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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 الملف المصري: النشرة اليومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسة الخارجية:

 شكري يلتقي بكاتب الدولة التونسي للشئون الخارجية

 "محمد الزين"نوفمبر في الرياض مع كاتب الدولة التونسي للشئون الخارجية  9يوم  "سامح شكري" المصري وزير الخارجية التقي 

حيث أثني الوزيران علي ما وصلت اليه العالقات الثنائية بين البلدين والتى توجت بزيارة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى 

الى القاهرة خالل احتفاالت مصر بأعياد أكتوبر المجيدة. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين 

مستوي التنسيق والتشاور بين البلدين، خاصة فيما يتعلق باألزمة الليبية وسبل إعادة االستقرار هناك عبر أكدا ضرورة زيادة 

تسريع وتيرة التسوية السياسية، مع االشارة الى أهمية أن يبدأ المسئول األممى الجديد المعنى بليبيا من حيث انتهى المبعوث 

ا اتفق الوزيران علي أهمية مواجهة التحديات المشتركة وخاصة فيما يتعلق بمجال كم  األممة المنتهية واليته برناردينو ليون.

 .دة التنسيق والتشاور بين البلدينمكافحة اإلرهاب وذلك عبر زيا

 11/11/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 ش قمة أمريكا الجنوبيةماوالسودان على هالسيسي يلتقى برئيس اليمن وفينزويال 

الرابعة للدول العربية التقى السيسي مع عدد من رؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خالل مشاركته في أعمال القمة 

السيسي مع رئيس كما تباحث   مع رئيس اليمن "عبد ربه منصور هادى". سيسيوبية في الرياض، حيث التقى الودول أمريكا الجن

السوداني عمر البشير حول سبل دفع العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط مصر بالسودان، فضاًل عن مستجدات األوضاع على 

وجهات النظر مع رئيس فنزويال "نيكوالس مادورو"، حيث تناول النقاش سبل تعزيز أوجه  سيسيكما تبادل ال يمي.الصعيد اإلقل

 التعاون بين البلدين وتنمية العالقات بينهما.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 السعودي التعاون بين البلدينالسيسي يبحث مع ولي ولي العهد 

نوفمبر  11التقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء الثالثاء 

عراض وجرى خالل اللقاء است السيسي وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.ب

 الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة ، باإلضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين مصر والمملكة .

 11/11/5112 بوابة االخبار

 

 السيسى والملك سلمان بالرياض بدء المباحثات الرسمية بين 

وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتتناول المباحثات  السيسىمباحثات  اصمة السعودية الرياضبدأت بالع

ى ئالقضايا اإلقليمية، خاصة األزمة السورية، واألوضاع فى اليمن ليبيا، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى العالقات والتعاون الثنا

 .بين البلدين

 11/11/5112 اليوم السابع

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=0a7e582d-a656-4304-9ec4-c3ea9a43fda9
http://gate.ahram.org.eg/News/793620.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5642693a79f23c1314b9bbd0/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1447192890
https://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/2435126
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 الحرمين خادم مع السيسي للقاء مهمة نتائج: شكري سامح

الطرفين أشاد وزير الخارجية سامح شكري بإعالن الرياض ووصفه بالشامل ، قائال: "انه يتضمن الكثير من العناصر التي تهم 

ونأمل أن يتم تنفيذه وتفعيله". وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش أعمال القمة العربية األمريكية الجنوبية أنه أجرى 

أنه سيسفر عن  وكشف شكري عن لقاء بين السيسى وخادم الحرمين مؤكدا العديد من اللقاءات الهامة مع المسئولين العرب .

 .ات مع المملكة العربية السعوديةمشيدا بقوة العالق أمور ونتائج مهمة 

 11/11/5112 بوابة األخبار

 

 السيسي يلتقي برئيس الوزراء اللبناني

إلى أن تسود روح التوافق بين القوى اللبنانية، بما يحفظ أكد السيسي دعم مصر الكامل للبنان ومؤسساتها الدستورية، وتطلعها 

جاء ذلك خالل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سالم، أثناء  أمن واستقرار لبنان ووحدة الشعب اللبناني

رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره وعبر  مشاركتهما في أعمال قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي يقام في الرياض. 

 للمواقف المصرية الداعمة للبنان فى مواجهة التحديات الراهنة على الصعيدين الداخلي واالقليمي.

 11/11/5112 بوابة األخبار

 

 السيسي: جماعات متطرفة حاولت فرض رؤيتها وفكرها الجامد على دول المنطقة وفشلت

أكد السيسي، أن المنطقة العربية تشهد تطورات سياسية غير مسبوقة، تتعرض بموجبها كيانات مؤسسات دول المنطقة 

لتهديد حقيقى، كما تجابه بعض دول المنطقة خطر التفكك واالنقسام، وتهديد أسس ومبادئ العيش المشترك بين مكونات 

الالتينية: لقد حاولت جماعات تتبنى أيديولوجيات  -االفتتاحية للقمة العربيةوقال السيسي في كلمته خالل الجلسة  شعوبها. 

متطرفة فرض رؤيتها وفكرها الجامد، لتغيير هوية بعض الدول العربية، ومن بينها مصر بما كان سيدفع تلك الدول نحو هاوية 

 تى لم تكن تهدف سوى لإلضرار بمصر وشعبها.الفوضى واالنقسام، إال أن شعب مصر حسم أمره ومصيره برفضه لهذه المحاوالت ال

 11/11/5112 بوابة االهرام

 

 

 «اإلرهاب»مصر حرصت على إطالق مبادرة األمل والعمل لمواجهة «: السيسي»

ة، إن القضية الفلسطينية ال تزال على رأس أولويات قال السيسي، خالل القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبي

خالل كلمته االفتتاحية بالقمة، الثالثاء، أن مصر حرصت على إطالق مبادرة األمل  «السيسي»وأضاف  واهتمامات الدول العربية.

وأكد على  والعمل لمواجهة قوى التطرف واإلرهاب، مؤكًدا على أن مواجهة اإلرهاب تحتاج لتضافر الجهود والتعاون المشترك.

دًدا على أنه لن يتحقق إال بمواجهة اإلرهاب حرص مصر في تحقيق األمن واالستقرار في كافة دول منطقة الشرق األوسط، مش

 والجماعات المتطرفة بكل حزم.

 11/11/5112 الشروق

 

http://akhbarelyom.com/article/56424c4079f23cbf6110b8cb/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-1447185472
http://akhbarelyom.com/article/5642170879f23c5b0bdaba6b/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1447171848
http://gate.ahram.org.eg/News/793552.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=8e83f10c-f912-4112-af49-d8f7d677be7d
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 «ت والعالقات الثنائيةاتفاق الصخيرا»يبحث مع نظيره الليبي « شكرى«: »الخارجية»

 –التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الليبي محمد الدايري، على هامش مشاركتهما في األعمال التحضيرية للقمة العربية 

الالتينية بمدينة الرياض، حيث تناول الوزيران التطورات على الساحة الليبية وخاصة فيما يتعلق باتفاق الصخيرات وكذلك مجمل 

ثاء، في بيان صحفي، الثال -وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية  قات الثنائية بين البلدين.العال

بأن الوزير شكري أكد خالل اللقاء على األهمية التي توليها مصر للتطورات في ليبيا، مشيًرا إلى استراتيجية مصر الواضحة في ليبيا 

 ر للجهود األممية إلحالل االستقرار هناك.والقائمة على دعم مص

 11/11/5112 الشروق

فرصة  : مصر شريك أساسى للبرازيل ..والميركسور رئيسة البرازيل فى أول حوار لصحيفة مصرية وعربية

 كبيرة لتعزيز التعاون

في أوائل شهر " وجاء فى كالم رئيسة البرازيل أثناء الحوار "ديلما روسيفأجرت جريدة األهرام القومية حوار مع رئيسة البرازيل "

ك لشريفي الواقع فإن مصر هي او أكتوبر من هذا العام وافق البرلمان البرازيلى علي اتفاقية التجارة الحرة بين ميركسور ومصر

الثاني الذي يوقع علي اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة ميركسور من خارج االقليم. حيث تعتبر مصر هي الوجهة 

الرئيسية للصادرات البرازيلية في القارة االفريقية، لذلك الشراكة التجارية مع مصر هي أمر أساسي بالنسبة للبرازيل. فعند دخول 

تنفيذ، سوف تسهم بشكل كبير في تحقيق النمو المستدام للتجارة الثنائية بين البلدين. و أنا متأكدة من تلك االتفاقية حيز ال

لت وقا أن مجتمعات السوق المشتركة للجنوب ميركوسور وجمهورية مصر العربية سيتقاربان بشكل كبير في ظل هذا االتفاق.

