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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 

 السيسي يستقبل وزير خارجية الجابون

بما حققته وأشاد وزير خارجية الجابون، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية،  "إيمانويل إيسوزيه نجونديه " السيسي أستقبل

فى حفل افتتاح قناة "على بونجو "الجابون من نجاحات تنموية برؤية ثاقبة، معربا عن تقديره لمشاركة الرئيس الجابونى 

أكد الرئيس  .والسويس الجديدة، وتطلعه الستقباله بمصر قريبا، لتوطيد العالقات الثنائية وبحث القضايا اإلقليمية والدولية

 .اهتمام مصر بتعزيز عالقاتها مع الدول اإلفريقية الشقيقة، واإلسهامات الواسعة فى عمليات التنمية

 18/11/5112 األهرام

 

  السيسى ورئيس قبرص يؤكدان فى اتصال هاتفى أهمية التكاتف لمواجهة اإلرهاب

تلقى السيسى اتصااًل هاتفيًا من الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس. وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى بِاسم  

رئاسة الجمهورية بأن رئيس قبرص أكد خالل االتصال ثقته فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات، مشيرًا إلى أن ُمحصلة 

فاق على أهمية أمن مصر واستقرارها لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية ألمن اتصاالته بعدد من قادة المنطقة عكست االت

واستقرار منطقة الشرق األوسط بأكملها. كما تناول رئيس قبرص أهمية التعاون الثالثى القائم بين مصر وقبرص واليونان، 

تعاون الوثيقة بين الدول الثالث بما يعزز مؤكدًا تطلعه لعقد القمة الثالثية القادمة قريبًا لمواصلة تفعيل وتطوير عالقات ال

   .من األمن والتنمية فى شرق البحر المتوسط

 11/11/5112 اليوم السابع

 

 وبوتين يتوافقان على تعزيز التعاون لمواجهة اإلرهابالسيسي 

رح وص الروسي فالديمير بوتين .الرئيس و  السيسي في بيان لها، األربعاء، أنه تم اتصال هاتفي بين  أعلنت مؤسسة الرئاسة 

ضرورة تعزيز التعاون السفير عالء يوسف ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين توافقا خالل االتصال على 

الدولي في مواجهة اإلرهاب ، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معًا، من خالل 

مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف واإلرهاب التي باتت تستهدف كافة دول العالم دون 

 تفريق.

 18/11/5112 المصرى اليوم

 

 السيسي يهنئ سلطنة عمان بالعيد الوطني

أوفد السيسي، اليوم االربعاء، حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة العيد 

 الوطنى.

 18/11/5112 الشروق

http://www.ahram.org.eg/News/131728/25/454589/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87/2447842#.Vkw0tXYrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/845484
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=e9fc0032-96ab-4970-a7c7-b6e3b86b2f33
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 مصر تتعاون مع روسيا فى تحقيقات الطائرة وتنسيق تام فى مكافحة االرهاب و سوريا 

تائج التحقيقات التى قامت بها السلطات الروسية المعنية, وشارك أكد بيان لمجلس الوزراء أن مصر قد أحيطت علما أمس بن

وأكد البيان أن مصر ستتعاون فى هذا .فيها فريق البحث الجنائى التابع لوزارة الطوارئ الروسية, والذى زار مصر فور وقوع الحادث

من جانب آخر، و.ن الدولى فى هذا الخصوصاإلطار بالكامل مع الجانب الروسى فى القضاء على اإلرهاب وتكثيف المشاركة والتعاو

 وزير الخارجيةصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اتصاال هاتفيا مع 

وأضاف .الروسى سيرجى الفروف، تناول سبل تعزيز العالقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين

كما تم التشاور حول تطورات األوضاع فى .المتحدث أن الوزيرين أكدا تنسيق الجهود بين مصر وروسيا فى مجال مكافحة اإلرهاب

 .كل من سوريا وليبيا فى إطار دعم الجهود الدولية واإلقليمية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية ونهائية لألزمتين

 18/11/5112 األهرام

 مليون دوالر مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن الطائرة الروسية  21

عمال إرهابيا تسبب فى سيناء، أعلنت روسيا ألول مرة أمس أن « إيه 151 -إيرباص»يوما من حادث تحطم الطائرة الروسية  11بعد 

 فى العالم ومعاقبتهم.« أينما كانوا»شخصا، وتوعدت بالعثور على المسئولين  552فى تحطم طائرة الركاب، مما أسفر عن مقتل 
 من جانبه، تعهد الرئيس الروسى فالديمير بوتين باالنتقام، مؤكدا أنها ليست المرة األولى التى تواجه فيها روسيا جرائم إرهابية.

مليون دوالر لقاء معلومات عن اإلرهابيين الذين أسقطوا  21أعلن جهاز األمن الفيدرالى الروسى أنه سيدفع  اإلطار ذاتهوفى 

 الطائرة الروسية، داعيا إلى المساعدة فى التعرف على اإلرهابيين .

 18/11/5112 األهرام

 

  اتجاه لتأجيل اجتماع لجنة "سد النهضة" إلى األسبوع األخير من شهر نوفمبر

أكد الدكتور عالء يس، المتحدث باسم الجانب المصرى فى اللجنة الوطنية لسد النهضة األثيوبى، أنه سيتم تأجيل موعد اجتماع 

نوفمبر الحالى و يتم حاليًا التشاور حول  51 – 51كان من المقرر عقده فى الخرطوم، فى الفترة من وزراء لجنة سد النهضة الذى 

الموعد النهائى لالجتماع الذى من المتوقع أن يكون فى األسبوع األخير من الشهر الحالى، الفتًا إلى أنه سيتم عقد االجتماع " 

ول الثالثة "مصر والسودان وأثيوبيا" أواًل، ثم يعقبه اجتماع اللجنة بحضور السداسى" الذى يضم وزارء الخارجية والمياه من الد

   .المكتبان االستشاريان " بى. آ. إل" الفرنسى و"دلتارس" الهولندى

 18/11/5112 اليوم السابع 

 

 الخارجية القبرصية: نقدر الدور المصرى بالمنطقة والعالقات بين القاهرة ونيقوسيا متميزة

أكد السفير ليونيداس بانتلديس مدير إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية القبرصية أن بالده تقدر بشكل كبير 

وقال فى لقاء مع الوفد الصحفى المصرى الذى يقوم حاليا  .المنطقة وخاصة فيما يتعلق بدعمها لعملية السالمدور مصر فى 

إن بالده تدعم بشكل كبير السلطة المصرية بقيادة السيسى.. مشيرا إلى أن مصر فى موقع يجعلها  رة إلى العاصمة القبرصيةبزيا

تعلق بالوضع بين فلسطين وإسرائيل، فإذا لم تدعم مصر مفاوضات السالم فلن تلعب دورا كبيرا وخاصة على سبيل المثال ما ي

 تكون هناك مفاوضات.

 18/11/5112 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131728/25/454591/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131728/135/454578/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1/2448276#.VkwzlHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1/2448276#.VkwzlHYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/News/811297.aspx
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 قرار جمهورى بتعديل قانون العمد والمشايخ

، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بتعديل بعض 5112لسنة  112الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا بالقانون رقم أصدر 

 وتضمن التعديالت التى أدخلت على المادتين السادسة والرابعة ، فى شأن العمد والمشايخ1718لسنة  28أحكام القانون رقم 

نائب مدير األمن )رئيسا(، وعضوية كل من قاض  عشرة، أن تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من

تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة، ومدير إدارة البحث الجنائى بمديرية األمن، ومفتش 

  قطاع مصلحة األمن العام، ومفتش قطاع األمن الوطني.

 18/11/5112 األهرام

 

 قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر

أعلن البنك المركزي، صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويضم طارق حسن عامر محافظا 

 أعضاء. 6ونائبين و

 18/11/5112 المصرى اليوم

 -الحكومة المصرية :

 انعقاد اجتماع مجلس الوزراء بمحافظة شرم الشيخ

مساندة من الحكومة لتشجيع عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثامن برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمدينة شرم الشيخ ، 

 محاور لتجاوز التداعيات المترتبة على حادث سقوط الطائرة الروسية. 6السياحة ومتابعة االجراءات التى تم اتخاذها على 
واستعرض المجلس تقريرا شامال من وزيرة التعاون الدولى سحر نصر حول المفاوضات الجارية مع البنك الدولى وبنك التنمية 

مليار دوالر حيث أكدت أن المفاوضات تتم بنجاح بعد أن تسلم البنك الدولى مشروع  2.2للحصول على قروض يقيمة األفريقى 

واجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء،  مليارات دوالر قبل نهاية ديسمبر المقبل . 1القرار الخاص بحصول مصر على 

  .شرم الشيخ لبحث ودراسة طرق الخروج من األزمة الحاليةووزراء الداخلية والسياحة، والطيران ومستثمرو 

 18/11/5112 األهرام

 

  الحكومة تقرر التعاقد مع شركة عالقات عامة دولية لتغيير الصورة السلبية عن مصر

التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى العالقات العامة كلف مجلس الوزراء  وزير السياحة، بسرعة اتخاذ اإلجراءات الخاصة ب

الدولية لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن قطاع السياحة فى مصر والحد من خسائر القطاع، على أن يتم تمويلها من صندوق 

اإلدارى بشأن جهود الوزارة كما استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح  .التنمية السياحية

والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء لتطوير نظام الحسابات القومية. وتم عقد مؤتمر صحفى نفى فيه اللواء مجدى عبد 

الغفار، وزير الداخلية، ما تردد بشأن القبض على موظفين بمطار شرم الشيخ، موضًحا أنه عندما يتم اكتشاف أن هناك ثغرات 

  .بمطار شرم الشيخ سيتم اتخاذ الالزم أمنية

 11/11/5112 اليوم السابع 

http://www.ahram.org.eg/News/131728/25/454612/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%AE.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/839461
http://www.ahram.org.eg/News/131728/25/454608/%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%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE--%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/2447966#.Vkw0Z3YrLIU
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 مصدر بمطار القاهرة: رئيس الوزراء يغادر أللمانيا

إسماعيل ، رئيس الوزراء، غادر على متن طائرة تابعة لمصر للطيران إلى قال مصدر داخل مطار القاهرة إن المهندس شريف 

 ألمانيا ، األربعاء، في زيارة شخصية، لمتابعة الحالة الصحية لزوجته، تستغرق يومين.

 18/11/5112 المصرى اليوم

 -الوفود األجنبية :

  ير خارجية الجابون يغادر القاهرة بعد لقاء السيسىوز

غادر القاهرة صباح اليوم األربعاء، وزير خارجية الجابون إيمانويل إيسوزيه نجونديه، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى  

  .خاللها السيسى ونظيره سامح شكرى، لبحث سبل دعم وتعزيز العالقات بين البلدين

 18/11/5112 اليوم السابع 

 

 نائب مستشار األمن القومي البريطاني يصل القاهرة لبحث مكافحة اإلرهاب

جوان جانكيز نائب مستشار األمن القومي البريطاني قادما على رأس وفد من العاصمة وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء الثالثاء، 

وذكرت تقارير إخبارية  .أيام يبحث خاللها دعم التعاون بين البلدين لمكافحة اإلرهاب 1البريطانية لندن في زيارة لمصر تستغرق 

األربعاء حيث سيتم بحث آخر تطورات الوضع في منطقة أن جانكيز من المقرر أن "يلتقى بوزير الخارجية المصري سامح شكرى 

 ."الشرق األوسط ودعم عالقات التعاون بين مصر وبريطانيا خاصة فيما يتعلق بمكافحة التنظيمات اإلرهابية

 18/11/5112 بوابة األهرام

 

 القاهرة إلى يصل العراقي العدل وزير

وصل إلى القاهرة، وزير العدل العراقي حيدر الزاملي في زيارة لمصر للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثالثين الجتماعات 

 مجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية .

 18/11/5112 بوابة األخبار

 

 -:البرلمان المصرى 

 

 التشويش على قاعة الشورى يصيب "تابلت" النواب بالشلل

شتكى النواب الجدد المشاركون في اللقاء التعرفي لليوم الثاني على التوالى من عمليات التشويش داخل قاعة مجلس الشورى ا

يز في المحاضرة التي كانت الملغي من قبل األمانة العامة مما أدى إلى عدم تشغيل " التابلت الخاص بكل نائب وأفقدهم الترك

وطالب أحد النواب بضرورة إصدار دليل صغير بمهام المجلس واختصاصاته ونصوص الدستور .تتناول اختصاصات مجلس النواب

 بدال من الشرح الوفي الذي يفقدهم التركيز.

