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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 

 وزير الخارجية يستقبل مرشح رئاسة حكومة التوافق الوطني الليبية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الخميس 

متحدث وأشار ال توافق الوطني الليبية.نوفمبر الجاري السيد فايز السراج عضو مجلس النواب الليبي والمرشح لرئاسة حكومة ال 01

باسم الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أكد خالل اللقاء على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة 

 ترى مصر ضرورة ليبيا وسالمة أراضيها، وااللتزام بالحوار الذي ترعاه األمم المتحدة، ونبذ العنف ودعم العملية السياسية التي

 .تفعيلها بشكل عاجل باعتبارها اإلطار الذي يحقق االستقرار ومكافحة اإلرهاب في ليبيا بكافة أشكاله

 02/00/0202 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يناقش مع نائب مستشار األمن القومي البريطاني التعاون المصري البريطاني

ون ااستقبل سامح شكري وزير الخارجية "جوان جانكيز" نائب مستشار األمن القومي البريطاني، حيث تناول اللقاء التنسيق والتع

المصري البريطاني لتدارك تداعيات أزمة الطائرة الروسية، باإلضافة إلى تنسيق الجهود الدولية واالقليمية في مجال مكافحة 

 األخيرة التي اقترفها تنظيم داعش، ومناقشة األوضاع في كل من سوريا وليبيا. هاب على خلفية العملياتاالر

 02/00/0202 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يستقبل سفير السودان بالقاهرة

 01سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الخميس  ي باسم وزارة الخارجية بأنمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمصرح ال

بالقاهرة، والذي سلم وزير الخارجية رسالتين من نظيره  ليم سفير جمهورية السوداننوفمبر الجاري السفير عبد المحمود عبد الح

على عضوية مجلس األمن، واإلعداد لالجتماع الوزاري السداسي لوزراء الخارجية والري السوداني تتعلقان بتهنئة مصر لحصولها 

بكل من مصر وإثيوبيا والسودان في شهر نوفمبر الجاري. وأضاف المتحدث  بأن اللقاء تطرق إلى ما تم تداوله في بعض وسائل 

كري لسفير السودان على حيث أكد الوزير سامح شالسودانيين المقيمين في مصر لمضايقات،  مؤخرًا حول تعرض بعض اإلعالم 

السودانيين يقيمون في مصر باعتبارها وطنهم الثاني، وأنه ال يوجد أي تمييز أو معاملة سيئة ضدهم، وأن أي إجراءات تتعلق  أن

ت تحوم الشكوك حول بمخالفات قانونية يتساوى فيها المصري والسوداني أمام القانون، وطالب بموافاة وزارة الخارجية بأية حاال

 متشددة للتحقق منها على الفور.تعرضها ألية مضايقات أو إجراءات 

 02/00/0202 زراة الخارجية المصريةموقع و

 مجلس النواب اإليطالي يدعم مصر ضد اإلرهاب

نوفمبر الجاري السفير عمرو  01استقبل "فابريتسيو شيكيتو"، رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب اإليطالي يوم 

مصر في مواجهة  اإلرهاب،  مشيرا إلي أن ما  حلمي سفير مصر في روما، حيث عبر السياسي اإليطالي عن تضامن بالده الكامل مع

تتعرض له مصر وما تواجهه فرنسا في الوقت الحالي يؤكد أننا نواجه نفس التحديات التي تستوجب من جميع األطراف تعزيز 

 التنسيق والتعاون من أجل ُمكافحة اإلرهاب واألصولية والتطرف.

 02/00/0202 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=93e2393a-6e10-4570-8b6b-b4585dee3ad1
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6c71c25b-fc81-4bf6-a363-14d0ff17ddcd
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=efcbc3f7-4d2f-4fcb-9ac4-dccb7b5e37c7
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=68b84921-a49d-4442-8759-3bb3eaafc9d3
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 لألغراض السلمية« محطة الضبعة النووية»مصر توقع اتفاقية مع روسيا لبناء 

ل وتمويل محطة نووية اقيتين ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية، إلنشاء وتشغيوقعت مصر وروسيا أمس اتف

التطور العميق السيسي ـ قبيل التوقيع ـ هنأه فيه علي هذا ئيس بوتين اتصاال هاتفيا بأجري الرو بالضبعة. علي أرض مصر

 بوتين خالل االتصال علي استمرار دعم موسكو للقاهرةوشدد  صر العصر النووي لألغراض السلميةودخول م في عالقات البلدين

 الفترة المقبلة، موضحا أنه، عادة ما يتصل برؤساء الدول، عقب التوقيع، لكنه حرص علي االتصال وتهنئة مصر، قبل التوقيع.