  فى الفترة الحالية. بالنسبة للبرازيلالتعاون مع العالم العربي يشكل أولوية واستراتيجية ان 

 11/11/5112 األهرام

 

 وزير النقل الروسى: استئناف الرحالت الجوية إلى مصر بعد فرض إجراءات أمنية مناسبة

معلومات موثوقة تؤكد فرضية انفجار قنبلة على متن الطائرة المنكوبة في أعلنت روسيا أنه ال تتوفر في الوقت الراهن 

سيناء.ومن جانبه، قال ماكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي، ورئيس اللجنة الحكومية للتحقيق في أسباب كارثة سقوط الطائرة، 

سب مع المعايير الدولية في مطاراتها ، إن موسكو ستستأنف رحالتها الجوية إلى مصر بعد فرض األخيرة "إجراءات أمنية تتنا

 وعندما تؤكد ذلك المخابرات الروسية".

 11/11/5112 األهرام

 

 الرئاسي الروسي: وقف الرحالت إلى مصر سيمتد لعدة أشهر على األقلمدير الديوان 

قال سيرجي إيفانوف مدير الديوان الرئاسي الروسي، الثالثاء: إن قرار وقف رحالت الشركات الروسية إلى مصر سيمتد لعدة أشهر 

 . 552ية "ميتروجيت" ومقتل ركابها الـعلى األقل، وذلك في تصريح يأتي على خلفية استمرار التحقيقات في تحطم الطائرة الروس

جاء ذلك في تصريح إليفانوف بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية لألنباء، حيث قال:"إلى متى سيستمر ذلك، حسنا، ال أعلم 

حكم تبالضبط، ولكنني أعتقد أنه سيستمر لعدة أشهر على األقل.. من المستحيل إجراء تغيير جذري ألنظمة األمن والسالمة وال

 خالل أسبوع أو حتى شهر."

 11/11/5112 بوابة األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=6058e1d6-650b-4bed-8da0-01411615a666
http://www.ahram.org.eg/News/131721/76/453227/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131721/12/453149/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/793599.aspx
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 مصر تستعيد مكانتها سريًعا وستتجاوز جميع الصعابسفير مصر لدى واشنطن: 

أكد سفير مصر في واشنطن السفير ياسر رضا أن مصر ستتجاوز كافة المشاكل والصعاب مشيرا إلى أن ذلك ليس جديدا على مصر 

خالل حفل استقبال أقامته  -وقال السفير رضا  حيث إنها استطاعت على مر السنين أن تتخطى كل ما واجهها من معوقات. 

إن مصر ستستعيد مكانتها سريعا بعد أن قررت تبني  -ة توليه منصبه الجديد غرفة التجارة األمريكية في واشنطن بمناسب

إصالحات في كافة القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأضاف: "أن وزير المالية هاني قدري ووزيرة التعاون الدولي 

مستقرة وأنها تسير في المسار الصحيح وطرح ما سحر نصر قاما بزيارة للواليات المتحدة هذا األسبوع لنقل رسالة تؤكد أن مصر 

 تمتلكه مصر من إمكانات.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 اتحاد المصريين في أوروبا يلتقي وزير الخارجية البريطاني الخميس لبحث عودة السياح

أعلن والء مرسي المتحدث باسم اتحاد المصريين في أوروبا، أن االتحاد يعقد اجتماع الخميس المقبل، في العاصمة البريطانية 

لندن، مع فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني بحضور ممثلين التحاد المصريين في أوروبا، برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد 

جمال عبد المعبود والمهندس طاهر الشريف رئيس الغرفة التجاريه المصرية البريطانية وبعض ونائب رئيس التحاد المهندس 

وقال مرسي، لـ"بوابة األهرام" إن  أعضاء مجلس االدارة االتحاد لمناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وما جري خالل الزيارة. 

ة إلي مصر فوًرا، خاصة أن قرار الحظر تم اتخاذه بناء علي تخمينات اللقاء يستهدف أيًضا بحث مشكلة عودة السياحة اإلنجليزي

 وليس حقائق.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

:السيسي أكد دعم مصر لليمن في كافة المجاالت سفير مصر بصنعاء  

ن لقاء ا السيسى مع الرئيس اليمنى عبدربه إ سفير مصر لدى اليمن والمقيم فى السعودية "يوسف أحمد الشرقاوى"قال السفير 

وأضاف  .نومبر ،يأتى فى إطار اإلتصاالت المستمرة بين مصر واليمن على كافة المستويات11منصور هادى، الذى جرى مساء الثالثاء 

مختلف المجاالت، وأكد على أهمية استعادة الشرعية فى اليمن السيسى جدد خالل اللقاء على دعم مصر لليمن فى الشرقاوى أن 

المتمثلة فى الرئيس منصور واألهم من ذلك كان هناك تأكيد على الحل السياسى لالزمة اليمنية فى اإطار المبادرة الخليجية وقرار 

 .5512مجلس األمن رقم 

 11/11/5112 بوابة األخبار

  في رسالة باللغة اإلنجليزية لوسائل اإلعالم الدولية .. زعزوع يؤكد: الوضع األمني مستقر

اإلعالم العالمية والمحلية، يعرب نوفمبر، لكل وسائل  11أرسل وزير السياحة هشام زعزوع بيانا باللغة اإلنجليزية اليوم، الثالثاء 

أضاف زعزوع أن جميع المناطق السياحية مثل البحر األحمر، الغردقة،  فيها عن ثقته في انتعاش صناعة السياحة في مصر.

مرسى علم، سفاجا، نويبع، طابا، دهب، شرم الشيخ، أسوان، األقصر والمنتجعات السياحية في سيناء مفتوحة لالستثمار 

وأكد زعزوع أن الرحالت النيلية وفنادق البحر األحمر تعمل كل يوم وأن الوضع األمني مستقر  لألعمال التجارية العالمية.السياحي و 

وحث الوزير جميع األطراف ذات صلة بمواصلة جهودها لدعم التعاون بين مصر وشركات ومنظمي الرحالت في العالم  في مصر.

 بأكمله.

 11/11/5112 بوابة األخبار

http://gate.ahram.org.eg/News/793653.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/793383.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5642eeb379f23cbe7f18bbe7/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-1447227059
http://akhbarelyom.com/article/5641faa279f23cbb5b35635b/%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-1447164571
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 لخارجية األسبق: مصر لها تمثيل دبلوماسى جيد بأمريكا الجنوبيةمساعد وزير ا

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية األسبق، إن مصر من الدول القليلة التى لها سفراء وتمثيل دبلوماسى مع معظم 

ستكون فرصة لعقد الرئيس عدد من أمريكا الالتينية" التى تشارك فيها مصر  –دول أمريكا الجنوبية، مؤكدة أن قمة "العرب 

اللقاءات على هامشها، وهذا األمر يعد من أهم ما يتم االسفادة منه. وأكدت منى عمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 

 الدكتور بطرس بطرس غالى األمين العام السابق لألمم المتحدة هو صاحب اقتراح وجود حوار بين الدول العربية وأفريقيا ودول

 .أمريكا الجنوبية، لخلق قدر كبير من التواصل بين الشعوب

 11/11/5112 اليوم السابع

 تح الدائم لمعبر رفحأبووردينة: وفد فلسطيني في مصر لتخفيف المعاناة عن شعبنا والف

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطين ية، نبيل أبوردينة ، أن الرئيس محمود عباس ، بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، 

خالل زيارته األخيرة لمصر سبل تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني في غزة ووضع معايير لحركة الناس والبضائع بشكل 

عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  متكون من ا فلسطينًيا بقي في القاهرةوقال إن هناك وفًد سلس ودائما ومستمر.

واللواء ماجد فرج، مدير المخابرات الفلسطينية، في سلسلة لقاءات هامة ومطولة استمرت ساعات طويلة، وال زالوا في القاهرة 

ل هذا األمر بشكحتى لحظة مغادرة الرئيس أبومازن لحضور قمة الرياض للمتابعة مع األشقاء في مصر، ولمناقشة كيفية معالجة 

 يحفظ أمن مصر ويخفف معاناة المواطن الفلسطيني.

 11/11/5112 المصري اليوم

 إلمانفستو: السيسي حّول مصر إلى "أرض المؤامرات"

على جميع األصعدة في مصر منذ االنقالب العسكري، قالت نشرت صحيفة "إلمانفستو" اإليطالية، تقريرا حول تدهور األوضاع 

فيه إن نظام السيسي وجوقته اإلعالمية يعتمدون على نظرية المؤامرة، لتبرير كل المشاكل التي تواجهها البالد، والتغطية على 

مصر إلى "أرض المؤامرات،  حّول 5112وأضافت الصحيفة في تقريرها إن انقالب الثالث من يوليو  الفشل الذريع في كل الملفات.