 18/11/5112 البوابة نيوز

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/845474
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/2448330#.VkwzgHYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/News/811263.aspx
http://akhbarelyom.com/article/564ba91f6ee1f9fa266ae0a7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1447799071
http://www.albawabhnews.com/1612556
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 بكري لـ"الوطن": تصريحات بوتين بشأن ضرب اإلرهاب يقصد بها ليبيامصطفي 

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، أن تعامل الحكومة المصرية مع أزمة سقوط الطائرة 

دريب علي التصويت وأضاف علي هامش جلسات الت.الروسية، كان جيدًا في ظل المعلومات التي كانت متوفرة بخصوص الحادث

اإللكتروني بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الروسي فالديمير بوتين، والتي قال فيها "روسيا ستعثر على اإلرهابيين، الذين 

 فجروا الطائرة الروسية، في أي مكان بالعالم، وستعاقبهم"، كان يقصد بها ضرب اإلرهابيين في ليبيا وليس سيناء.

 18/11/5112 الوطن

 -األحزاب :

 صباحى يصل السفارة الفرنسية لتقديم العزاء فى ضحايا تفجيرات باريس

اطى، حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى إلى مقر السفارة الفرنسية، برفقته وفد من حزب الكرامة والتيار الديمقر اتجه

  .لتقديم واجب العزاء فى ضحايا تفجيرات بباريس

 18/11/5112 اليوم السابع 

  أحمد البرعى: مصر فى مأزق وعلينا دارسة التحالفات الدولية قبل تحديد بوصلتنا

البرعى، عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن مصر فى مأزق على الصعيد الدولى، إلى جانب قال الدكتور أحمد  

أنها فى مأزق أيضا على المستوى االقتصادى، مما يفرض على المصريين شعبا وحكومة وأحزابا أن يفعلوا كل ما بوسعهم للخروج 

عديد من التغيرات فى الوقت الراهن وينبغى على مصر دراسة هذه التحالفات من هذا المأزق. وأضاف أن األوضاع الدولية تشهد ال

جيدًا قبل تحديد بوصلتها الدولية، واختيار التحالف المناسب ألولويات الدولة المصرية واحتياجاتها وأثر هذه التحالفات على 

 .المنطقة بشكل عام

 18/11/5112 اليوم السابع 

  5111بعد تصريحات حسام خير اهلل..سيف اليزل: ساويرس صديقى ولم نلتق منذ

وخارج البرلمان بكل األشكال، قال سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة فى حب مصر، إن قائمته تدعم الرئيس السيسى داخل  

مؤكًدا أنهم ليسوا تابعين للحزب الوطنى . أضاف سيف اليزل قائاًل: "المهندس نجيب ساويرس صديقى وصاحبى وبنخرج سوا 

، مطالًبا من يدعى بأنه التقى ساويرس من أسبوعين 5111ومفيش أى مشاكل بينا وعالقتنا طيبة، بس إحنا متقابلناش من آخر 

إظهار الفيديو". وأوضح منسق "فى حب مصر" أن حزب المصريين األحرار حزب محترم، وداخل الكتلة السياسية لقائمة فى فندق ب

  فى حب مصر

 11/11/5112 اليوم السابع

 سنعمل للوطن«: خيراهلل»محدش بيشترينا.. و«: الجبالي«.. »التحالف الجمهوري»خالل مؤتمر 

قالت المستشارة تهاني الجبالي، منسق قائمة التحالف الجمهوري للقوى االجتماعية، إن التحالف يعتمد على التمويل الذاتي وال 

جاء ذلك خالل مشاركة الجبالي والفريق حسام ."الفقراء.. ومحدش بيشترينايوجد رأس مال يدعمه، مضيفة: "كلنا نعمل من أجل 

خير اهلل في مؤتمر جماهيري حاشد لقائمة التحالف الجمهوري للقوى االجتماعية بقرية طنان التابعة لقليوب بحضور أعضاء 

لوطن ولكنه لن يعمل بمفرده فال القائمة وأضاف خير اهلل، خالل المؤتمر، أن السيسي هو شخص جيد ويعمل من أجل مصلحة ا

 بد أن يعمل الجميع معه.

 18/11/5112 الشروق

http://www.elwatannews.com/news/details/839565
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7/2448403#.VkwzP3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-/2448179#.Vkw0C3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%84%D8%AA%D9%82-%D9%85%D9%86/2447874#.Vkw0dHYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=d1fe47f3-6470-42a2-8915-aacea1247361
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 أحمد شفيق يتجه لالنسحاب السياسي بعد تقلص نشاط حزبه

الوطنية" بزعامة الفريق أحمد شفيق، في غلق عدد من مقراته بمحافظات الصعيد، والوجه البحري، في إطار بدأ حزب "الحركة 

خطوات عملية نحو تقليص نشاطه السياسي، وتواجده في الشارع المصري، على إثر فشله في المرحلة األولى لالنتخابات 

األسبوعية عن مصادر داحل الحزب قولها إن بعض  خميس"ونقلت صحيفة "ال.البرلمانية، وفوز مرشح واحد فقط من مرشحيه

هذه المقرات كان يتم اإلنفاق عليه من خالل بعض رجال األعمال، أو مرشحي الحزب بتلك المحافظات، ونتيجة سقوط مرشحي 

على ميزانية الحزب سقوطا مدويا في المرحلة األولى انصرف هؤالء المرشحون عن الحزب، وبالتالي أصبحت هذه المقرات عبئا 

 الحزب، فقرر الحزب إغالقها لعدم استطاعته سداد قيمة اإليجار، ومرتبات العاملين فيها.

 18/11/5112 – 51عربى 

 

 خيراهلل: "اليزل" حرض هيكل لتشوية التحالف الجمهوري

اهلل، وكيل جهاز المخابرات السابق و المرشح على قائمة التحالف الجمهوري للقوى االجتماعية، إن التالسن قال الفريق حسام خير 

وأضاف فى تصريحات  .والخالفات الموجودة حاليا مع قائمة "في حب مصر" سببها العميد سامح سيف اليزل القيادي بالقائمة

اإلعالم السابق في إحدى المؤتمرات بمحافظة الغربية وتحديدا أن سيف اليزل، هو من حرض أسامة هيكل وزير  صحفية له

وشدد  على أنه يمتلك ما يثبت أن رتبته فريق وليس لواء كما يدعى سيف اليزل، .بمدينة طنطا لكي يقول إنني لواء وليس فريق

 .وتدور حرب ساخنة بين اليزل وخير اهلل، تبادل الطرفان فيها التشكيك في رتبة كل منهما

 11/11/5112 مصر العربية

 

 يدعو لمقاطعة اإلخوان   برهامىياسر 

الذين يسبون العلماء، وزجرهم، وقال ردًا على دعا ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قواعد الدعوة لمقاطعة اإلخوان 

، عن حكم مقاطعته جاراً له من اإلخوان لسبه مشايخ الدعوة والعلماء، إن عليه أن يقاطعه «أنا السلفى»أحد السائلين عبر موقع 

 .الم عليه حتى يتوب عن غيه وجهلهويهجره ويزجره وينهاه عن المنكر ويترك إلقاء الس

 18/11/5112 الوطن

 

 -النقابات :

 

 "سامح عاشور لـ"تمرد المحامين" بعد إعالنهم سحب الثقة منه: "شدوا حيلكوا

الموجهة أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن مؤتمر صحفى له، ظهر اليوم األربعاء بمقر النقابة، للرد على جميع االدعاءات  

النتخابات النقابة، ولعرض جميع نتائج االنتخابات التى أجريت واالعتراضات الموجهة لها والرد عليها. وعلق على إعالن الخاسرين 

فى انتخابات المحامين بتدشين حملة تمرد لسحب الثقة منه ومن مجلس النقابة قائال: "ياال يشدوا حيلهم"، موضحا أنه سيرد 

 .ر الذى سيعقدهعليهم خالل المؤتم

 18/11/5112 اليوم السابع 

 

http://arabi21.com/story/873962/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%87#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/797475-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.elwatannews.com/news/details/839291
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87--%D8%B4%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%AD/2448151#.Vkw0GHYrLIU
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 منتصر الزيات: سنسحب الثقة من سامح عاشور

المحامين رسالة واضحة ضد ما وصفه بـ"تزوير" انتخابات المحامين، منتقدا ما سماه قال منتصر الزيات إن مؤتمر "ال لتزييف إدارة 

ر إلى أن وأشار في كلمته بالمؤتم .بـ" تالعب" سامح عاشور النقيب الحالي مع الدولة لالدعاء بأنه إخوان حتى يفوز باالنتخابات

حجازي لتعرضه لضغوط من قبل األجهزة األمنيه بجانب من هيلتون رمسيس إلى قاعة عبد العزيز مكان عقد المؤتمر تغير 

وتابع:" أننا اصحاب قضية، فتحركتنا نقابية وليس لدينا أي أهداف سياسية، وأننا سنسحب الثقة من عاشور مثلما .سامح عاشور

يل المعركة ضد ودعا جموع المحامين إلى مؤتمر يوم السبت بمكتبه لإلعالن تفاص."فعلنا مع أحمد الخواجة النقيب السابق

 سامح عاشور.

 11/11/5112 مصر العربية

 -منظمات المجتمع المدنى :

 وزراء 2 بمشاركة السياحة لتنشيط" اليوم أخبار مؤتمر" فعاليات انطالق

مؤسسة أخبار اليوم لتنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان "صناعة األمل انطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه 

و تتضم الجلسة االفتتاحية كال من وزير السياحة هشام زعزوع و وزيرة التعاون الدولي سحر نصر و وزيرة تضامن .في بلد السالم "

يناقش المؤتمر آليات دعم قطاع السياحة في مواجهة االزمة االجتماعي غادة والي و وزير االستثمار اشرف سلمان و وزير الهجرة، و

 .الحالية في مواجهة األزمة الحالية

 18/11/5112 ربوابة األخبا

 -التصريحات :

 "خبير أمنى عن ذكرى محمد محمود: "اللى يقدر يتظاهر ينزل ويجرب

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية األسبق، إن وزارة الداخلية ستتعامل بحسم مع كل من يسعى لنشر الفوضى فى 

"من يستطيع أن ينزل ويتظاهر فى هذا اليوم فلينزل ويجرب". وأضاف ذكرى أحداث محمد محمود المقرر لها غدا الخميس، متابعا: 

أن مصر اآلن ال تحتاج إلى مظاهرات فى ظل المؤامرات الخارجية التى تحاك بها، لكنها تحتاج إلى تكاتف لدعم الدولة المصرية، 

تدابير أمنية كثيرة، وفى مصر على  موضحا أن العملية اإلرهابية التى شهدتها باريس جعلت فرنسا تعلن حالة الطوارئ وتتخذ

  .الجميع دعم الدولة

 18/11/5112 اليوم السابع 

 : مصر لن تتحمل أى تعويضات فى حادث الطائرةنبيل حلمى

نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق األسبق إنه الشك أن الجريمة اإلرهابية قال الدكتور 

المتمثلة فى تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء إن صحت هى فى األساس موجهة ضد الدولة التى حدثت بها وهى مصر وليست 

 تنسب مسئوليتها إلى الدولة التى وقعت فيها الجريمة وال إلى دولة جنسية الضحايا. كما أن العملية اإلرهابية ال يمكن أن.روسيا
وأكد أن التعويضات عن الطائرة وضحاياها من الناحية الرسمية تتحملها شركة التأمين الدولية التى تؤمن على الطائرة المنكوبة 

شخصا ليس بناء على مسئولية جنائية  552غ عددهم فى حين يمكن لمصر أن تدفع تعويضات لضحايا الطائرة الروسية البال

 وانما بناء على مسئولية انسانية .