 02/00/0202 األهرام

 السيسى: اختيار العرض الروسى بعد دراسات متعمقة 

أن   -أكد السيسى  عقب إتمام مراسم التوقيع على االتفاقيات بين مصر وروسيا فى مجال التعاون فى الطاقة النووية امس 

التوقيع على اتفاقيات إنشاء المحطة النووية بالتعاون مع الجانب الروسى فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها المنطقة 

على أن مصر  سيسيوشدد الالم وتفاؤل إلى مصر والعالم، وكافة الدول والشعوب والعالم بأسره، تبعث رسالة أمل وعمل، وس

اتخذت ِحزمًا من اإلجراءات األمنية المشددة فى المطارات والموانئ المصرية وسوف تمضى فى تعزيز تلك اإلجراءات ولن تترك أية 

محل دراسة وعناية من مجلس األمن القومى المصرى  ثغرات ُيمكن أن تمثل مصدرًا للقلق ألى طرف. وأوضح أن تلك القرارات كانت

 الذى ُعقد مؤخرًا، والذى ناقش كذلك موضوع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ووافق عليه باإلجماع.

 02/00/0202 راماأله

 الروسية «روز أتوم»رئيس مجلس ادارة مجموعة ب يلتقي السيسى

وذلك بحضور وزيرّي الكهرباء والطاقة  س إدارة مجموعة روز أتوم الروسيةرئيس مجل "سيرجيه كريينكو"السيسى استقبل 

والمتجددة، والمالية، ونائب رئيس هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية. ومن الجانب الروسى نائب وزير المالية، ونائب رئيس الهيئة 

ل اللقاء قد تم خالو الروسية الفيدرالية للمراقبة النووية والصناعية والبيئية، والسفير الروسى بالقاهرة سيرجيه كيربيتشنكو.

 مناقشة األتفاق الذي تم بين الشركة والجانب المصري بخصوص إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

 02/00/0202 األهرام

 المستوى بالقاهرة لمناقشة عودة رحالت الطيران البريطانية إلى شرم الشيخوفد بريطاني رفيع 

قام بزيارة القاهرة  ومة البريطانيةأن وفًدا من كبار خبراء الطيران ومكافحة اإلرهاب في الحك الت السفارة البريطانية بالقاهرةق

المصرية حول الخطة المشتركة للسماح بعودة رحالت  بناًء على توجيهات من رئيس الوزراء كاميرون، لعقد مناقشات مع الهيئات

 "ويليام باتي"ألمن الطيران السير  رأس الوفد مبعوث رئيس الوزارء الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن

ألمن القومي، واللواء والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس ل ووزير السياحة هشام زعزوع "شكري سامح" كال منالوفد قاب و

 أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لألمن ومكافحة اإلرهاب، وكذلك رئيس هيئة الطيران المدني، وهيئات أمنية أخرى.

 02/00/0202 بوابة األهرام

 حسام كمال يبحث مع سفيري ألمانيا وبريطانيا اإلجراءات األمنية بالمطارات

كما أستقبل سفير  لوي سفير ألمانيا بالقاهرة "جوريس جورج"بمقر الوزارة  استقبل الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني

وذلك لمناقشة اإلجراءات األمنية االحترازية المطبقة على الرحالت األلمانية التي تقلع من المطارات  بريطانيا فى القاهرة.

 المصرية وكذلك بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تأمين المطارات .

 02/00/0202 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131730/25/454893/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131730/136/454967/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131730/136/454972/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/811907/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=fF5Md5dsgE0
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 المبعوث األمريكي للحرية الدينية يزور مصر

وصل إلى مصر ديفيد سابرستين، السفير المتجول للحريات الدينية بوزارة الخارجية األمريكية وذلك للقاء مسئولي الحكومة 

 التسامح الديني والحوار بين األديان بالمنطقة.المصرية وكذلك القيادات الدينية وقادة المجتمع المدني لمناقشة دعم 

 02/00/0202 بوابة األخبار

 سفير عمان بالقاهرة: نقف بجانب مصر.. والسياحة ستعود لطبيعتها

أكد الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير عمان في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على عمق العالقات العمانية 

إلى أن التشاور والتفاهم قائم بين البلدين في القضايا اإلقليمية والدولية والتواصل مستمر بين وزيري خارجية  المصرية، مشيًرا

وأكد السفير العماني، على وقوف السلطنة بجانب مصر في كافة المراحل التي تمر بها، مؤكًدا أن الظرف الذي نتج عن  البلدين.