فمن عملية تسلق مبنى وزارة العدل إلى الهجوم على المدعي العام؛ كل شيء يتم تفسيره على طريقة السيسي، وحتى عندما 

ضابطا بتهمة التخطيط  52حاول الصحفي االستقصائي المستقل حسام بهجت، التحقيق في المحاكمة العسكرية التي تعرض لها 

 عن الرواية الرسمية؛ تعرض للسجن". لالنقالب، بعيدا

 11/11/5112 51عربي

 مقتدى الصدر في رسالة لشيخ األزهر: يدي معكم للم شمل األمة

بعث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، برسالة إلى فضيلة شيخ األزهر أحمد الطيب، عبر في مطلعها بعد التحية 

شيخ األزهر من نقطتين مهمتين.. األولى، اإلقرار بإسالم المذهب الشيعي.. والثانية دعوة شيخ  عن سعادته لما سمعه من

وأعلن الصدر استعداده لوضع يده بيد شيخ األزهر للحوار واألخذ  األزهر للحوار ووضع اليد باليد حسب ما جاء من الدكتور الطيب.

 ها عن الفتنة والتشرذم.بأيدي األمة اإلسالمية إلى بر الوحدة واألمان وإبعاد

 بوابة فيتو

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/11/10/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A/2434516
http://www.almasryalyoum.com/news/details/841753
http://arabi21.com/story/872192/%D8%A5%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.vetogate.com/1893820
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 بدء اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة خطة ضبط األسعار وتنشيط السياحة

الوزراء، لمناقشة األوضاع األمنية واالقتصادية، بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة األسبوعى، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس  

ومتابعة خطة الحكومة لضبط األسعار وتوفير السلع، ومتابعة األوضاع بالمحافظات وخاصة محافظتى البحيرة واإلسكندرية. كما 

ط الطائرة الروسية، يتناول االجتماع تقارير الوزراء المختلفة، ومن بينها تقرير وزير الطيران حول لجنة متابعة تحقيقات سقو

  .وتقرير وزير السياحة حول جهود تنشيط السياحة بشرم الشيخ، باإلضافة إلى االستعداد للمرحلة الثانية لالنتخابات البرلمانية

 11/11/5112 اليوم السابع

 الوزاريةبلجنة الخدمات  يجتمع  رئيس الوزراء

لخدمات واعطاءه االولوية خالل هذه المرحلة، وشدد على ضرورة االسراع أكد شريف اسماعيل رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف ا

ة قاء بمستوى الخدمات المقدموالتى ستسهم فى االرت التى تعود بالنفع على المواطنين فى معدالت تنفيذ المشروعات التنموية

جاء ذلك خالل ترأسه  نملك رفاهية الوقت.مؤكدًا أنه ال تهاون مع التأخير فى عمليات تنفيذ المشروعات، مضيفًا اننا ال  لهم

محافظين، لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات الخدمية،  2وزيرًا و 12امس االجتماع الثانى للجنة الوزارية للخدمات، بحضور 

 ومناقشة معدالت اإلنجاز الخاصة بها.

 11/11/5112 األهرام

 بوفد يونانى  يجتمع  رئيس الوزراء

خالل استقباله وفدا اقتصاديا يونانيا أكد رئيس الوزراء أمس عمق العالقات التاريخية والثقافية التى تجمع بين مصر واليونان، 

الحكومة لجذب المزيد من االستثمارات، وإقامة مشروعات عمالقة فى مجاالت وتناول جهود .لما يتمتعان به من حضارة عريقة

الكهرباء والطرق، مؤكدا استعداد الحكومة لتعزيز التعاون مع الجانب اليونانى والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين 

 .اليونانيين من أجل تشجيع المزيد من االستثمارات اليونانية فى مصر

 11/11/5112 األهرام

 رئيس الوزراء يزور مقرى وزارتى التموين و التربية و التعليم

، والتربية والتعليم، وذلك فى إطار وضع تصور قام شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، بزيارة مقر وزارتى التموين والتجارة الداخلية

 متكامل لبرنامج الحكومة ورؤيتها خالل المرحلة المقبلة، والتى تقوم على خطة عاجلة وأخرى قصيرة األجل.

 11/11/5112 األهرام

  وزير التموين: االتفاق مع أصحاب السالسل التجارية على خفض أسعار السلع

مل على خفض األسعار، تم االتفاق بين خالد حنفى وزير فى إطار اآلليات التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية للع 

التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب السالسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية 

ار وعدد السلع االستراتيجية، تيسيرا على المواطنين وخاصة محدودى الدخل، حيث سيتم اإلعالن عن مبادرات تخفيض األسع

وأنواعها اإلسبوع القادم . جاء ذلك، خالل االجتماع الذى عقده خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب السالسل 

   .التجارية

 11/11/5112 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7/2434952#.VkL0ErcrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131721/25/453185/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131721/25/453185/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131721/25/453177/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7/2434944#.VkL0G7crLIU
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 الرى : نتمسك بثوابتنا فى ملف سد النهضة ولن نقبل الضرر بحصتنا التاريخيةوزارة 

ة تمسك مصر بثوابتها بشأن سد النهض متحدث الرسمى لمفاوضات سد النهضة مستشار وزير الرى للسدود لا أكد الدكتور عالء يس 

ن القاهرة أاالثيوبى والتى تتمثل فى حق دول حوض النيل فى التنمية دون االضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من مياه النيل و

شمل مذكرة رسمية ت النهضة الذى عقد بالقاهرة أخيرا الوطنية الثالثية لسد خالل االجتماع التاسع للجنة  سلمت الطرف االثيوبي 

الشواغل وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتى تتضمن عدم البدء فى تنفيذ دراسات سد النهضة حتى اآلن وهى الدراسات 

اف وأض تنفيذ توصيات هذه الدراسات. التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، وتسارع العمل فى االنشاءات وبما ال يضمن

أن مصر طلبت عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثالث بالقاهرة فى أقرب وقت ممكن، لبحث 

 .الفنية الخاصة بمفاوضات السد ودراسة الجوانب السياسية و

 11/11/5112 األهرام

 الجيوشي: نجحنا في مواجهة السيول.. والطرق لم تتعطل أكثر من ساعة ونصف

ت أكثر من ساعة ونصف، أكد وزير النقل د. سعد الجيوشي عدم تعطل أي طريق خالل أزمة األمطار والسيول األخيرة بالمحافظا

 الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية خالل التعامل مع األزمة.على موجًها الشكر لفريق العمل 

 11/11/5112 بوابة األخبار

 -وفود أجنبية :

 فريق البحث واإلنقاذ الروسي يغادر القاهرة عائدا إلى موسكو

خبيرا عائدا إلى موسكو على متن  24مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم األربعاء، وفد من فريق البحث واإلنقاذ الروسى يضم  غادر

 طائرة خاصة.

 11/11/5112 الشروق

 -األنتخابات البرلمانية :

 العليا لالنتخابات تعاقب الفضائيات المخالفة لقواعد الدعاية

قررت اللجنة العليا لالنتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، منع ثالث قنوات تليفزيونية من بث أى تغطية إعالمية أو 

أيام عن كل مخالفة من مخالفتين تم رصدهما  2إعالنية، أو استطالع رأى عن االنتخابات، وهى دريم لمدة يومين، والفراعين 

والحياة  TENذارات بعدم تكرار المخالفات التى رصدتها بها, وإنذارا لقنوات صدى البلد وكما وجهت إن CBCأيام لـ  2للقناة، و

 « .ذات اإلشارة الحمراء»

 11/11/5112 األهرام

 -األحزاب :

 السيد البدوى: الوفد هيكون رقم واحد بالمرحلة الثانية..وفيه أحزاب اشترت نواب

إن الحزب سيحصل على أكبر عدد من المقاعد بين األحزاب فى المرحلة الثانية من  قال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، 

االنتخابات البرلمانية، موضحًا: "هنبقى رقم واحد، ألن االنتخابات فى القاهرة والدلتا غير قائمة على العصبيات والقبلية أو شراء 

لثالثة فى المرحلة األولى من االنتخابات، قائاًل: "االنتخابات فى سر تراجع حزبه للمرتبة ا ب، وأثق فى وعى الناخبين". وفسر النوا