 18/11/5112 الشروق

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/797037-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://akhbarelyom.com/article/564c40666ee1f9b56136d130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-5-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-1447837798
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A8/2448229#.VkwzqnYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=54d62be7-d681-424b-8c4c-c397d48e08f4
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 المصريةخبراء يطالبون بتغيير منظومة األمن بالمطارات 

طالب خبراء أمنيون بضرورة تزويد المطارات المصرية بأجهزة كشف حديثة وتشديد الرقابة والتفتيش على العاملين، مؤكدين 

أنه ليس من المستبعد اشتراك أحد العاملين فى مطار شرم الشيخ فى تفجير الطائرة إذا ما تأكد هذا السيناريو فى نهاية 

ستهداف الطائرات األجنبية على ارض مصر بعد اعالن روسيا وجود عمل إرهابى وراء سقوط التحقيقات، وحذروا من تكرار ا

 طائرتها فى سيناء.

 18/11/5112 الشروق

 

 الروسية الطائرة حادث في الجناة متابعة في بواجبها ستقوم مصر: العرابي محمد السفير

أوضح وزير الخارجية المصري األسبق، السفير محمد العرابي، خالل حديث لوكالة انباء سبوتنيك، أن "مصر ستقوم بواجبها في 

ي المعلومات، التي تم وعبر عن تطلع مصر إلى مشاركتها ف." متابعة الجناة فى حادث سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ

واضاف ، أنه من المؤكد أن ."التوصل إليها لخدمة التحقيقات التي تجري في حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء

وأوضح أن  .تطلب مصر المعلومات الرسمية التي بنت عليها روسيا موقفها، وذلك سيساعد في سرعة االنتهاء من التحقيقات

صدارة مكافحة اإلرهاب، اتخذت إجراءات أمنية متشددة في المطارات منذ وقوع الحادث األليم، وأن األمر محل تحقيق مصر كدولة في 

ولفت إلى استمرار التعاون بين مصر وروسيا في مكافحة اإلرهاب، وإلى أن مصر من .ومالحقة لكل من يثبت تورطه في الحادث

 الدول التي رحبت بالعمليات العسكرية 

 18/11/1251 بوابة األخبار

 

 -سوشيال ميديا :

 

 «أفسدنا عالقتنا مع أهم دولة«: »ساويرس»بعد بيان الحكومة عن أزمة الطائرة الروسية.. 

انتقد نجيب ساويرس، طريقة تعامل الدولة ممثلة في الحكومة مع أزمة الطائرة الروسية، والتصريحات التي أدلى بها الرئيس 

برافو علينا، بوظنا عالقتنا »، «تويتر»عبر حسابه على موقع « ساويرس»وقال .الروسي، فالديمير بوتين، عن أسباب سقوطها

 «.الوطنية ليست في إخفاء أخطائنا، بل في إصالحها، وتالفيها مستقبًلا»، مضيًفا: «مع أحسن وأهم دولة واقفة معانا

 18/11/5112 الشروق

 

 أحمد منصور: نفي الرئاسة يزيد من شبهة تورطها في حادث الطائرة الروسية

وكتب "منصور"  قال اإلعالمي أحمد منصور إن تنصل الرئاسة المصرية من حادث سقوط الطائرة الروسية يزيد من شبهة تورطها.

 يةالروس الطائرة سقوط حادث على موقع "فيس بوك" قال فيه: "نفي الرئاسة المصرية تورطها في منشورا عبر صفحته الرسمية

 ".وروسيا تركيا بين أزمة لصناعة تركيا فوق وتفجيرها الطائرة تفخيخ في تورطها شبهة من يزيد

 11/11/5112 رصد

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=33c412a9-bf10-482a-ade9-237e2243d721
http://akhbarelyom.com/article/564c53206ee1f9d46628eb33/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1447842592
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=6abd0dbe-a553-429e-b7ef-94542a1c005e
http://rassd.com/165674.htm
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 استهداف طائرتها بقنبلة استخفاف بدولة السيسي حازم حسني: إعالن روسيا

وصف حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إعالن روسيا سبب سقوط طائرتها، من جانب واحد، بأنه 

وأوضح في تدوينة مطولة له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "عندما سئلت ."استخفاف" بدولة الرئيس السيسي،

فترة فى أحد اللقاءات التليفزيونية عن النجاحات التى حققها السيسى فى مجال السياسة الخارجية، حاولت أن أشرح حيثيات منذ 

 حًا فى طلب "النتيجة النهائية"قراءتى لهذا الذى يعتبرونه نجاحًا، لكن محاورى لم يكن مستعدًا لسماع أى تصورات، وبدا مل

واستكمل: "هذا اإلجراء الذى اتخذته روسيا . لم يحقق نجاحاً حقيقياً للسياسة الخارجية المصريةأن السيسى  ومازال تقديرى وقتها

هو من حيث الشكل، وبعيدًا عن  -من جانبها، أعنى إعالنها من جانب واحد عن سبب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء 

تى تسفه من كل رأى يدق نواقيس الخطر القادم نتيجة المضمون، إنما يعبر عن قدر استخفاف الجانب الروسى بدولة السيسى ال

 . ادة ومن أسباب الهيبة والمكانة السياسات الرعناء التى يسير عليها نظام يضيع من مصر ما تبقى لها من عالمات السي

 11/11/5112 مصر العربية

 أبو بكر يطالب بالتعاون مع روسيا بعد إعالنها استهداف طائرتها بقنبلة

للمحامين، السلطات المصرية بالتعاون مع روسيا عقب إعالنها  طالب اإلعالمي والمحامي خالد أبو بكر، عضو االتحاد العالمي

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":"يجوز للممثلين القانونيين  .استهداف طائرتها بقنبلة، اليوم الثالثاء

اعالن وتابع: " ممثلو المجني عليهم".لضحايا الطائره الروسيه حضور التحقيقات التي تجريها النيابه العامه المصريه باعتبارهم 

روسيا البحث عن المتسببين في تفجير الطائره ال بد أن نرحب به ونعلن استعدادنا للعمل معهم لمعرفة الجناه ومن ورائهم 

وأردف: "علينا التعامل مع التحقيقات في تحديد مسؤولية من تورط في هذا الحادث بشفافيه وان نعلن  داخل مصر وخارجها".

 نتائجها للعالم كله.. العالم كله في مرمي نيران االرهاب ".

 11/11/5112 مصر العربية

 عمرو عبد الحميد: دفن الرؤوس في الرمال لن يحل المشاكل

وقال في سلسلة من .طالب اإلعالمي عمرو عبد الحميد السلطة باتباع المصارحة والمكاشفة مع حادث سقوط الطائرة الروسية

الروسية تطلب من شركات الطيران المحلية تقارير عن التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "هيئة الطيران 

 21وأوضح: "جهاز األمن الفيدرالي الروسي يعلن عن مكافأة ."مستوى أمن الرحالت إلى تركيا وتونس واإلمارات والدول األوربية

 مصارحة ومكاشفةوأكمل: "من جديد.. مطلوب .".مليون دوالر لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مدبري تفجير الطائرة الروسية

Glasnost. دفن الرؤوس في الرمال لن يحل المشاكل". 

 11/11/5112 مصر العربية

 كوميوائل غنيم: مصريتي مش محتاجة ختم نسر من موظف ح

وقال في .عليه أوضح الناشط السياسي وائل غنيم أنه ال يعلم أي تفاصيل عن قضية سحب الجنسية التي رفعها أحد المحامين

 5116يناير  11تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "فيه خبر متدول عن تحديد 

مغمور لسحب جنسيتي. القضية المفبركة بقالها عدة شهور بتتأجل وطبعا معرفش أي كميعاد للبت في قضية رفعها محامي 

وأكمل: "أنا ال أملك غير جنسيتي المصرية اللي مش من حق أي حد سلبها مني، وعلى ."تفاصيل عن سبب تأجيلها طول المدة دي

 ."أي حال مصريتي مش محتاجة شهادة حسن سير وسلوك أو ختم نسر من موظف حكومي

 11/11/5112 مصر العربية

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%A7/797238-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A7/797202-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9
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%A7/797157-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%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%A7/797139-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
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 رسالة البرادعي ألوروبا عقب هجمات باريس: ساهموا في تحقيق السالم

بثها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "جذور وقال في تغريدة .وجه محمد البرادعي، رسالة ألوروبا عقب هجمات باريس

وتابع: "علي أوروبا ان التنغلق علي نفسها بل أن تساهم في تحقيق ."اإلرهاب هي القمع وعدم المساواة وازدواج المعايير

 ."السالم

 11/11/5112 مصر العربية

 

 النجار: سياستنا االقتصادية تشهد تغييرات جوهرية بعد سقوط الطائرة

ية أن إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء رئيس مجلس إدارة "األهرام"، أنه بعد أن حسمت التحقيقات الروس أكد أحمد النجار

ناتج عن عمل إرهابي، فإن السياسات االقتصادية الراهنة ال بد وأن تشهد تغييرات جوهرية لمواجهة اآلثار السلبية لذلك على 

ة األزمة أن األمر يستدعي إدار -وأضاف عبر منشور له على "فيس بوك".  توى البطالة والفقرإيرادات النقد األجنبي وعلى مس

بمنطق اقتصاد الحرب، وبالتوازي ال بد أن يكون هناك عملية إعادة تقييم للسياسات األمنية واإلجراءات المطبقة للوفاء بأفضل 

وأشار إلى أن الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين للجريمة اختبار كبير آخر، مضيًفا أن العالقات الخارجية لمصر  المعايير العالمية.

 .إلعادة النظر بالنسبة للدول الداعمة لإلرهاب فعلًيا بحاجة أيًضا

 18/11/5112 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/797046-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://rassd.com/165722.htm
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 أبرز ما جاء فى برامج التوك شو المصرية من خالل المواقع االلكترونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على معرفة أسباب سقوط الطائرة بسيناءالوزراء": مصر وروسيا حريصتان "

قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن العالقات المصرية الروسية استراتيجية ومهمة وتسمح  

 بكثير من التعاون والمشاركة، وإن الرغبة المصرية هى نفس الرغبة الروسية فى التعرف على األسباب التى أدت إلى سقوط

خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع خالد أبو بكر، على فضائية "اليوم"، أن  لطائرة الروسية فى سيناء. وأضاف ا

حادث الطائرة الروسية وقع فى مصر، لذلك هناك حرص واهتمام بالتعاون مع كل األطراف الدولية سواء كانت معلوماتية أو عبر 

وع هذا الحادث، مشيرا إلى أن مصر منفتحة مع الجانب الروسى وأى طرف آخر للحصول على أى قنوات خاصة لمعرفة أسباب وق

 .معلومات

 18/11/5112 اليوم السابع

  البدرى فرغلى: البرلمان القادم "عائلة واحدة" والتشريع لن يكون لصالح الشعب

النواب القادم سيكون عبارة عن عائلة واحدة حصدت مقاعده، وستحصد الباقى مع نهاية  أن مجلس قال البدرى فرغلى 

االنتخابات، الفتاً إلى أن الباقى منه سيكون عبارة عن عائالت متناثرة. وأشار فرغلى فى حواره مع اإلعالمى وائل اإلبراشى، ببرنامج 

برلمان ستعمل على المحافظة على نفوذها المالى والسياسى، موضحا العاشرة مساًء والمذاع على فضائية دريم، إلى أن عائلة ال

أن البرلمان القادم لن يشرع القوانين للشعب وطبقاته وإنما سيتم التشريع لذات المصالح. وتابع البرلمانى السابق، قائالً "الدفاع 

 ."رلمان ستكون رمزيةعن المصالح سيكون العنوان الحقيقى لمجلس النواب القادم ، وطبقات الشعب فى الب

 18/11/5112 اليوم السابع 

  "أسامة هيكل لـ"تهانى الجبالى": "أنتى أم الفلول.. وصنيعة سوزان مبارك

َعلَّق أسامة هيكل، وزير اإلعالم األسبق مرشح قائمة "فى حب مصر"، على اتهام المستشارة تهانى الجبالى، مقررة قائمة "التحالف  

الجمهورى"، لهم بأنهم "فلول". وأضاف أسامة هيكل، خالل لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" مع 

وكالم فارغ إيه.. إذا كنا هنحسب بالحسبة دى يبقى أنتى أم الفلول.. أنتى صنيعة سوزان مبارك.. اإلعالمى أحمد موسى: "فلول إيه 

وجابتك من محامية فى طنطا وخلتك فى المحكمة الدستورية". وتابع خالل لقائه: "واهلل العظيم بنحترمكم جًدا، باقى على 

 ."إن أنتوا تهنوناأيام ولو فزتوا هنهنيكم، ولو فزنا واجب عليكم  2االنتخابات 

 11/11/5112 اليوم السابع 

  أسامة هيكل لـ"على مسئوليتى": حسام خير اهلل ليس فريًقا وينتحل صفة عسكرية

أسامة هيكل وزير اإلعالم األسبق ومرشح قائمة "فى حب مصر"، إنه ال يستطيع تصور حالة االنفعال لدى المستشارة تهانى قال 

الجبالى وحسام خير اهلل، مضيفا:"حسام خير اهلل ليس فريقا ألن المخابرات مافيهاش فريق، والفريق رتبة عسكرية، فى حين 

ال صفة عسكرية يستوجب المحاسبة من النيابة العسكرية". وأضاف أنه ال يوجد شىء أن المخابرات العامة جهاز مدنى، وانتح

يسمى بـ"فريق شرفى"، موضحا أن الشخص لكى ينتقل من العمل فى القوات المسلحة أو الشرطة إلى العمل بالمخابرات يحصل 

   ."فالن الفالنىعلى جواب "إنهاء خدمة" من مؤسسته ويكون عادًة "رائد"، ويخرج تحت مسمى "السيد 

 11/11/5112 اليوم السابع 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A/2448018#.Vkw0RHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD/2448059#.Vkw0CXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%89-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2448021#.Vkw0TnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%89--%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5/2448016#.Vkw0UHYrLIU
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  يناير 52أسامة هيكل: أحمد عز كان سببا مباشرا فى انهيار الدولة خالل 

يناير  52وزير اإلعالم األسبق ومرشح قائمة فى حب مصر، إن أحمد عز كان سببًا مباشرًا فى انهيار الدولة فى  قال أسامة هيكل 

بسبب البرلمان الذى صنعه، مطالبًا بمحاسبته إذا كان بالفعل يقوم بتجنيد مجموعة من النواب الفائزين. وأضاف أنه ضد 

 .بمجموعة من الضوابط والقواعد المهنية واألخالقية لإلعالم التالعب والمساس بحرية الرأى والتعبير، مطالباً 

 11/11/5112 اليوم السابع 

 

 أسامة هيكل: إسرائيل الدولة الوحيدة المستفيدة من اإلرهاب

رهاب على مستوى العالم، حيث إنها الدولة الوحيدة التي ال أكد أسامة هيكل، أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة المستفيدة من اإل

وأضاف أن أمريكا تدرب اإلرهابيين على أراضيها وتصدرهم للخارج مشيرا إلى أن بريطانيا هي من  .يوجد إرهاب على أراضيها

وتابع :" الرئيس الروسي بوتين  .أسست جماعة اإلخوان في الخارج، وأقحمت نفسها في حادث الطائرة الروسية دون أن تكون طرًفا

يتعرض لضغوط كبيرة داخل روسيا وخارجها إلعالن نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية مشيرا إلى أن سقوط الطائرة 

الروسية أدى إلى انهيار السياحة في شرم الشيخ مطالًبا الحكومة بالتعامل مع ملف السياحة بطريقة مختلفة من خالل التركيز 

وعن دور اإلعالم وتأثيره في الحياة السياسية، شدد هيكل على أننا نعيش أجواء حرب عالمية ثالثة واإلعالم أحد .الخارج على

وطالب .أسلحتها، الفتا إلى أن اإلعالم صناعة مكلفة ويتطلب ضخ أموال ضخمة شهرًيا لتحقيق التأثير المطلوب في الرأي العام

للمؤسسات الصحفية ونظرة الدولة لها، مشيرا إلى أن إلغاء منصب وزير اإلعالم خطأ كما أن بإعادة النظر في السياسة العامة 

مليون جنيه مرتبات في  551التليفزيون تحّول لما يشبه مجمع التحرير وتم ضخ كم هائل من العاملين ويتم صرف ما يقرب من 

 .ماسبيرو كل شهر بال جدوى

 18/11/5112 بوابة األخبار

 

  "مادة قنبلة الطائرة المنكوبة "غربية الصنع:"Ten"عضو بـ"الفيدرالى الروسى" لـ

الطائرة  متنقال زياد سبسبى، عضو المجلس الفيدرالى الروسى، إن لجنة الخبراء الروس تؤكد وجود قنبلة يدوية الصنع كانت على  

 الروسية التى سقطت بسيناء. وأضاف خالل حواره مع اإلعالمى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة

"ten" أن القنبلة لم تكن من صنع معمل عسكرى معين فى بلد ما، مؤكًدا أن المواد المتفجرة وضعت على أجنحة وذيل الطائرة ،

رات من صنع غربى ووجدت على الحقائب مع المسافرين. وأكد عضو المجلس الفيدرالى الروسى، أن وزارة الخلفى وآثار المتفج

الخارجية الروسية طالبت دول عربية وأفريقية وأوروبا بمالحقة مرتكبى الحادث، وطالبت سلطات تلك الدول بالتعاون مع األجهزة 

ى أن السلطات الروسية لم تسارع فى تصديق ما قالته بريطانيا مسبًقا االستخباراتية فى التحقيق وضبط المجرمين، مشدًدا عل

ولم تصدق سوى الخبراء الروس. وأوضح أن اللهجة التى تحدث بها الرئيس الروسى فالديمير بوتين كانت عادية لم يكن الهدف 

  .األمنى فى المطاراتمنها مصر بل العالم أجمع وعدد من الدول التى تجاوزت فى نظام المراقبة أو نظام الضبط 

 11/11/5112 اليوم السابع

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-25/2448007#.Vkw0WXYrLIU
http://akhbarelyom.com/article/564bb9f16ee1f9642e5de13b/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1447803377
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80Ten-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8/2447943#.Vkw0b3YrLIU
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  "أحمد موسى لـ"أحمد عز":"سيب البرلمان فى حاله.. والدولة مش محتاجة مساندتك

اإلعالمى أحمد موسى، إن أحمد عز، األمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل، على مدى األيام الماضية بدأ فى عقد لقاءات  قال 

مع بعض أعضاء مجلس النواب الفائزين من المستقلين ووعدهم بالدعم والمساندة، مستطردا: "يزعم أنه ينشئ تكتال لصالح 

عز وضع خطته ورؤيته لمجلس النواب القادم "اقتصادية وإعالمية وخارجية"، متسائال: "هل الدولة، ويعمل لحسابها". وأضاف أن 

يا أحمد عز حد كلفك، عاوز ايه من البرلمان؟"، مردفًا :"سيب النواب فى حالهم.. وسيب البرلمان فى حاله". وأشار موسى إلى أنه ال 

دعهم أحد، قائاًل:"الدولة مش محتاجة مساندة أحمد عز.. مش محتاجين يوجد تكتل باسم الدولة، مطالبًا النواب الفائزين بأال يخ

 ."مساندته

 11/11/5112 اليوم السابع 

  "لـ"الشرطة":"أّمنوا المطارات.. واللى تشّكوا فيه قلعوه البنطلونأحمد موسى 

قال أحمد موسى إن الشرطة تتحمل مسئولية كبيرة لتأمين المطارات والموانئ خالل الفترة المقبلة لحماية األمن، وتابع: "يا  

فيه قلع حتى البنطلون.. قّلع زى ما رجال الشرطة يا محترمين، قفوا مع بلدكم، ما تخافوش من حد، قلعه الجزمة ولو شكيت 

دولة عربية، الفتًا إلى أن  15دولة، منها  21أنت عايز". وأضاف أن أجهزة األمن الروسية طلبت مراجعة إجراءات األمن والسالمة فى 

م واالنتخابات فى إلى أن فترة حكم الرئيس األمريكى أوباما ستنتهى بعد عا فه إسقاط الدولة المصرية. وأشار اإلعالم الغربى هد

مليارات دوالر لحل مشكلة  8نوفمبر القادم، موضحًا أن أوباما سيقدم بعد عام كشف حساب، وسيكون من بينه أنه منح اإلخوان 

 .فلسطين

 11/11/5112 اليوم السابع 

 بالشرق األوسط مركزها سوريا« حربا عالمية ثالثة»أحمد موسى: انتظروا 

انتظروا حربا عالمية »وقال .تشهد منطقة الشرق األوسط حربا عالمية ثالثة، خالل الفترة المقبلة توقع اإلعالمي أحمد موسى، أن

لن تستطيع أي قوى في هذه الحرب أن تقترب من مصر، »، مضيًفا: «ثالثة قريًبا بمنطقة الشرق األوسط، ستكون مركزها سوريا

الروسي وصل اليوم البحر المتوسط، والفرنسي سيصل قريًبا، األسطول »وأضاف .«فلن يتواجد بسيناء سوى الجيش المصري فقط

المنطقة كلها ستدفع »وتابع حديثه، قائًلا: .«كل ذلك من أجل حسم الوضع بسوريا»، متابًعا: «واألمريكي متواجد هناك بالفعل

 «.السياحة ثمن ما يحدث اآلن، ومنها مصر، فنحن بالفعل بدأنا دفع الثمن من خالل األضرار التي لحقت بقطاع

 11/11/5112 الشروق

 «متينة»أحمد موسى: العالقات المصرية مع روسيا مازالت 

فالديمير بوتين، والذي تعهد فيه باالنتقام من بعد تصريحات الرئيس الروسي « التشاؤم»رفض أحمد موسى، ما أسماه 

التهديدات موجهة إلى اإلرهابيين المنتمين لداعش في »اإلرهابيين المتسببين في سقوط الطائرة الروسية بسيناء، مضيًفا: 

ر ستخسر جزءا العالقات المصرية الروسية مازالت متينة وصلبة، وأن مص»وأضاف أن .«سوريا والعراق، مصر خارج الموضوع تماًما

مصر تدفع ثمن حربها ضد اإلرهاب، ال أحد هيضرب في بلدنا وال قوات »وتابع: .«بسيط من السياحة، بسبب الحرب على اإلرهاب

 «.أجنبية هتتواجد في سيناء، انسوا أن يكون هناك أزمة بين مصر وروسيا تعاون عسكري وسياسي مستمر

 11/11/5112 الشروق

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4/2447953#.Vkw0enYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%91%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%91%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84/2447903#.Vkw0gXYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112015&id=7adfad8f-e79b-4ee3-b40d-d1ab77d5e42c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=fc134146-aadf-49ef-8490-cbbfb7531d99
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 أحمد موسى: بريطنيا وفرنسا وألمانيا ستعلن عقوبات ضد اإلخوان قريًبا

اإلخوان أعلن أحمد موسى عن قيام دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، باتخاذ إجراءات عقابية ضد قيادات وعناصر جماعة 

وشدد على العقوبات .وأكد أن تلك اإلجراءات بسبب الحوادث اإلرهابية التي بدأت تغزو أوروبا خالل الفترة الماضية.المسلمين

 .5111يونيو  11المنتظرة على أعضاء اإلخوان تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، الذي سلكته منذ 

 11/11/5112 مصر العربية

  سامح سيف اليزل: أحترم حسام خير اهلل ولن أرد على ما قاله فى حقى

سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "فى حب مصر" إنه يكن كل االحترام لحسام خير اهلل، مرشح قائمة التحالف قال اللواء  

الجمهورى، مضيًفا: "لن أرد على ما قاله فى حقى". وأضاف سيف اليزل، فى تصريحاٍت لبرنامج "سيادة الناخب" على التلفزيون 

 وأى خالف فى الدنيا له سقف، وعلينا أال نتخطى هذا السقف، وعمرى ما تطاولت المصرى: "ال تعليق على كل ما قاله خير اهلل

على أحد". وأوضح سيف اليزل: "المرحلة األولى من انتخابات مجلس النواب، لم يحدث فيها أى تراشقات كالمية، وأن كل القوائم 

 ."االنتخابية أمامنا سواء

 11/11/5112 اليوم السابع 

 معتز عبد الفتاح: على مصر أن تقود العالم في مواجهة اإلرهاب

ية الطائرة الروسانتقد معتز باهلل عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، طريقة تعامل الدولة ممثلة في الحكومة مع أزمة سقوط 