  ."الصعيد قائمة على القبلية والفلوس، وهناك أحزاب اشترت نوابا لهم عالقات قبلية وشعبية، ونحن لم نفعل ذلك

 11/11/5112 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131721/27/453126/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89--%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56426bbf79f23c4318b9bbd0/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-1447193535
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112015&id=26f83e34-fa77-4cb3-9a74-48b32cda7207
http://www.ahram.org.eg/News/131721/25/453193/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7/2434933#.VkL0IbcrLIU
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 حملة في "المصري الديمقراطي" لإلطاحة بـ"أبوالغار"

ى، خطة عمل خوض المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، أعلن العديد مع بدء إعداد الحزب المصرى الديمقراطى االجتماع

من أعضائه رفضهم للسياسة التي ينتهجها قادة الحزب خاصة محمد أبوالغار رئيس الحزب، واألمين العام للحزب أحمد فوزى، 

بالحزب بالتعاون مع الدكتور تامر النحاس أمين  الشبابعضاء الوزياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب.وأكد مصدر بالحزب أن بعض أ

التنظيم بالحزب، يفكرون في إعادة هيكلة الحزب، والتخلص من بعض القيادات القديمة، الفتا إلى أن غالبية هؤالء الشباب 

 عضاء إلقالة أبوالغار وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة داخل الحزب.اليحاولون حاليا جذب العديد من أ

 11/11/5112 البوابة نيوز

 

 «مستقبل وطن»دعم السيسي والجيش الهدف األساسى لـ«: بدران»

لـ الدكتور حسين خضير مرشح الحزب  مش مشاركته فى المؤتمر االنتخابيعلى هارئيس حزب مستقبل وطن  بدرانمحمد قال 

عن دائرة شربين، إن الهدف األساسي لحزب مستقبل وطن، هو دعم رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ضد مايتعرضون له 

يوميا من العمليات للنيل من عزيمتهم، باإلضافة إلى دعم ومساندة السيسي وأشار خالل كلمته بالمؤتمر اإلنتخابي، إلي أنه 

مرشحا كثان أكبر حزب من حيث عدد المرشحين  142قا من ذلك الهدف فقد قرر الحزب خوض االنتخابات البرلمانية بعدد انطال

 .وذلك من أجل تكوين ظهيرا وطنيا داخل البرلمان 

 /11/11 الشروق

5112 

 «يونيو 21»فى أول ظهور بعد « البشرى»يلتقى « عبدالغفور»

التقى الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن السلفى، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، المستشار طارق البشرى، 

واختفائهما عن الساحة عدة أشهر.وذكر حزب الوطن في بيان له، يونيو،  21المفكر اإلسالمى، في أول ظهور لهما معًا منذ ثورة 

من جانبها، قالت  .يونيو 21أمس، أن اللقاء جمع االثنين لبحث مجريات األحداث السياسية التي تمر بها البالد، خاصة منذ ثورة 

بعد مقاطعة الحزب انتخابات هو التأكيد على وجوده في المشهد السياسى، خاصة « عبدالغفور»مصادر مطلعة إن هدف زيارة 

مجلس النواب، وإن حزب الوطن يبدأ حاليًا مرحلة تشكيل كيان جديد من فتات التيار اإلسالمى، خاصة حزب النور السلفى، لسد 

 .فشل سياساته في محاباة التيار المدنى الذي لفظه، على حد تقديره« النور»الفراغ بعد أن أثبت 

 11/11/5112 المصرى اليوم

 

 "التحالف الديمقراطى" يستنكر الهجمة التي تتعرض لها مصر

بحزب العدل لمناقشة موقف التيار من المستجدات على الساحة  الثالثاءعقد المجلس الرئاسي للتحالف الديمقراطى اجتماعا مساء 

وقال عبد المنعم إمام، األمين العام لحزب العدل فى تصريحات صحفية عقب .السياسية، وتداعيات سقوط الطائرة الروسية

سقوط الطائرة االجتماع: إن االجتماع ناقش سبل دعم الدولة المصرية في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقب 

واستنكر موقف بعض الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، بإعالن وقف رحالتها وإجالء رعاياها من شرم الشيخ، .الروسية

 مشيرا إلى أنه لم يحدث فى أى دولة من قبل واجهت أزمة مماثلة.

 11/11/5112 هرامبوابة األ

http://www.albawabhnews.com/1599773
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112015&id=0e75d527-322d-49ad-9a30-2bdedfd224e7
http://www.almasryalyoum.com/news/details/841582
http://gate.ahram.org.eg/News/793594.aspx
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 -البرلمان المصرى :

 رئيسًا للبرلمان« منصور»الفائزون فى المرحلة األولى يختارون 

والعديد من القوى السياسية « فى حب مصر»وقائمة « المصريين األحرار»عن توافق حزب « الوطن»كشفت مصادر متفرقة لـ

رئاسة المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الفائزة فى المرحلة األولى لالنتخابات البرلمانية، على 

 الجمهورية السابق، لمجلس النواب.

 11/11/5112 الوطن

 -النقابات :

 

 على مصر الصحفيين ورؤساء التحرير يبحثون اليوم التصدى للهجمة الشرسةنقابة  مجلس

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برؤساء التحرير وكبار الكتاب والمهتمين بالحريات الصحفية واإلعالمية، ظهر اليوم األربعاء،  

لمناقشة كيفية التصدى للهجمة الشرسة التى تتعرض لها الدولة المصرية، ومناقشة أوضاع المهنة على قواعد الحرية 

ى تتعرض لها بدًءا من القيود المفروضة على الحريات، أو محاولة التدخل فى عمل اإلعالم، ومرورا والمسئولية فى ظل الضربات الت

   .بالمشهد اإلعالمى الداخلى المأزوم الذى يعانى الفوضى واالرتباك

 11/11/5112 اليوم السابع

 

 "سامح عاشور ردًا على تعيين ابنه بالنيابة: "ما دخل فيها أبناء اإلخوان

 قال سامح عاشور نقيب المحامين، ردًا على اتهامات منتصر الزيات بأنه عّين ابنه فى النيابة، قائال "لدى ابن واحد فقط تم 

تعيينه فى النيابة، حاصل على تقدير جيد مرتفع"، وهناك أبناء محامين كتير فى النيابة، مستطردا، "النيابة دخل فيها أبناء 

فاإلخوان المسلمين كانوا يريدون توريث الحكم  يث الحكم من خالل الوراثة ألبنهقيادات اإلخوان". وأضاف"إذا كان مبارك يريد تور

م يرث الحكم، والشعب المصرى أسقط النظامين". وتابع، "أنا دورى أحمى مصر، وأن أعارض النظام وأنا من خالل أن ابن التنظي

جزء منه، غير أن أعارض النظام وأنا خصمه من برة وأريد أن أهدمه"، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين كانت من أولى النقابات التى 

 .يحكمطالبت بالقبض على محمد مرسى الرئيس األسبق وهو 

 11/11/5112 اليوم السابع 

 

 

  سامح عاشور: بينى وبين اإلخوان "ثأر" وعالقة منتصر الزيات بأمن الدولة قديمة

، الفتا 5111ن دخول اإلخوان انتخابات نقابة المحامين، يرجع إلى وجود "ثأر انتخابى" منذ عام قال سامح عاشور نقيب المحامين، إ

. وأضاف أن النظام كان متواطئا مع اإلخوان 5111إلى أنه واجه فلول الحزب الوطنى واإلخوان، وهو نفس الحلف الذى يواجهه منذ 

وضحا أن دخول اإلخوان النتخابات نقابة المحامين، كان هدفه العودة ، وكان هناك تحالفا بين اإلخوان وأمن الدولة، م5111فى 

للمشهد السياسى. وأوضح عاشور، أن منتصر الزيات "مش إخوان"، وصلته بأمن الدولة قديمة، مستطردا: "أنا من أكثر الناس اللى 

 .هاجموا مبارك وهو يحكم، وهاجمت أمن الدولة وهى تتحكم، وهاجمت مرسى وهو يحكم

 11/11/5112 اليوم السابع

http://www.elwatannews.com/news/details/835163
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B3/2434704#.VkL0ebcrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7/2434650#.VkL0grcrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1--%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A3%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7/2434627#.VkL0mrcrLIU
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 "التنظيم الدولى لإلخوان يسعى الحتواء غضب شباب الجماعة بنشر سيرة "البنا

التنظيم الدولى لجماعة اإلخوان، فى تذكير شباب الجماعة، بعهد حسن البنا، فى محاولة منهم للسيطرة على محاوالت الشباب بدأ  

لسحب الثقة من القيادات الكبرى بالتنظيم وعلى رأسهم محمود عزت، نائب مرشد اإلخوان، والقائم بأعمال المرشد، وإبراهيم 

الذى قال فيه خبير بالحركات اإلسالمية، وقيادى سابق بالجماعة، إن التنظيم يحاول احتواء  منير نائب مرشد الجماعة، فى الوقت

  .األزمة الضخمة التى يعانيها حاليا، بكتب تاريخ البنا

 11/11/5112 اليوم السابع 

 

 مرشًحا إخوانًيا في المرحلة الثانية 52"ال لألحزاب الدينية": 

اسًما من أسماء المرشحين التابعين لجماعة اإلخوان  ٦٢إن الحملة رصدت « ال لألحزاب الدينية»قال محمد عطية، منسق حملة 

 االنتخابات البرلمانية.المسلمين فى المرحلة الثانية من 

 11/11/5112 البوابة نيوز

 -التصريحات :

 

 "#مليونية_ضد_السيسي_عشان" يتصدر "تويتر"

دشن ناشطون في مواقع التواصل االجتماعي "هاشتاغ" جديدا لقي انتشارا واسعا في "تويتر"، تحت وسم 

واحتل الهاشتاغ ."#مليونية_ضد_السيسي_عشان"، يعكس غضب المصريين من قائد االنقالب في مصر عبد الفتاح السيسي

 .وطالب النشطاء من خالل الهاشتاغ بانتخابات رئاسية مبكرة."المرتبة األولى في قائمة األكثر تداوال عبر "تويتر

 11/11/5112 – 51عربى 

 نشطاء مواقع التواصل خريطة فرنسية لمصر غير اآلمنة" تثير سخرية"

تداولت صحفات مواقع التواصل االجتماعي خبرا نشرته وزارة الخارجية الفرنسية عبارة عن خريطة مصر مقسمة لعدة ألوان 

وسخر نشطاء مواقع التواصل االجتماعي من .بحسب الخطورة، من أجل تحذير مواطنيها من االقتراب من المناطق غير اآلمنة

المتابعين للخبر ناشًرا الخريطة التي نشرتها خارجية فرنسا، قائًلا: "أحمر ماتروحش، أصفر يفضل الخبر، حيث علق أحد 

 ."ماتروحش، أصفر روح بس خلي بالك

 11/11/5112 رصد

 صباحي للسفير الفرنسي: الشعب المصري يقف خلف الدولة في معركتها ضد اإلرهاب

أعرب حمدين صباحيعن استيائه من الموقف الغربى إزاء مصر في أزمة سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، مطالبا إياهم بمساندة 

سفير فرنسا بالقاهرة، مساء  "أندريه باران "وأكد خالل لقائه.مصر في التصدي لإلرهاب بدال من معاقبتها رغم إنها ضحية له

قواه السياسية مهما اختلفت في الرأي فإنها موحدة مع مؤسسات الدولة في مواجهة اإلرهاب أمس اإلثنين، أن الشعب المصري و

 .والضغوط الخارجية

 11/11/5112 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%8A/2434750#.VkL0Y7crLIU
http://www.albawabhnews.com/1599761
http://arabi21.com/story/872132/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1#tag_49232
http://rassd.com/164664.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=1fdede8c-99f7-4ab3-9bbc-ef2465b4e3ae
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 ألف دوالر 441دى إخوانى فى "ليفربول" بحوزته أشرف السعد: القبض على قيا

قال رجل األعمال أشرف السعد، المتواجد بلندن، إن مصدراً من الشرطة اإلنجليزية أبلغه بالقبض على أحد قيادات جماعة اإلخوان 

ه على موقع التواصل ألف دوالر. وكتب أشرف السعد عبر حساب 441المسلمين بمدينة ليفربول، مشيراً إلى أنه تم ضبطه وبحوزته 

ألف دوالر عند أحد قيادات الجماعة فى بيته بمدينة ليفربول، وأبلغنى المصدر أن الشرطة  441االجتماعى "تويتر"، "تم ضبط 

 ."اإلنجليزية حررت محضرا واصطحبته إلى مكان مجهول

 11/11/5112 اليوم السابع

 

 محمد غنيم: الحكومة الحالية "ملهاش طعم" وظروفها سيئة

لجمهورية، إن تعديل الحكومة الحالية تحت قبة البرلمان قال الدكتور محمد غنيم، عضو المكتب االستشارى العلمى التابع لرئاسة ا

أمر يرجع للرئيس فقط، موضحا أن البرلمان سيتجه لتجديد الثقة للحكومة حال طرحها الرئيس فى البرلمان. وأضاف غنيم فى 

سيول ولم تجد سبال تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الحالية أدائها غير جيد، وظروفها سيئة حيث شهدت مصر فى عهدها 

 ."لمواجهتها، متابعا: "الحكومة الحالية ملهاش طعم وظروفها سيئة

 11/11/5112 اليوم السابع

 

  يناير المقبل 52عضو سابق بـ"تمرد" لـ"اإلبراشى": قوى سياسية تدعو للتظاهر 

يناير المقبل، مشيرا إلى  52النزول فى قال خالد القاضى، القيادى السابق بحركة تمرد، أن الوضع الحالى سيدفع المواطنين إلى  

دد . وشارتفاع األسعار فى األسواق المصرية وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والسلع االستهالكية ، وعودة االحتكار فى سوق الجملة

تخفيض على ضرورة أن يقوم السيسى بعملية إصالح سريعة لهذه المنظومة، وإعادة  فى حواره مع اإلعالمى وائل اإلبراشى

 .يناير المقبل 52األسعار فى األسواق، مؤكدا أن بعض الحركات السياسية تدعو إلى نزول الشارع يوم 

 11/11/5112 اليوم السابع

  يناير "اتنشلت" على طريقة فانلة فؤاد المهندس 52عيسى بالقاهرة والناس:إبراهيم  

يناير ألنها اتسرقت  52قائاًل: "المؤامرة هى التى حصلت على  يناير بـ"المؤامرة" 52صفون ثورة رد إبراهيم عيسى، على من ي 

يناير فشلت، بعد أن  52أن ثورة  الداخلية لفؤاد المهندس". وأوضح واتنشلت واتخطفت على طريقة سرقة شويكار للفانلة

صاحبها حالة احتجاجية بدال من البناء، بجانب غياب البرامج السياسية، ومليونيات "التخبيط"، حتى سعى الناس لـ "الخالص" 

لتى كان من الممكن أن تكون األمل بعد درجة من النقمة والضغط. وأضاف أن اإلخوان ليسوا "خونة لمصر" بل "خونة للثورة"، ا

من هجمات مخططة ومخابراتية على المحاكم وأقسام الشرطة لتهريب سجنائهم.  59وطوق النجاة، وذلك بسبب ما فعلوه يوم 

 ةببلد غريبجواره، مضيفًا "انتوا نسيتوا  وقال إن ثوار يناير لم يتحالفوا مع اإلخوان بل عمر سليمان، حينما أتى بهم وأجلسهم

مين اللى قعد مع اإلخوان واتفق معهم وسمح لهم بالظهور فى تلفزيون الحكومة فى مصر يوم  وذاكرتها ممحية وذاكرتها سمك

. وتابع: "البعض يطالب الشعب بأال يكون شريكا فى تغيير ظروف البلد ويسمع الكالم "فبراير سوى المجلس العسكرى 1االحد 

الى عودة االخوان..واالخوان عادوا فعاًل.. بعد نتائج انتخابات نقابة المحامين والداللة ومايفكرش ومايحسش، وهذا ما قد يؤدى 

 ."الرقمية فيها

 11/11/5112 اليوم السابع 

http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-880-%D8%A3%D9%84%D9%81/2434916#.VkL0J7crLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9/2434759#.VkL0XrcrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89--%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/2434665#.VkL0fbcrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A9/2434583#.VkL0lrcrLIU
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 «ينتحر بالعجز والكذب»مصطفى حجازي: المجتمع الذي يعادي الكلمة ويهين القانون 

المجتمع الذي يخشى الفكرة، ويعادي الكلمة، »قال الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن 

، مساء «تويتر»لى موقع التواصل االجتماعي وأضاف عبر حسابه ع .«تمع ينتحر بالعجز والخوف والكذبويهين القانون، هو مج

المجتمع الكذوب الخائف العاجز ال قدرة له، وال قيمة فيه، مجتمًعا كهذا ال يقيم دولة، وال يبني مستقبًلا، وإن ملك خزائن »الثالثاء، 

 .«األرض

 11/11/5112 الشروق

 

 القاهرة جامعة داخل التطرف بنية تفكيك عن أتراجع لن:  نصار

أكد رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار، أن جامعة القاهرة افتتحت المسجد الكبير قبل إغالق زوايا ومصليات الجامعة، مشدد 

أنه ال يجوز الصالة إال في مسجد الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تراقب قرار غلق وأوضح .على أن الجامعة ال تمنع الصالة

وشدد جابر .وتابع:" ال تجوز صالة الجماعة إال في مسجد الجامعة"، منوها أنه ينفذ قرار األزهر والفتوى التي أكدت ذلك.الزوايا

 القاهرة .نصار، أنه لن يتراجع عن تفكيك وتفتيت بنية التطرف داخل جامعة 

 11/11/5112 بوابة األخبار

 اإلبراشي: السيسي تعرض لمحاولة اغتيال قبل حفل افتتاح القناة

تفيد بأن " السيسي، تعرض لمحاولة اغتيال قبل حفل افتتاح قال وائل اإلبراشي، إن مصادر مطلعة قدمت له معلومة مؤكدة 

وأضاف، أن المعلومة األخرى التي أطلعه عليها "مصدر خاص"، أن "دوال غربية ."قناة السويس الجديدة، في أغسطس الماضي

 تسعى لتجنيد الباحثين المصريين، خالل سفرياتهم ضمن بعثات تعليمية".