كان يجب على الدولة »إنه «سي بي سي»، الذي يعرض على فضائية «هنا العاصمة»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج .وتداعيتها

المصرية استغالل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، واألزمة التي تعرضنا لها بسبب سقوط الطائرة الروسية لمواجهة اإلرهاب 

يجب على مصر أن تقود العالم في مواجهة اإلرهاب، وأن تبدأ حربها على التطرف الفكري؛ ألنه »وأضاف أنه .«ريوالتطرف الفك

وطالب بعقد مؤتمر صحفي عالمي بمدينة شرم الشيخ؛ لمواجهة اإلرهاب، بحضور .«السبب الرئيسي لما يتعرض إليه العالم اآلن

 .رؤساء وقادة العالم

 18/11/5112 الشروق

  خالد صالح: إيران ترغب فى وجود ممثلين لها فى الساحة السياسية المصرية

أو غيرها، أى رغبة فى أن يكون لهم  تساءل خالد صالح، حول احتمالية أن يكون إليران أو التجمعات الشيعية الكبرى فى العراق

ممثلون فى الساحة السياسية المصرية. وأضاف "إذا كانت إيران تمد نفوذا عسكريا فى العراق، وعناصرها تقاتل فى سوريا، وإذا 

 الدوركانت أيضا تدعم حزب اهلل بالسالح فى لبنان بجانب تدريب وقتال عناصرها مع هذا الحزب فى بيروت، وال يخفى على أحد 

الذى تلعبه مع الشيعة فى اإلمارات الصغيرة فى الخليج العربى والبحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية، وإذا كانت دولة بهذا 

الحجم بقوتها وبخلفيتها اإلمبراطورية ودورها فى كثير من الدول العربية، فنستطيع أن نقول إن مصر لم تهمهم". وأضاف أن 

ت تخلط ما بين الحركات الصوفية والتى تحب آل البيت فى القاهرة وبين الفكر الشيعى، الفتا إلى أن اإليرانيين لديهم معلوما

اإليرانيين يرون أن مصر هى أسهل دولة يمكن نشر الفكر الشيعى بها، لذلك تريد أن يكون لها حتما أزرع فى مصر، وهناك نوايا 

يعية فى الساحة السياسية المصرية حقيقة، "لذلك علينا أن نكون حذرين حقيقية لذلك. وأكد أن ما يتردد اآلن حول اختراقات ش

تجاه هذا الدور الذى تلعبه إيران فى هذا الصدد"، مضيفًا "واللى بيشكك فى وجود تصورات لدى إيران بأن يكون لها أرضية فى 

 ."هذا البلد على أسس مذهبية فهو بيهزر ألن هذا هو أسهل وقت يدخلوا فيه

 11/11/5112 اليوم السابع

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/797655-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AD/2447838#.Vkw0jnYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=db0be1ab-f858-4942-8237-a8ccfef81857
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-/2447900#.Vkw0hHYrLIU
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 على اإلفصاح عن معلومات حول الطائرة المنكوبة« بوتين»عمار حسن: هجمات باريس شجعت 

السياسية بجامعة القاهرة، إن الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية "باريس" شجعت قال عمار علي حسن، أستاذ العلوم 

وأضاف خالل لقائه .الرئيس الروسي فالديمير بوتن على اإلفصاح عن معلومات جديدة تتعلق بأسباب تحطم الطائرة المنكوبة

يا بشأن العثور على بقايا متفجرات بين حطام ، أن ما أفصحت عنه روس"Ten" في برنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة

الطائرة هدفه توصيل رسالة إلى الرأي العام الروسي أن ما حدث من تحطم طائرة روسية خارج حدود بالدهم، أرحم بكثير مما 

من خالل  وأوضح أن وسائل اإلعالم الغربية حاولت تقليب الرأي العام في روسيا ضد "بوتين"."تعرضت له فرنسا في عقر دارها

الربط بين الضربات العسكرية التي توجهها الحكومة الروسية لمعاقل تنظيم "داعش" في سوريا، وبين تحطم الطائرة الروسية، 

وأكد أن .ولكن الرئيس الروسي رد على هذه المحاوالت بمزيد من توجيه الضربات لهذا التنظيم اإلرهابي في مدينة "الرقة" السورية

م تتعامل مع األزمة بحكمة كافية، قائال: "السلطة الحالية في مصر بدأت حكمها باحتقار السياسية اعتبارها الحكومة المصرية ل

وقال إن .طنطنة فارغة، في حين أن الكثير من المشكالت التي وقعنا فيها خالل الفترة الماضية كانت بسبب غياب السياسية

ة المنكوبة دون التنسيق مع الجانب المصري لإلعالن عن هذه المعلومات انفراد روسيا بنشر معلومات حول أسباب وقوع الطائر

مًعا، هو نوع من إحراج القيادة المصرية، مطالًبا بضرورة تشكيل إدارة مشتركة بين الجانبين المصري والروسي للعمل على تنسيق 

 .الجهود والتعاون إلنهاء األزمة

 81/11/5112 الشروق

 زياد بهاء الدين: نمر بمرحلة في غاية الصعوبة.. والحكومة ال تمتلك رؤية اقتصادية

مصر تمر بمرحلة في غاية الصعوبة على المستوى االقتصادي، »األسبق، إن قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء 

االقتصاد المصري يمر بنوع »، أن «السادة المحترمون»وأوضح في تصريحات لبرنامج .«تتطلب تبني رؤية وبرنامج محدد لتجاوزها

ع على سبيل المثال كنا نتوق»، مضيًفا: «عدةمن التباين، وهذا أمر طبيعي في ضوء الظروف المتباينة التي نمر بها على كافة األص

فهناك  الحكومة ال تمتلك رؤية اقتصادية،»وأضاف أن .«أن تنمو السياحة لكن حدث العكس بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية

خل في بعد انعقاد البرلمان سنتد»نفق في مجاالت عديدة، لكن دون برنامج واضح المعالم وتابع: جهد كبير ُيبذل، وموارد ت

كنا معتادين أن هناك برلمان يسيطر عليه حزب واحد، ورئيس هو »، موضًحا: «منطقة رمادية؛ بسبب الوضع الدستوري الجديد

وطالب نائب .«الذي يعين الحكومة، لكن الوضع اآلن أصبح مختلًفا، ولم نشهد أي آليات واضح لتشكيل البرلمان المقبل للحكومة

لحكومة الحالية بتقديم برنامج واضح المعالم يعبر عن تصورها للمرحلة المقبلة، لمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء األسبق، ا

 فور انعقاده.

 18/11/5112 الشروق

 «افترضوا السيناريو األسوأ دائما» عمرو الشوبكي ينصح الدولة:

انتقد عمرو الشوبكي، نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية، طريقة تعامل الحكومة مع أزمة سقوط الطائرة الروسية، 

ن البيا»، إن «هنا العاصمة»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج .وتصريحات الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، عن أسباب سقوطها

 أول رد للجانب المصري كان بعد تسع»، مضيًفا: «الذي أصدرته الحكومة اليوم للرد على تصريحات بوتين تقليدي جًدا، وتأخر كثيًرا

 .نحن في حاجة إلى مراجعة حقيقية لطرق التعامل مع األزمات، وافتراض السيناريو األسوأ دائًما»وأضاف أن .«ساعات

 18/11/5112 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=cc46c097-9e41-4289-a4b6-ac0cd8972751
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=c953d548-d72f-4871-aecb-85922597ac94
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=f90950e4-cbf6-4a11-aa5b-3fb45c28683f
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 «خشبية»عماد جاد: مصر فشلت في إدارة أزمة الطائرة الروسية.. وتصريحات الحكومة 

المنكوبة بشكل غير حرفي، ففشلت في إدارة قال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية تعاملت مع ملف الطائرة 

تصريحات رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذه األزمة خشبية وتقليدية  وأضاف خالل لقائه في برنامج "البيت بيتك ".األزمة حتى اآلن،

، ظر الروسيةوتفتقد إلى الحنكة السياسية، وكان البد من وجود تنسيق حقيقي بين البلدين، وأن نحاول التقارب مع وجهة الن

وتابع: " لن نصل إلى شيء في ظل إصرارنا على الطريقة التقليدية في استمرار .والتي تؤكد تحطم الطائرة بسبب عمل إرهابي"

اإلنكار والهروب من المسؤولية، والدليل تصريحات الرئيس الروسي فالديمير بوتن اليوم التي تؤكد على عدم وجود تواصل مع 

 ."واء للموقف من جانب مصرالقيادة الروسية واحت

 11/11/5112 الشروق

  إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": وثيقة سد النهضة الموقعة فى مارس ورطت مصر

الموقف المصرى فى مفاوضات ملف سد النهضة، يسير فى طريق فشل رهيب، معتبرًا أن وثيقة سد إبراهيم عيسى، أن  أكد

بعد توريط مصر  هضة"ورطت مصر". وقال إنه لم يعد أمام مصر لمواجهة خطر سد الن نهضة الموقعة فى شهر مارس الماضىال

ولم تضمن لنا حقوقية المائية، إال أن يتم عرض  يقة السد الموقعة فى مارس الماضى والتى أعطت إلثيوبيا ما أرادتفى وث

االتفاقية على البرلمان ويتم رفضها، باإلضافة للجوء للتحكيم الدولى، موضحًا أن البرلمان القادم "مستأنث وأليف ولطيف ولن 

 . لة فى شىء"يزعج الدو

 18/11/5112 اليوم السابع

  "إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس:"متخلوش الراجل بتاع وزارة الطيران يتكلم تانى

أصابتها بعض التوترات قال إبراهيم عيسى، إن على الحكومة أن تفكر جدًيا في كيفية ترميم العالقات بين مصر وروسيا والتي 

وأضاف "لن نستطيع تحمل توتر العالقات مع حليف كبير مثل روسيا، فهذه .نتيجة تطورات أزمة الطائرة الروسية المنكوبة

الدولة ساندت مصر كثيًرا سواء على المستوى العسكري أو االقتصادي، فضال عن وقوفها بجانب مصر عندما فرض الغرب حصاًرا 

وأكد أن تصريحات الرئيس الروسي فالديمر بوتن عن مالحقته لإلرهابيين في أي مكان، وعن ."يونيو 11د ثورة سياسًيا عليها بع

العثور على متفجرات بين حطام الطائرة المنكوبة، أربك الحكومة المصرية التي ال يجيد الكثير من مسؤوليها الحنكة السياسية، 

يث لوسائل اإلعالم خاصة وزير الطيران المدني، فهو ال يجيد الكالم وال يدرك قائال: "يجب أن يتوقف بعض المسؤولين عن الحد

وتابع موجًها حديثه للحكومة: "فلنتوقف عن المقاوحة الفارغة وإنكار احتمالية تعرض مطاراتنا ."طبيعة موقعه السياسي

ل حقيقي، فهذا جزء من تضميد الجراح، لتقصير أمني، ونتحمل المسؤولية تجاه هذه األزمة، ثم نتضامن مع الشعب الروسي بشك

وتحدى قدرة مديرى أو  "ولذلك البد من البدء في إرسال وفوًدا شعبية إلى روسيا إلعالن تكاتف مصر مع الروسيين في أقرب وقت

تشهد رؤساء المطارات على خصم يوم واحد من أمين شرطة، أو محاسبة ضابط، أو مساءلة مفتش جمركى، مشيرًا إلى أن المطارات 

كما وجه اإلعالمي حديثه لمروجي فكرة وجود مؤامرة كبرى على مصر من دول الغرب وعلى ..تخبطًا فى تعدد الجهات المنظمة لها

رأسها الواليات المتحدة األمريكية، قائال: "هذا كالم فارغ، فكيف تقود أمريكا مؤامرة على بالدنا وهي تعتمد ماليين الدوالرات 

المسلحة المصرية، هذه الدول لها مصالح في المنطقة وكل تصرفاتها تعمل على خدمة أهدافها، وصحيح  سنويا لتدعيم القوات

أنها تساند جماعة اإلخوان وتضغط إعالمًيا على مصر ولكن هذا ال يعني وجود مؤامرة كونية علينا، وعموًما نحن من نعطيهم 

 الفرصة لكي يضغطوا علينا".