 11/11/5112 الوطن

 

 يسري فودة: ال يشرفني أن أكون جزءا من اإلعالم المصري 

وأوضح فودة ."قال اإلعالمي المصري يسري فودة إنه "ال يتشرف وال يسعده أن يكون جزءا من المشهد اإلعالمي الحالي في مصر

" األلمانية، أنه بالرغم من غيابه عن المشهد اإلعالمي، إال أنه ال يزال DWه في برنامج "شباب توك" على قناة "خالل استضافت

 يكتب مقاال أسبوعيا، ويعمل من داخل مصر".

 11/11/5112 – 51عربى 

 

 

 بهجت: "تم إمالئي" إقرارا لاللتزام باإلجراءات القانونية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة

وكشف حسام فى تدوينة له مساء اليوم على حسابه الشخصي على فيسبوك، أوضح فيها بعض تفاصيل احتجازه والتحقيق 

اليوم الثالثاء، قال فيها إنه تم إمالؤه إقرارا كتابيا ينص على التزامه باإلجراءات معه أمام النيابة العسكرية قبل إخالء سبيله ظهر 

القانونية واألمنية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، وبأنه لم يتعرض ألي إيذاء بدني أو معنوي خالل فترة احتجازه 

 ه بالمغادرة.بالمخابرات الحربية، ثم تم تسليمه متعلقاته الشخصية والسماح ل
 11/11/5112 - 51عربى 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112015&id=54b36c0e-f126-4b07-9b61-b07b7e6085ea
http://akhbarelyom.com/article/5642779179f23cd8245896aa/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1447196561
http://www.elwatannews.com/news/details/834652
http://arabi21.com/story/872136/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://arabi21.com/story/872094/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#tag_49232
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 نجاد البرعي عن صالح دياب: اهلل يرحم زمن التلفيق الجميل

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على  .المحامي والحقوقي نجاد البرعي من التهم الموجهة لرجل األعمال صالح ديابسخر 

موقع "تويتر": "الطريقه التي جري بها صنع قضيه احراز السالح الخاصه بصالح دياب ونجله دليل علي غشوميه من يصنعون 

 ل".القضايا ..اهلل يرحم ايام زمن التلفيق الجمي

 11/11/5112 مصر العربية

 بالل فضل: أرجو أال يكون اإلفراج عن حسام بهجت مؤقًتا

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على .ن الصحفي حسام بهجت مؤقًتاتمنى الكاتب الصحفي بالل فضل أال يكون اإلفراج ع

وأضاف: "الحرية لكل ."موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "الحمد هلل حسام بهجت حر.. أرجو أال يكون ذلك مؤقتا

 والخيبة والندامة للفاشل عبد الفتاح السيسي". الصحفيين وسجناء الرأي في مصر من مختلف التيارات

 11/11/5112 مصر العربية

 وائل قنديل: المنحط هو من يطالب بالحرية من أجل أهله وعشيرته فقط

عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك، عن ماهية الكائن تساءل الكاتب الصحفي وائل قنديل 

المنحط؟وأجاب قنديل عن نفسه قائال: "هو من يناضل من أجل الحرية، إذا فقدها أحد من شلته، أو أهله وعشيرته، فقط.. 

 ."وأضاف في نهاية المنشور: "الحرية للمجهولين."فإذا جاءت، سكت

 11/11/5112 رصد

 «الدولة تحمي اإلرهابيين.. والغزو الوهابي أعادنا للوراء»إبراهيم عيسى: 

، إن الدولة المصرية ال تؤمن بحرية الرأي والتعبير، وحرية النقد والعقيدة، «المقال»قال إبراهيم عيسى  رئيس تحرير صحيفة 

الذي نظمه « ال لمحاكم التفتيش»خالل كلمته بمؤتمر  ضافوأ يكفل الحريات. 5112يناير رغم أن الدستور الُمستفتى عليه في 

هي بب مخالفتها للدستور، والدولة المصرية تعيش حالة من االنفصام بس»الحزب العلماني المصري بنقابة الصحفيين، الثالثاء: 

مصر عادت إلى صبيحة »أن  واعتبر .«أعمدة اإلنارة ليًلا ذكرني بسعاد حسني في فيلم )بئر الحرمان( وقورة صباًحا، وتحتحالة ت

مصر عادت إلى الوراء بسبب الغزو الوهابي »أن  وأوضح.«، وأصبح المواطن ُمعرض للسجن واالحتجاز بأي تهمة5111يناير  52يوم 

 ا تحارب اإلرهاب، لكن العكسالدولة تقول إنه»وتابع: . منتصف السبعينات، وأصبحت دولة تتبع ال ُتتبع، وفقدت هويتها المدنية

في حال تفعيل »، إلى أنه «عيسى»وأشار «س الوقت لمحاكمة كاتب على روايةيحدث، الدولة تحمي اإلرهابيين، وُمستعدة في نف

 «.مواد الدستور، فلن نرى المهازل واالنتهاكات التي تحدث حالًيا، مثل حبس الصحفيين واإلعالميين

 11/11/5112 المصرى اليوم

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/788735-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/788755-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D9%8B%D8%A7
http://rassd.com/164649.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/841797
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  النشره المجتمعية

 -أوال : الحراك المجتمعى :

 « النصر للبترول»ن رئيس ويحتجز عمال

س المهندآالف عامل بشركة النصر للبترول بالسويس باالعتصام أمام وزارة البترول، لمطالبة الوزير بإنقاذهم من قرارات  2هدد 

للعامالت بالشركة، ما دفعهن لالعتصام أمام « ساعة حضانة الطفل»محمد عرابى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومنها إلغاء 

ألغى ورديَتى عمل من األحد « عرابى»وأكد العمال أن  مكتبه واحتجازه ساعة كاملة حتى تدخَّل األمن اإلدارى، حسب العمال.

 .اًل عن إطاحته بمدير عام التنمية البشرية بالشركة، حسين السواحلى،المقبل، ما يضرهم ماديًا، فض

 11/11/51112 الوطن

 وقفه احتجاجية للعاملين بالتأمين الصحي بالقليوبية للمطالبة بالكادر والبدالت

التأمين الصحى بالقليوبية ، من أطباء وإداريين وتمريض وعمال، وقفة احتجاجية نظم العشرات من العاملين بمستشفيات 

 للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية وصرف بدل العدوى.

 11/11/5112 المصرى اليوم

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 الصحه :

 حالة وفاة 52أعداد ضحايا السيول بالبحيرة لـــ ارتفاع 

شخًصا بعد مصرع طفل غرقا  52ارتفع عدد ضحايا السيول واألمطار التي اجتاحت محافظة البحيرة خالل األيام الماضية، إلى 

 بمصرف بقرية يوسف أمام منزله أثناء لهوه، إثر ارتفاع منسوب المياه.

 11/11/5112 البوابة نيوز

 االقتصاد:

 

 البورصة تستهل أولى جلسات اليوم األربعاء بخسارة مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بمستهل تعامالت جلسة اليوم األربعاء، تأثرا بالضغط البيعي للمؤسسات، رغم توقعات خبراء 

 252,4مليار جنيه مقابل  252,4مليار جنيه ليصل إلى 1.1وخسر رأس المال السوقي نحو.اليومسوق المال بانتهاء موجة الهبوط 

 مليار جنيه ، لدى إغالق أمس.