 81/11/5112 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112015&id=2abcb6b2-e7dc-4c50-925d-ed20c46a23b9
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%80%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--%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A7/2448045#.Vkw0G3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=8794cd54-5c3b-4ede-8d5f-2830931923eb
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 المسؤولون ال يجيدون التعامل مع األزمات«: اإلبراشي»عن أزمة الطائرة الروسية.. 

لمنكوبة، قائال: "ليس لدينا مسؤولين يجيدون انتقد اإلعالمي وائل اإلبراشي، أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة الطائرة الروسية ا

وأضاف "المسؤولون ال يعلمون كيف يتحدثون لوسائل اإلعالم، ويهربون .التعامل مع األزمات بشكل الئق وجاد"، حسب تعبيره

 اإلحساس من الكاميرات وكأنهم ُضبطوا متلبسين في قضية ما.. ال يصح أبًدا أن يكون المسؤول المصري على هذا القدر من عدم

 «تصريحات مكررة»وأكد على ضرورة التعامل بجدية أكبر مع أزمة الطائرة الروسية المنكوبة، وعدم االكتفاء بترديد ."بخطورة األمر

عنها، باإلضافة إلى التعاون مع الجانب الروسي في هذا الشأن، وإشعاره أن مصر مهتمة هي أيًضا بالتعرف على أسباب سقوط 

 .العالقات بين البلدين مازالت قوية ولن تتأثر بأزمات عابرة الطائرة، خاصة وأن

 18/11/5112 الشروق

 روال خرسا: أحلم وأنا ماعييش ملعنش األزمات«.. الزند»عن تصريحات 

قدرة المواطن المصري على التعايش مع الظروف »اإلعالمية روال خرسا، إن تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حول  قالت

، تم تناولها بشكل غير دقيق، وهو لم يكن يقصد المعنى الحرفي بأن المواطن المصري يستطيع أن «جنيه 5الصعبة بمبلغ 

المستشار الزند، كان يقصد في حديثه أن المصري "فهلوي"، » «وماذا بعد»برنامجها في وأضافت .جنيه في اليوم 5يعيش بـ

وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات وأحلم »ويستطيع أن يتأقلم مهما كانت الظروف المالية الصعبة، على غرار أغنية مدحت صالح 

 .«وأنا ماعييش مالعنش األزمات

 18/11/5112 الشروق

 سيف اليزل: قانون زيادة المرتبات والمعاشات في خطر وننتظر البرلمان للموافقة عليه

المرتبات والمعاشات في خطر وننتظر أكد اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة "في حب مصر" االنتخابية أن قانون زيادة 

وأضاف اليزل، خالل لقائه في برنامج "سيادة الناخب" المذاع على التليفزيون المصري، أن قائمة في . البرلمان للموافقة عليه

ة يحب مصر االنتخابية تقوم بعمل استطالع رأي عام على شعبيتها وسط الناس، مناشًدا الناخبين في محافظات المرحلة الثان

وتابع: "أعضاء القائمة لديهم رغبة في تحسين األوضاع السياسية في مصر"، مضيًفا أن من الممكن أن .أن ينزلوا في االنتخابات

وعن إتهامه بوجود اجتماعات بينه وبين رجل األعمال ..تتحول قائمة في حب مصر االنتخابية إلى حزب سياسي بعد سنوات قادمة

لم أقابل نجيب ساويرس وأتحدى أي شخص أن يأتي بفيديو من  5111ذلك، قائًلا:"منذ عام  نجيب ساويرس، نفى سيف اليزل

وشدد سيف اليزل على أن هناك مسئولين إعالميين يتحدثون باسم القائمة وليس لهم عالقة ." كاميرات المراقبة لهذا االجتماع

 صرية وهذا ليس شيئا اختياريا بل واجب وطني.بها، مطالبا المعارض أن يؤيد المواقف التي تصب في صالح الدولة الم

 18/11/5112 بوابة األخبار

 استخباراتي عمل الروسية الطائرة حادث: سمير غطاس

أكد رئيس منتدى الشرق األوسط للدراسات اإلستراتيجية د.سمير غطاس أن حادث الطائرة الروسية عمل استخباراتي وليس مجرد 

برنامج "هنا العاصمة" أن الحادث اإلرهابي الذي شهدته مصر بتفجير  وأضاف  خالل مداخلة هاتفية في.عملية لتنظيمات إرهابية

الطائرة الروسية من تخطيط أجهزة مخابرات ونفذته عناصر تنظيم داعش اإلرهابي، مؤكًدا أن بريطانيا وإسرائيل على علم 

ب التعاون مع مصر للوصول إلى وأشار غطاس إلى أن تقرير الجانب الروسي صدر من طرف واحد وأنه كان يج.بالعملية اإلرهابية

 .نتيجة التحقيق الصحيحة رافضا تصريح هيئة األمن القومي الروسي بأن عبوة ناسفة تزن كجم وراء سقوط الطائرة

 18/11/5112 بوابة األخبار

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=7d2a2fc0-3dff-4c99-834f-70092081c1e2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112015&id=8b6260d4-b251-4af8-8a14-1454a2e6ebd2
http://akhbarelyom.com/article/564bb9486ee1f9362e5de13b/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-1447803208
http://akhbarelyom.com/article/564ba0b06ee1f9e6221b3aa5/%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-1447796912
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 الحسيني: انسوا السيسي وتذكروا أننا في مرحلة فارقة يوسف

 بوقوف الفضائية، "في تي أون" قناة على المذاع ،"المحترمون السادة" برنامجه عبر الحسيني، يوسف اإلعالمي طالب

شان مصر، انسوا خالص عل بتقف لكن ليه، أو السيسي مع وأضاف: "لما تقف جنب البلد إنت مش بتقف.مصر بجانب المصريين

عليك أن تتذكر إال أننا في مرحلة فارقة في تاريخنا، يا ناخد حقنا تالت  األسماء، وانسوا إن اسمه عبد الفتاح السيسي، وال يجب

 ."ومتلت أو مش هناخده طول عمرنا

 18/11/5112 رصد

 لميس الحديدي: الحكومة مرعوبة وأصدرت بيانا غير دقيق

 نأ إلى مشيرة الروسية، الطائرة أزمة كواليس لشرح مؤتمر عقد في تأخرت المصرية الحكومة إن قالت اإلعالمية لميس الحديدي

وأكدت أنه ال يجب الخجل  .دقيقا شيئا يقل لم النهاية وفي ساعات 7 واستغرق تقليدًيا كان الحادث بشأن صدر الذي األول البيان

 مصر في الجميع أن خاصة ،"باريس" حادث بعد فرنسا حالة دراسة ضروة إلى من االعتراف حال وجود قصور بالمطارات، الفتة

.وأضافت أن التعاون االستخباراتي مع روسيا مطلوب حالًيا، ذلك أن بقنبلة الروسية الطائرة تفجير عن أخبار تداول عقب ارتبك

.. المرتعشة حادث الطائرة الروسية أضر بالقاهرة أكثر من روسيا، مستطردة: "يجب المواجهة واالبتعاد عن سياسة األيدي

 ".األسوأ السيناريو مع والتعامل

 18/11/5112 رصد

 سيد علي يعتبر حكومة شريف إسماعيل "نحس" فما الحل؟ 

لى إوصف اإلعالمي سيد علي، حكومة المهندس شريف إسماعيل بـ"النحس"، مطالبا السيسي، بـ"تغيير العتبة" في إشارة منه 

: "فيه حاجة اسمها النحس، رغم إني ال أؤمن ضرة المواطن" على قناة "العاصمة"وقال علي، خالل برنامجه "ح.تغيير الحكومة

بالمسألة، وأرجو شريف إسماعيل ميزعلش من اللي هقوله، ولكن الوزارة من يوم ما جات النحس مالزمنا، وفي الريف بيقولوا غير 

وجاءت تصريحات سيد علي، ردا على نتائج التحقيقات التي ."ونغير العتبة احتمال األمور تتعدل العتبة، تعالوا نؤمن بالنحس

 أعلنتها روسيا بشأن سقوط الطائرة في سيناء، وقالت إن الطائرة سقطت بقنبلة.

 11/11/5112 – 51عربى 

 يق جريدة الوطن على مطالبة أحمد موسى االمن بخلع بنطلون الى يشك فيهجاء تعل

 مطارات شديدة التأمين مر منها أحمد موسى ولم "يخلع بنطلونه" من بينها مطار القاهرة 6

اإلعالمي "اعمل إجراءات كاملة من فحص وتفتيش واللي تشك فيه قلعه الجزمة، ولو وصل األمر قلعه بنطلونه".. هكذا طالب 

أحمد موسى، خالل حلقة اليوم من برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، رجال الشرطة بتطبيق اإلجراءات األمنية 

مطارات دولّية  6الصارمة في المطارات والموانئ لحماية حدود ومنافذ مصر من الخونة والعمالء. بحسب وصفه. وترصد "الوطن"، 

ها اإلعالمي أحمد موسى، خالل وجوده ضمن فريق إعالمي لتغطية زيارات السيسي الدولية، ذهاًبا وإياًبا شديدة التأمين وصل إلي

وكان آخر تلك المطارات، .من مطار القاهرة الدولي، ولم ُيطَلب منه "خلع بنطلونه" أو تعّرض ألي إجراءات غير قانونية أو مهينة

ة الروسية في سيناء، بالتزامن مع زيارة السيسي للمملكة المتحدة، ويعد هيثرو في لندن، وذلك قبل أيام من سقوط الطائر

 71"هيثرو" أكبر المطارات في بريطانيا، وثالث أكثر مطارات العالم ازدحاًما بالمسافرين، ويستخدم مطار هيثرو اليوم أكثر من 

 .وجهة حول العالم 111شركة طيران عالمية، تخدم أكثر من 

 18/11/5112 الوطن

http://rassd.com/165679.htm
http://rassd.com/165684.htm
http://arabi21.com/story/873859/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D8%B3-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.elwatannews.com/news/details/839328
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  النشره المجتمعية

  :-اوال: الحراك المجتمعي 

 تجمهر أهالي "موشا"بأسيوط احتجاجا على استبعادهم من برنامج "تكافل وكرامة"

موشا التابعة لمركز أسيوط أمام وحدة تجمهر المئات من المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة واألسر الفقيرة من أهالي قرية 

الشؤون االجتماعية بالقرية اعتراًضا على استبعاد القرية بأكملها من مشروع "تكافل وكرامة" الذي نادى به الرئيس عبدالفتاح 

 آخر خلد مصدر أي  أفراد وليس لي 1وقال محمد عبدالرحيم من أهالي القرية: "أعول أسرة مكونة من  السيسي رئيس الجمهورية

 ام البرنامج من مستبعدة بأكملها القرية بأن فوجئنا وكرامة تكافل معاش انتظرنا وعندما أسرتي على ألنفق باليومية وأعمل

 ".العدالة تطبيق بعدم وأحساسنا أمل بخيبة أصابنا

 18/11/5112 الوطن

 اعتصام طالب بمدرسة المتفوقين فى اإلسماعيلية لسوء حالة المدرسة                         

 خل مبنى المدرسة وإضراب عن األكلدخل طالب مدرسة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة اإلسماعيلية منذ قليل، فى اعتصام دا

إنه رغم  ا تكنولوجيا وقال أحد طالب المدرسةم تجهيزهإضافة إلى عدد من المعلمين اعتراضا على سوء الوضع بالمدرسة وعد

دراسة تتطلبها ال بدء العام الدراسى منذ قرابة الشهرين إال أن وزارة التربية والتعليم لم توفر حتى اآلن البنية التكنولوجية التى

طالبا  155عتصمين اآلن وصل إلى مؤكدا أن عدد الطالب الم جز الصارخ فى أعضاء هيئة التدريسإضافة إلى الع فى هذه المدارس

 .وطالبة
 18/11/5112 اليوم السابع

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 االقتصاد:

 %1.11تدفع البورصة للتراجع بنسبة مبيعات العرب 

مليار  1ر8مليار جنيه مخلفا تراجع  211,262أنهت البورصة أ تداوالتها على تراجع جماعى أغلق رأس المال السوقى عند مستوى 

 .جنيه مدعوما بضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب وأنهى مؤشر ايجى اكس

 18/11/5112 االهرام

 "انخفاض تصنيف ِمْصر المالي إلى "سالب. بي

رية ادية الِمْصفي أعقاب خفض مشابه للديون السي بنوك ِمْصرية كبرى اليوم األربعاء من درجة إيجابي إلى مستقر 1هبط تصنيف 

قبلية المست وقالت "الوكالة": إنها خفضت النظرة حسب مؤشرات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف االئتماني إلى الدرجة نفسها

والتخفيض الحالي للنظرة المستقبلية لهذه البنوك هي خطوة معتادة  لبنك التجاري الدولي والبنك األهلي وبنك مصر إلى مستقرة

ْصر من ية لِموعدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها االئتمانية السياد ديةتتبع تخفيض النظرة المستقبلية للديون السيا

 وأبقت التصنيف الحالي للدولة عند "سالب. بي". إيجابية إلى مستقرة

 18/11/5112 الحريه والعداله

 

http://www.elwatannews.com/news/details/838961
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3/2448365#.VkxHN3arTIU
http://www.ahram.org.eg/News/131728/5/454541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-.aspx
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=80972
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 أشهر 7"غاز مصر" في مليون جنيه خسائر  44

وأضافت  أساس سنوي على العام الجاري من اليوم األربعاء: إنها تحولت إلى الخسارة في التسعة أشهر األولى قالت شركة غاز مصر

مليون  11.11أرباح بلغت  مقابل مليون جنيه 21.7مبر الماضي بلغت إلى سبت يناير من الفترة خالل الشركة أن صافي خسائرها

 من العام الماضي. جنيه لنفس الفترة

 18/11/5112 البوابة نيوز

 االعالم :

 حمدانمجدي مشادة حامية بين أمين راضي و

نشبت مشادة كالمية على الهواء بين عضو حزب المؤتمر المفصول مجدي حمدان وبين اللواء أمين راضي أمين عام حزب المؤتمر 

حول ترشحه عن حزب المؤتمر وقال حمدان خالل مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة العاصمة أنه 

ليس عضوا بحزب المؤتمر ولم يقوم بسحب استمارة ترشح عن الحزب متحديا أن يثبت راضي عضويته بالحزب مشيرا إلى أنه 

يونيو ورد اللواء أمين راضي  11دعي البعض مشددا على أنه لم يتبرأ من ثورة موجود في تركيا كزيارة فقط وليس هاربا كما ي

قائال: " حمدان كاذب وكان مرشحا عن حزب المؤتمر في االنتخابات البرلمانية وقام بالتوقيع على إيصاالت استالم لمبالغ مالية 

 .باسم الحزب

 18/11/5112 بوابة االخبار

 المسؤولون ال يجيدون التعامل مع األزمات«: اإلبراشي»عن أزمة الطائرة الروسية.. 

قائال: "ليس لدينا مسؤولين يجيدون  ع أزمة الطائرة الروسية المنكوبةأسلوب تعامل الحكومة م انتقد اإلعالمي وائل اإلبراشي

"، الثالثاء: 5المذاع على قناة "دريم ضاف خالل برنامجه "العاشرة مساء"وأ حسب تعبيره الئق وجاد"عامل مع األزمات بشكل الت

ويهربون من الكاميرات وكأنهم ُضبطوا متلبسين في قضية ما.. ال يصح  لمون كيف يتحدثون لوسائل اإلعالم"المسؤولون ال يع

 ساس بخطورة األمر".أبًدا أن يكون المسؤول المصري على هذا القدر من عدم اإلح

 18/11/5112 الشروق

 الزراعه والري

 حالة تعد على النيل 265آالف و 6الرى: إزالة 

حالة تستهدفها الحملة  177ألفا و 21حالة تعٍد على نهر النيل من إجمالى نحو  6265أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إزالة 

 .القومية إلنقاذ النيل منذ اطالقها فى يناير الماضى

 18/11/5112 االهرام

 الزراعة تعلن الطوارئ لمواجهة الجراد الصحراوى

فرعية منتشرة بالمناطق الحدودية  25قاعدة رئيسية و 11أعلنت وزارة الزراعة عن خطة للطوارئ لمكافحة الجراد الصحراوى فى 

 .الف فدان  21سربا من أسراب الجراد  بتدمير اكثر من  121عندما قام اكثر من  5112لمنع تكرار ازمة عام 

 18/11/5112 االهرام

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2278&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0641%u062A%u0631%u0629&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2278&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0641%u062A%u0631%u0629&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2426&ifr=1&kwn=%u064A%u0646%u0627%u064A%u0631&exp=1612395
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2426&ifr=1&kwn=%u064A%u0646%u0627%u064A%u0631&exp=1612395
https://www.albawabhnews.com/1612395
http://akhbarelyom.com/article/564ba7ff6ee1f9b1266ae0a6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-1447798783
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=7d2a2fc0-3dff-4c99-834f-70092081c1e2
http://www.ahram.org.eg/News/131728/27/454552/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131728/27/454557/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89.aspx
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 السيول تضرب األراضي الزراعية بالمحافظات الشمالية وتدمر المحاصيل

أجتاحت السيول واألمطار عدد من المحافظات بشكل غير مسبوق حيث تسببت في إزهاق أرواح الكثير من المواطنين إضافة إلى 

الدكتور عبدالعظيم طنطاوى الخبير الزراعى وعضو اللجنة الدولية للمياه ورئيس مركز البحوث الخسائر الكبيرة التي خلفتها وقال 

 .األسبق أن السيول واألمطار التي اجتازت محافظتى البحيرة ودمياط أسفرت عن خسائر ضخمة باألراضى الزراعية

 18/11/5112 نيوز البوابه

 األقباط :

 أعوام على رأس الكنيسة األرثوذكسية 1تواضروس الثاني.. 

ريرك سكندرية بطبابا اإل أعوام على جلوس "تواضروس الثاني"بمرور ثالثة  تفل الكنيسة القبطية األرثوذكسية اليوم األربعاءتح

حيث تولى األنبا  5115الثالث الذي توفي في مارس وخلف "تواضروس الثاني"  الراحل شنودة  على الكرسي البابوي الكرازة المرقسية

 .5115نوفمبر  18باخوميوس أسقف البحيرة منصب قائمقام البطريرك منذ وفاة شنودة وحتى تجليس تواضروس يوم 

 18/11/5112 البوابه نيوز

 النقل

 دون حدوث إصاباتانهيار كوبري مشاة في البحيرة 

مما أدى دون حدوث إصابات البحيرة صباح األربعاء محافظة الرحمانية( -لمحمودية ترعة مياه ري بطريق )ا على انهار كوبري مشاة

وتبين من الفحص المبدئى وجود هبوط  مسارات بديلةوتحويل الحركة إلى  ق الكوبرىإغالو تعطل الطريق بين المدينتين إلى

 .أعاق الحركة عليه سنتيمتًرا 11ى وسط الكوبرى قطره أدت إلى وجود ثقب ف  سنتيمتًرا 52أمتار فى عرض  1احة فى مس

 18/11/5112 بوابة االهرام-البوابه نيوز

 

 شبين" في الدقهلية -انهيار أرضي بطريق "المنصورة 

وانتقل ضباط  ما أدى إلى تكدس السيارات وزحام مرورى الطريق السريع على انهياًرا أرضًيا شبين" -شهد طريق "المنصورة 

متر وعمق  1وبالفحص تبين أن الهبوط بطول  ة وإدارة المرور إلى مكان البالغ وتم عمل كردون أمنىالحماية المدني وقوات المركز

 .ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر باألرواح تقريًباأمتار  1
 18/11/5112 نيوز البوابه

 

 القاهرة بمحطة كفر الزيات بسبب عطل فى تيل الفرامل -توقف قطار اإلسكندرية 
 

توقفت حركة القطار القادم من اإلسكندرية والمتجه إلى القاهرة بمحطة سكة حديد كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب عطل 

"تيل فرامل" العربة األخيرة من القطار تسببت فى توقف القطار وتصاعد أدخنة من العجالت. على الفور قام فريق  فنى فى

الصيانة بالمحطة بفصل العربة عن القطار، ونقل الركاب من العربة إلى باقى القطار واستأنف القطار الحركة مرة أخرى بعد 

 .دقيقة 12توقف 

http://www.albawabhnews.com/1612149
http://www.albawabhnews.com/1612366
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1612337
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1612337
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1612337
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1612337
http://www.albawabhnews.com/1612337
http://gate.ahram.org.eg/News/811316.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/811316.aspx
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1612201
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1612201
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2171&ifr=1&kwn=%u0648%u0642%u0648%u0627%u062A&exp=1612201
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2171&ifr=1&kwn=%u0648%u0642%u0648%u0627%u062A&exp=1612201
http://www.albawabhnews.com/1612201
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 18/11/5112 اليوم السابع

 : السياحه

 

 سائحًا 1211رحلة دولية على متنها  52مطار الغردقة يستقبل اليوم 

رحلة دولية وداخلية من  21من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم األربعاء صرح مصدر بوزارة الطيران المدنى، أنه 

ورحلة واحدة من كل من بلجيكا  سائحا 281ت أوكرانية على متنها رحال 2و سائحا 5821من ألمانيا على متنها رحلة قادمة  17بينها 

 .رحالت روسية بدون ركاب 2باإلضافة إلى  اخليةرحالت د 8والتشيك والتافيا وسويسرا وتركيا عليها مجموعات سياحية، و

 

 18/11/5112اليوم السابع

 : أخرى

 

  مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ بعد بالغ بوجود قنبلة

للطيران المتجهة إلى الغردقة؛  مصر أنه تم رفع حالة االستنفار األمني لتفتيش طائرة صادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرةأعلنت م

للطيران  مصر وقالت المصادر إنه رجال األمن تلقوا إشارة من قائد رحلة بعد ادعاء راكب بوجود قنبلة عليها أثناء تحركها لإلقالع

المتجهة إلى الغردقة بأن راكًبا أبلغه بوجود قنبلة على الطائرة، وعلى الفور تم سحب الطائرة إلى منطقة الهايجاك  125رقم 

راكًبا واستدعاء الكالب البوليسية وخبراء المفرقعات لفحص الطائرة  72الت المطار وإنزال ركابها البالغين البعيدة عن مباني وصا

 .والركاب والحقائب والتحقيق مع الراكب لمعرفة مالبسات االدعاء

 18/11/5112 رصد

 

 الصرف الصحي" يغرق مدرسة بالفيوم"

أولياء األمور من فيما تجمهر عدد كبير دى االبتدائية بطريق الفيوم أطسا أمسأغرقت مياه الصرف الصحى مدرسة منشاة بغدا

مستنقع لمياه الصرف يتجمع فيه »وتحول فناء المدرسة إلى  قطع الطريق وتعطيل حركة السير فى ما تسبب والمدرسيين

ن األمن الوطنى إلى موقع البالغ وتبين من الفحص أن مياه الصرف انتقلت القيادات األمنية ومندوب مو «الحشرات الناقلة لألمراض

 .غمرت بالفعل فناء المدرسة نتيجة انخفاض مستوى المنسوب داخل المدرسة عن خارجها

 18/11/5112 البوابه نيوز

 

 السوالر المدعم بالمنياأطنان من  8أطنان من النشا الفاسد و 1ضبط 

من  كبيرة النشا الفاسد ومجهول المصدر بمحل أعالف بملوي وكمية من كبيرة ضبط كميات منوينية بالمنيا تم حملة تمكنت

بإحدى محطات الرصيف.. باإلضافة إلى لبن غير صالح لالستهالك اآلدمي وسكر ناقص  بالسوق السوداء السوالر المدعم قبل بيعها

 .الوزن

 18/11/5112 البوابه نيوز

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%81%D9%89-/2448448#.VkxGUXarTIU
http://www.youm7.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-65
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=1930299
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=1930299
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=1930299
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=1930299
http://rassd.com/165697.htm
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612128
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612128
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1612128
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1612128
http://www.albawabhnews.com/1612128
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1482&ifr=1&kwn=%u062D%u0645%u0644%u0629&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1482&ifr=1&kwn=%u062D%u0645%u0644%u0629&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2181&ifr=1&kwn=%u0643%u0628%u064A%u0631%u0629&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2181&ifr=1&kwn=%u0643%u0628%u064A%u0631%u0629&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2181&ifr=1&kwn=%u0643%u0628%u064A%u0631%u0629&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2181&ifr=1&kwn=%u0643%u0628%u064A%u0631%u0629&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1772&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0633%u0648%u0642%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u062F%u0627%u0621&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1772&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0633%u0648%u0642%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u062F%u0627%u0621&exp=1612183
http://www.albawabhnews.com/1612183
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 لموانى البحر األحمر طن فحم 521ألف و 512طن بوتاجاز و 182ألف و158وصول 