 11/11/5112 الدستور

 زيادة أسعار الحديد

الحد األقصى لألسعار، حيث قامت معظم الشركات المنتجة برفع شهدت أسواق الحديد وألول مرة منذ بداية العام الحالي، زيادة فى 

جنيها للطن . مع انخفاض فى اإلنتاج وشح المعروض فى األسواق. وقال الدكتور خالد حنفى  221و  21أسعارها بما يتراوح بين 

ر أكتوبر الماضي، حيث بلغ وزير التموين والتجارة الداخلية: إن شركات الحديد خفضت من إنتاجها الشهر الحالى مقارنة بشه

 طنا. 924ألفا و 49طنا فى نوفمبر الحالي، فى حين كان اإلنتاج فى أكتوبر  514ألفا و 24متوسط اإلنتاج أسبوعيا 

 11/11/5112 األهرام

http://www.elwatannews.com/news/details/835111
http://www.almasryalyoum.com/news/details/841848
http://www.albawabhnews.com/1600061
http://www.dostor.org/926925
http://www.ahram.org.eg/News/131721/25/453195/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF.aspx
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 جنيه بالسوق الموازية متأثرا بنقص المعروض وقضايا الفساد 4.41الدوالر يقفز إلى 

بسبب ندرة المعروض منه وزيادة  جنيه للبيع، 4.41جنيه للشراء و 4.25قفزت أسعار الدوالر مجددا فى السوق الموازية، لتسجل 

 الطلب عليه من ناحية، ونشاط حركة المضاربة بالسوق من ناحية أخرى.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 مليار جنيه 12.212البورصة تختتم تعامالت اليوم على تراجع.. ورأس المال يخسر 

البورصة تعامالتها اليوم الثالثاء، على تراجع لجميع مؤشراتها بضغط بيعي من جانب المؤسسات وصناديق االستثمار،  اختتمت

 مليار جنيه. 12.212وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 

 11/11/5112 الدستور

  : لتعليما

 طالبا إلطالقهم الشماريخ ٦٢المؤقت لـجامعة القاهرة تقرر الفصل 

طالبا بشكل مؤقت لفترات مختلفة ما بين أسبوع وشهر، وذلك بسبب مشاركتهم فى المظاهرات،  ٦٢قررت جامعة القاهرة فصل 

 على والتى نتج عنها قطع الطريق أمام المدينة الجامعية وإطالق الشماريخ. وكان األمن اإلدارى التابع للجامعة قد ألقى القبض

سبتمبر  ٠٢طالب من تنظيم اإلخوان إثر إلقائهم الشماريخ على الحرم الجامعي، أثناء تنظيمهم وقفة بشارع بين السريات فى  ٤

 .الماضي، اعتراضا على فصل عدد من طالب الجامعة، والمطالبة باإلفراج عن الطالب المحبوسين

 11/11/5112 األهرام

 األقباط :

 تواضروس يؤجل اجتماع أساقفة المجمع المقدس.. والكنيسة: بسبب السيول

لفترة اقرر تواضروس الثاني بابا االسكندرية، تأجيل سيمنار اآلباء األساقفة، والذي كان من المقرر انعقاده بدير األنبا بيشوي في 

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم الثالثاء إن قرار تواضروس يرجع إلى الظروف التي يمر بها دير  .نوفمبر الجاري 19إلى  12من 

 األنبا بيشوي بوادي النطرون وتعرضه للسيول.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 أخرى :

 

  بالعات الصرف "مسدودة" وأسالك الكهرباء "مكشوفة" بشوارع القاهرة

يبدو أن األجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لم تتعظ مما شهدته محافظات اإلسكندرية والبحيرة ودمياط األيام الماضية، بعد 

وكشفت عورات المحليات الهشة بها، فعلى أن ضربتهم موجة من السيول الشديد والطقس القاسى، أكلت األخضر واليابس بها، 

الرغم من إصدار الدكتور جالل مصطفى السعيد محافظ القاهرة عدة قرارات خاصة بشن حمالت لتنظيف بالعات الصرف ومخرات 

  .لبحرىاالسيول باألحياء المختلفة إال أن الوضع لم يتغير كثيرًا بعد إصدار تلك القرارات الحاسمة لتفادى مصير محافظات الوجه 

حيث رصدت كاميرا اليوم السابع عدد من بالعات الصرف مسدودة وأسالك كهرباء مكشوفة بالعديد من االماكن فى محافظة 

 القاهرة .

 11/11/5112 اليوم السابع 

http://gate.ahram.org.eg/News/793491.aspx
http://www.dostor.org/926499
http://www.ahram.org.eg/News/131721/27/453139/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%A2%D9%A0-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/793417.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82/2434884#.VkL0OrcrLIU
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 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء 141ضبط 

تمك َّنت اإلدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء محمود العشيري، من ضبط المسئولين عن محطة الجمعية التعاونية 

ألف لتر مواد بترولية، قام  141ضبط المدير المسئول، بحوزته وأسفرت الحملة عن  للبترول بدار السالم بمحافظة سوهاج

 .بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء أزيد من السعر الرسمى

 11/11/5112 البوابة نيوز

 مايو " 12أكتوبر" و " 2يوليو يتسبب في أزمة مرورية بـ " 52هبوط أرضي بمحور 

مايو بكثافات مرورية غير عادية، إثر حدوث هبوط أرضى بمساحة متر ونصف فى متر ونصف  12أكتوبر وكوبري  2أصيب كوبرى 

 يوليو بالعجوزة.  52وعمق نصف متر بمحور 

 11/11/5112  بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1599985
http://gate.ahram.org.eg/News/793581.aspx
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 الشأن األمنى 

 -أخبار أمنية :

 "رجال مبارك" يتسابقون في تقديم "طلبات التصالح"

از جه»، خالل األيام القليلة الماضية، إلى «كسب غير مشروع»توافد عدد كبير من محامى رجال نظام مبارك، المتهمين في قضايا 

ومن أبرز  الدولة، في مقابل رد المبالغ التي تحصلوا عليها.مع « طلبات تصالح»بوزارة العدل، لتقديم « الكسب غير المشروع

 االسماء "صفوت الشريف" و "رشيد محمد رشيد " و" أبراهيم سليمان" و "زكريا عزمى" و" حسين سالم ".

 /11/11 البوابة نيوز

5112 

 باإلفراج عن "محمود"ألًفا يطالبون  122بالصور| 

ألف من المواطنين والنشطاء من مختلف دول العالم على عريضة منظمة العفو الدولية والتى تطالب النائب العام  122وقع 

والحكومة المصرية باإلفراج عن أصغر معتقل رأى عربي وهو الطالب "محمود محمد "  المحبوس في القضية المعروفة إعالمًيا 

كان "محمود" قد تم إلقاء القبض عليه منذ ما يقرب من عامين ومازال محبوسا احتياطًيا بسبب ارتدائه ."تبـ "معتقل التيشر

نوفمبر الجاري  12ومن المقرر أن تعقد جلسة لإلفراج عنه أو تجديد حبسه في ."تيشرت عليه شعار يدعو إلى "وطن بال تعذيب

. 

 11/11/5112 عربيةمصر ال

 

  رواد "تويتر" يطالبون باإلفراج عن أيمن موسى المسجون بوادى النطرون لدفن والده

دشن رواد موقع التواصل االجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "سيبوا أيمن يدفن أبوه"، احتل مرتبة متقدمة فى صدارة  

باإلفراج عن أيمن على موسى، المحبوس بسجن وادى النطرون، نظرًا لوفاة الهاشتاجات على موقع التدوينات القصيرة، للمطالبة 

عامًا ويدرس بالجامعة البريطانية،  19والده. وطالب مستخدمو الهاشتاج وزارة الداخلية، بالسماح أليمن الذى يبلغ من العمر 

 .بالخروج من السجن لدفن والده الذى وافته المنية مساء أمس الثالثاء

 /11/11 اليوم السابع

5112  

 إبطال مفعول قنبلة خلف مبنى اتحاد العمال والمراغي يشكر خبراء المفرقعات

راء خب وعلى الفور توجهمباحث البريد قنبلة خلف مبنى اتحاد العمال الستهداف المقر الرئيسي لصندوق التوفير،  اكتشفت

 المفرقعات الذين سارعوا بإبطال القنبلة.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

http://www.albawabhnews.com/1599750
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/789223-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-143-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1/2434775#.VkL0WbcrLIU
http://gate.ahram.org.eg/News/793418.aspx
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 -محاكم ونيابات :

 بـ"أوراسكوم" يقاضى "ساويرس" لرفض الشركة تعويضه مادًياعامل 

لإلنشاء والصناعة بدعوى تعويض ضد رجل األعمال نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة « أوراسكوم»تقدم عامل بشركة 