الف  27طن بوتاجازو 182ألف و  158إستقبلت موانئ البحر األحمر كميات من السلع الضرورية خالل شهر أكتوبر الماضى منها 

 .طن حيوانات حية 771طن فحم و  521الف و 512طن زيت طعام و  111ألف و 62طن قمح و  158و

 18/11/5112اليوم السابع

 

 اإلحصاء": ارتفاع عدد السياح اإلسرائيليين في مصر"
 111مقابل ل الفترة من يناير وحتى سبتمبرخال سائحين 812ألًفا و 111ائيل" إلى ارتفع إجمالي عدد السياح الوافدين من "إسر

 .واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز بيانات أكدت حسبما الماضي العام سائًحا خالل الفترة نفسها 768آالف و

 18/11/5112رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-128%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88385-%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%88234-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88241-%D8%B7%D9%86-%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD/2448543#.VkxEWXarTIU
http://rassd.com/165715.htm
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 الشأن األمنى 

 -أخبار أمنية :

 اإلجراءات باستمراروزير الداخلية: المطارات المصرية آمنة ونراجع 

أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على كفاءة معدات وأجهزة التأمين في المطارات، مشيًرا إلى أنه يتم مراجعتها بشكل 

وأوضح " أن السلطات .دائم سواء من جانب السلطات المصرية أو من جانب السلطات التي تبدى رغبتها في معاينة التأمينات

جراءات تفتيش المطارات بمعدات وتجهيزات للتأكد من تحقيق منظومة التأمين على مستوى مطارات العالم كله، مشيرا تتبادل إ

إلى أن العالم كله يواجه موجة عاتية من اإلرهاب تستدعى تضافر الجهود الدولية لمواجهته في ظل هذه الفترة العصيبة، مؤكدا 

 اإلرهاب. ضرورة توحيد الجهود واإلرادة في مواجهة

 18/11/5112 البوابة نيوز

 إصابة أمين شرطة بأعيرة نارية بعد سرقة سالحه الميري على يد مهجولين بالشرقية

مجهولين، تمكنوا من أصيب أمين شرطة من قوة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية بطلق ناري بالقدم، مساء الثالثاء، على يد 

مجهولين باعتراض طريق أمين الشرطة وإطالق عليه  1وتبين من تحريات المباحث، قيام .سرقة سالحه الميري وفروا هاربين

 .أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابته، وسرقة سالحه تحت تهديد السالح، وفر الجناة هاربين بواسطة دراجة بخارية 

 18/11/5112 الشروق

 بيان "مصر للطيران": استبدال طائرة الغردقة بأخرى بعد بالغ سلبى بوجود قنبلة

فى طريقها لمغادرة مطار القاهرة الدولى متجهة إلى الغردقة قد عادت أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران أن رحلتها التى كانت  

مرة أخرى من على المهبط قبل إقالعها ببضع ثوان، بسبب إبالغ راكبة تشيكية طاقم الضيافة عن راكب آخر يجلس بجاورها 

أنه بعد االنتهاء من إجراءات كان قد تلقى رسالة على هاتفه المحمول تفيد بوجود قنبلة على الطائرة. وأشارت الشركة إلى 

التفتيش، تقرر استبدال الطائرة بأخرى حتى يتم استكمال الرحلة بجميع الركاب فيما عدا الراكبة التشيكية صاحبة البالغ وزوجها 

د عالمرافق لها، والراكب الذى تلقى الرسالة، ليتم التحفظ عليهم والتحقيق معهم فى هذا الشأن من ِقَبل جهات االختصاص، ب

 .التأكد من سلبية البالغ

 18/11/5112 اليوم السابع 

 لتأمين االنتخابات البرلمانية..وفرق مسلحة لحماية اللجان والناخبين مديرية أمن القاهرة مستعدة

انتهت مديرية أمن القاهرة من كافة التجهيزات واالستعدادات األمنية قبل انطالق المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية حيث 

وتم وضع خطة أمنية  .ا مع قيادات المديريةعقد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اجتماًعا موسًع

وتنظيمية متكاملة بالتنسيق مع كافة األجهزة المعنية بمحافظة القاهرة وبالتعاون مع القوات المسلحة تحت إشراف اللواء 

  .مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

 18/11/5112 بوابة األهرام

http://www.albawabhnews.com/1612591
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112015&id=6f2cb4c0-e2bc-4eff-b35c-aff9d126115a
http://www.youm7.com/story/2015/11/18/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%89-/2448137#.Vkw0EXYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/News/811352.aspx


 

 

5112نوفمبر  81نشرة   مرصد اإلعالم المصري       26   

 

 قسرًيا خالل عامين 281طالًبا وإخفاء  522مرصد حقوقي: مقتل 

إن مئات الطالب تعرضوا للقتل أو لإلخفاء القسري، منذ اإلطاحة بالرئيس األسبق محمد مرسي وحتى األول من  قال مرصد حقوقي

االنتهاكات الواقعة على فئة الطالب( بمناسبة وفي بيان أصدره مرصد "طالب حرية" )غير حكومي مهتم  بتوثيق  .نوفمبر الجاري

نوفمبر، ذكر أن عدد الطالب الذين تعرضوا لعمليات القتل خارج القانون خالل الفترة من  11ذكرى يوم الطالب العالمي الموافق 

 262) 281لقسري بلغ عدد الطالب الذين تعرضوا لإلخفاء او .طالبات( 6طالًبا و 517) 522بلغ  5112نوفمبر  1حتى  5111يوليو  1

منهم بينما  5112طالًبا تعرضوا لالعتقال التعسفي خالل نفس المدة، أخلي سبيل  2115كما أوضح المرصد أن .طالبة( 51طالًبا و

 61طالًبا(، منهم  572طالبات و 6) 111وبلغ عدد الطالب الذين تعرضوا للمحاكمات العسكرّية   .طالًبا قيد االعتقال 1158بقي 

وحكم .ألف جنيه 557عاًما حضورًيا وغرامات تصل مليون و 121طالًبا وطالبة بمجموع أحكام  117حضورًيا، وحكم على  521ا وغيابًي

طالًبا وطالبة لقرارات فصل  1162وتعرض .ألف جنيه 21عاًما غيابًيا وغرامات تصل  211طالًبا وطالبة بمجموع أحكام  21على 

 تعسفي من الجامعات والمعاهد.

 11/11/5112 مصر العربية

 

 "الداخلية" تنفي احتجاز موظفين بمطار شرم الشيخ لهم صلة بسقوط الطائرة الروسية

وزارة الداخلية، صحة ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول احتجاز موظفين فى مطار شرم الشيخ نفى مصدر أمني مسئول ب

وأكد المصدر أن هذا الخبر عاٍر تماًما عن الصحة جملة وتفصياًل،  .يشتبه بأنهما ساعدا فى زرع قنبلةعلى متن الطائرة الروسية

 .وأهاب وسائل اإلعالم توخي الحظر فيما يتم نشره

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

 انتحار متهم هارب من أحكام قفز من شقة مفروشة بالدقي

لقى"عاطل" هارب من أحكام مصرعه بعد أن قفز من الطابق الرابع فى عقار بالدقى، بعد أن داهم رجال األمن بالجيزة العقار 

 تمثال يشتبه فى أثريته يستخدمه باالشتراك مع باقى الضحايا فى النصب على المواطنين. وضبط بحوزته

 11/11/5112 بوابة األهرام

 -محاكم ونيابات :

 

 سنوات لـ"هشام النشرتى" بقضية غسيل أموال بنك قناة السويس 1السجن 

سنوات لرجل األعمال هشام النشرتى، والصادر غيابيا اليوم الثالثاء، في اتهامه بقضية  1قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن  

   .غسيل األموال التى حصل عليها شقيقه "عمرو النشرتى" من بنك قناة السويس

 11/11/5112 اليوم السابع

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/797163-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-245-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-487-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/807959.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/808001.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A/2447659#.Vkw02HYrLIU
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 القضاء اإلدارى: عدم قبول دعوى إلغاء ترشح محمد مصطفي السالب وحسام مصطفي السالب

مجلس الدولة ، بعدم قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس 

قبول الدعوى المقامه من جمال عطية السيد بصفته الممثل القانونى لقائمة التحالف الجمهوري للقوى االجتماعيةوالتي تطالب 

 بإلغاء وقف ترشح محمد مصطفي السالب وحسام مصطفي السالب.

 11/11/5112 مبوابة األهرا

 

 "القضاء اإلدارى": عدم قبول طعن استبعاد قائمة "فى حب مصر" بالقاهرة والدلتا من االنتخابات

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء االدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم 

باستبعاد قائمة فى حب مصر بالقاهرة والدلتا من االنتخابات البرلمانية وذلك لرفعه الثالثاء، بعدم قبول الطعن الذى يطالب 

 بعد الميعاد القانونى المحدد لرفعها.

 11/11/5112 بوابة األهرام

 

 طعن على نتائج انتخابات نقابة المحامين

عبدالعزيز ومصطفى شعبان المحاميان باالستئناف العالى، طعنا قضائيا أمام محكمة استئناف عالى  أقام كل من أحمد كمال

القاهرة ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة اإلدارية بصفته المشرف على االنتخابات، وطالبا ببطالن انتخابات نقابة 

 ، وذلك وحسب الطعن.5112نوفمبر  8المحامين التي أجريت في 

 18/11/5112 البوابة نيوز

 

 -اعتقاالت :

 

 القيام بأعمال عنف بمنطقة الهرم والبدرشينشخص بتهمة  15القبض على   

قيامهم بحرق متهمين في أعمال عنف وشغب بمناطق الهرم والبدرشين بعد بزعم انهم  شخص 15ألقت قوات األمن القبض على 

 .سيارات شرطة وقطع شريط السكك الحديدية بالبدرشين

 81/11/5112البوابة نيوز

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/808164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/808111.aspx
http://www.albawabhnews.com/1612821
http://www.albawabhnews.com/1612569
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 الشأن العسكرى

 السيسي يلتقى رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وعدد من قيادات الجهاز  استعرض السيسى أمس خالل لقائه رئيس جهاز 

اإلجراءات التى يقوم بها الجهاز بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين 

 بعة للجهاز فى مختلف المحافظات.السيما السلع األساسية، وطرحها فى منافذ البيع الثابتة والمتحركة التا

 18/11/5112 األهرام

 

  رئيس أركان "الهيئة الهندسية": بدء تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة قريًبا

قوات المسلحة، إن الهيئة تتولى حالًيا تنفيذ عدد من المشروعات قال اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية لل 

العمالقة، من بينها تنفيذ العاصمة اإلدارية الجديدة مع وزارة اإلسكان، والتى من المنتظر أن يتم اإلعالن عن البدء فيها قريًبا. 

شاركت فى مشروع حفر قناة السويس  وأضاف خالل ندوة نظمتها نقابة المهندسين، لتكريم قيادات الهيئة الهندسية التى

الجديدة، أن الهيئة تشارك في مشروع المليون ونصف فدان، وتبنى قرية الريف المصرى فى الفرافرة، وتقيم مدينة متكاملة فى 

 .شهيدا 11القناة الجديدة وصل إلى منطقة جبل الجاللة. وتابع أن عدد الشهداء الذين سقطوا خالل حفر 

 11/11/5112 اليوم السابع

 

 مشتبها بهم وتدمير بؤر إرهابية بشمال سيناء 21وضبط  شخصمقتل 

مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر وأماكن تجمع  أفادت مصادر أمنية إن حملة أمنية استهدفت

شخصا من المشتبه بهم وجاري فحصهم وبحث مدى تورطهم في  21وإلقاء القبض على  شخصالعناصر ، مما أدى إلى مقتل 

لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش وأضافت أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر كقواعد انطالق .األحداث

 .سيارات أنواع مختلفة 1عشة ودراجة بخارية، فضال عن التحفظ على  11منازل و 1والشرطة منها 

 11/11/5112  الشروق

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131728/25/454605/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7.aspx
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