 .الشركة، وذلك بعد أن رفضت الشركة تقديم تعويض له عما أصابه من ضرر بدنى ونفسى نتيجة تعرضه إلصابة عمل

 11/11/5112 البوابة نيوز

 " باإلسكندرية214التصديق على أحكام قضية "عسكرية 

صدق قائد المنطقة الشمالية العسكرية باإلسكندرية على األحكام الصادرة بحق المعتقلين في قضيتي "حريق محافظة البحيرة، 

وقضت محكمة .تعديل دون السابقة األحكام بذات" 214والمتعارف عليهما إعالمًيا بـ"عسكرية  قسم شرطة حوش عيسى"

الجنايات العسكرية باإلسكندرية الدائرة الثانية برئاسة العميد السيد محمد إسماعيل حرب وعضوية العقيد أحمد فتوح عنتر 

، غيابيًا بالمؤبد على 5112أغسطس  11المحافظة في حرق ديوان عام  5112لسنة  522والمقدم محمد علي شاهين في قضية 

متهما،  22عامًا علي  12كما قضت حضوريًا بالحبس .عامًا على ثالثة أحداث 12من المتهمين علي ذمة القضية، والحبس  121

شدد خمس متهما، والحبس الم 22من المتهمين والحبس المشدد لمدة سبع سنوات لـ  55وبالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لـ

بينما قضت نفس المحكمة، في قضية ."سنوات على أصغر معتقل على ذمة القضية "عبد المنعم حمتو 2متهم،  11سنوات لـ 

 ٦٢عاما على 12متهمًا بالقضية، والسجن المشدد لمدة  91حرق قسم شرطة مركز حوش عيسى الملفقة، بالمؤبد غيابيًا على 

 .آخرين 4متهما، والسجن خمس سنوات لـ  ٢٦ـ معتقاًل ، والسجن المشدد عشر سنوات ل

 11/11/5112 رصد

 اإلفراج عن الصحفي المصري حسام بهجت

أفرجت السلطات المصرية عن الصحفي االستقصائي والحقوقي حسام بهجت واحتجز بهجت قبل يومين بعد استدعاء النيابة 

وقال حسن األزهري، محامي بهجت، لبي بي سي إن  .تحقيق استقصائي نشره على موقع مدى مصر اإلخباريالعسكرية له بشأن 

 .فريق الدفاع لم يخطر حتى اآلن بقرار النيابة العسكرية بشأن التحقيقات التي أجرتها معه

BBC   11/11/5112 عربى 

 

 سنة مع الشغل لثالثة من شهود "اقتحام قسم التبين" إلدانتهم بالشهادة الزور

م قسم التبين" وحرق محتوياته أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر قضية "اقتحا

من الشهود الذين  2وقضت المحكمة بمعاقبة  .ديسمبر، الستكمال سماع الشهود 15متهًما لجلسة  24وسرقتها، والمتهم فيها 

مثلوا أمامها بجلسة اليوم لإلدالء بأقوالهم على سبيل االستدالل بالحبس سنة مع الشغل، إلدانتهم بتهمة الشهادة الزور أمام 

  .مجلس القضاء

 11/11/5112 بوابة األهرام

http://www.albawabhnews.com/1599685
http://rassd.com/164651.htm
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/11/151110_egypt_hossam_release
http://gate.ahram.org.eg/News/793534.aspx
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 دعوى قضائية تطالب بوقف بث قناة القاهرة والناس

 أقام زكريا عبد اهلل محمود مدير عام شركة بالتو، دعوى قضائية أمام محكمه القضاء اإلداري بمجلس الدوله، طالب فيها بوقف

وذكرت الدعوى أن قناة القاهرة والناس، أذاعت أخبارا كاذبة في الشريط اإلعالمي، أرادت به النيل من  بث قناة القاهرة والناس.

الطاعن، لوجود خالفات قضائية بينه وبينها وقادت حملة مدبرة للنيل من سمعته تنطوي علي مغالطة الحقيقي بشئ من 

 كاذبة "حسب ماورد في صحيفة الدعوى".التزيف بما يجعلها بحكم االخبار ال

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

 

 محامين بينهما وكيال النقابة بالسويس من تهمة االنضمام إلى جماعة إرهابية 2براءة 

الثالثاء، ببراءة حلمي مرسي المحامي وإبراهيم فنجري قضت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار وائل زهران، مساء 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامين إلى محكمة الجنايات  .المحامي، وكيال نقابة المحامين بالسويس وأحمد مشالي المحامي

 .بتهمة االنضمام إلى جماعة محظورة "اإلخوان" أسست على خالف أحكام القانون، والتظاهر

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

 رفض طعن النيابة على براءة المغربي وغبور في قضية االستيالء على المال العام

ورجل قضت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة أحمد المغربي، وزير اإلسكان ألسبق، 

 األعمال منير غبور، فى قضية االستيالء على المال العام.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

 -اعتقاالت :

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  52القبض على  

بتهمة  شخص 11شخص بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  15ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 11/11/5112  البوابة نيوز

 

 عناصر إخوانية مطلوبة في قضايا عنف بالشرقية 2ضبط 

من عناصر جماعة اإلخوان اإلرهابية  2ة األمنية بالشرقية بالتنسيق مع األمن الوطني، اليوم األربعاء، من ضبط تمكنت األجهز

 الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا تحريض على العنف.

 11/11/5112 البوابة نيوز 

http://gate.ahram.org.eg/News/793429.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/793547.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/793390.aspx
http://www.albawabhnews.com/1598681
http://www.albawabhnews.com/1600087
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــ

 من ضباط الصف والمجندين السابقين 24قرار جمهوري بمنح معاش استثنائي لـ

من ضباط الصف والجنود المتطوعين  24بمنح معاشات استثنائية لـ 5112لسنة  251أصدر السيسي، قراًرا جمهورًيا برقم 

 والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، أو المستحقين عنهم من ورثتهم.

 11/11/5112 الشروق

 

 مساعد وزير الدفاع: مصر ستظل حجر عثرة أمام أى تدخل أو أطماع خارجية

ش، إن مصر بقواتها المسلحة لم تحارب إال من أجل السالم، قال اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب مساعد وزير الدفاع للتفتي

وقدمت الكثير من أجل اإلنسانية، وما زالت تضحى بأرواح أبنائها من أجل صد اإلرهاب األسود. وشدد أبو الدهب خالل االحتفال 

قائال "ستستمر مصر حجر عثرة  عام على الحرب العالمية األولى على استمرار مصر فى دورها لوقف األطماع الخارجية، 111بمرور 

 .أمام أى تدخل أو أطماع خارجية"، مضيفا إلى أن القوات المسلحة شاركت فى الحرب العالمية األولى وكانت سببا فى النصر

 11/11/5112 اليوم السابع

 مصر وروسيا يرفضان عرًضا أمريكًيا بالمساعدة فى تحقيقات الطائرة

للمساعدة فى « إف بى آى»التحادى الفيدرالى أعلنت الواليات المتحدة، رفض كل من مصر وروسيا عرضا من مكتب التحقيقات ا

التحقيق فى سقوط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء، وذلك بالتزامن مع تأكيد بريطانيا أنه ال يمكنها تقديم جميع ما 

 لديها من معلومات استخبارتية حول الحادث.

 11/11/5112 الشروق

 إصدار جديد لوالية سيناء يهدد جيش مصر وإسرائيل

بث تنظيم "والية سيناء"؛ الفرع المصري لتنظيم الدولة، إصدارا مرئيا بعنوان "ُثّم ُيغلبون"، هّدد فيه الجيش المصري بالتنكيل، 

واعتبر اإلصدار أن الجيش المصري ينفذ  حديث حول الطائرة الروسية التي تبنى إسقاطها في وقت سابق.والهزيمة، وتجاهل أي 

وبعد بثه لقطات  ما وعد به إبليس عندما رفض السجود آلدم، وأخرجه اهلل من الجنة، بأن يفسد في األرض، ويغوي الناس.

"العتاد الذي يملكه جيش الردة المصري لو بدأوا به حرب ضد الستعراضات عسكرية للجيش المصري، قال متحدث في اإلصدار إن 

 اليهود، لصلينا في اليوم التالي بالمسجد األقصى".

 11/11/5112 51عربي

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112015&id=510f3ec6-7560-49cd-b97d-ff91df7779f1
https://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE/2435085
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112015&id=2bda702b-37a4-4df6-b3b5-5ef21cbb68ea
http://arabi21.com/story/872101/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