اء لن يدوم طويال وأن السياحة في شرم الشيخ وفي كل ربوع مصر سوف تعود حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في سين

 .بطبيعتها المعتادة في أقرب وقت

 01/00/0202 بوابة األخبار

 المتحدث باسم حكومة قبرص: مصر بقيادة السيسى عامل أساسى الستقرار المنطقة

باسم الحكومة مدير المكتب الدبلوماسى للرئيس القبرصى، أهمية الدور الذى تقوم المتحدث الرسمى  "نيكوس خريستوليدس"أكد 

به مصر بقيادة السيسى فى استقرار المنطقة. وقال المتحدث، فى لقاء مع الوفد الصحفى المصرى الذى يزور نيقوسيا، إنه ينقل 

أهم العوامل األساسية لتحقيق االستقرار فى رسالة من الرئيس القبرصى إلى الشعب المصرى، والتى أكد فيها أن مصر أحد 

المنطقة، وأن الشعب والحكومة القبرصية يقدران صداقة الشعب المصرى، وما يؤكد هذا الحديث هو الصداقة التى تجمع 

الزعيمين السيسى وأناستوساديس، الفتًا إلى أن الشعبين والزعيمين سوف يعملون لصالح الشعبين. وأوضح "خريستوليدس" 

هذا التعاون غير موجه ضد أى طرف، ويتم من أجل التنسيق لحل المشكالت لصالح شعوب المنطقة القبارصة والمصريين أن 

 .السيسى يقوم بعمل رائع من أجل مصلحة المصريين وشعوب المنطقة بالكامل عوب شرق المتوسط. وأضاف أنوكل ش

 02/00/0202 اليوم السابع

 سنوات 4سفير باريس بالقاهرة: لم يغادر مصر مستثمر فرنسى واحد منذ 

عالم أمانًا، ولم يغادر مستثمر فرنسى واحد البالد طوال األربع سنوات قال السفير الفرنسى بالقاهرة: إن مصر من أكثر بلدان ال

الماضية بل على العكس هناك كثير من المستثمرين يطلبون العمل واالستثمار فى مصر، وبعد اكتمال االستحقاق األخير 

 .باالنتخابات البرلمانية سيكون هناك مزيد من التعاون فى شتى المجاالت

 01/00/0202 اليوم السابع

 السيسى لـ"فرنسا وروسيا": مصر معكم فى مواجهة اإلرهاب الدولى 

لقيادة الفرنسية وا الروسىللقيادة الروسية والشعب وجه السيسي رساله أثناء كلمته عقب توقيع اتفاقية الضبعة النووية 

 الف الدولى لمكافحة اإلرهابحزى ما فى الت وان مصر مشاركة فى مواجهة اإلرهابقال فيها ان مصر مع كلتا  والشعب الفرنسى

على  جهود عالمية ألن الظاهرة خطيرة وتأثيرها مدمر لألمن فى المنطقة والعالم كله". يجب أن تكون مكافحة األرهاب جهودوان 

 صفه.حد و

 01/00/0202 اليوم السابع

 

http://akhbarelyom.com/article/564c9c506ee1f92408262917/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1447861328
http://akhbarelyom.com/article/564da41d6ee1f9636c0e0c2b/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-1447928861
https://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1/2451773
https://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-4-%D8%B3%D9%86/2451070
https://www.youm7.com/story/2015/11/19/%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%84%D9%80%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2451040
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 جديد« سد عالى»مستشار البرلمان الروسى ليونيد إيسايف: لن نتخلى عن مصر.. والمفاعل 

يدا وسيكون تأك مصر وروسيا االتفاق النووى خير رد على الُمَشكِّكين إيسايف، إن توقيعقال مستشار البرلمان الروسى، ليونيد 

أن الرئيس بوتين ة فى وسط سيناء. وأضاف ولم تتأثر بحادث سقوط الطائرة الروسي المشتركة مازالت قوية على أن العالقات

 النووي بين مصر وروسيااالتفاق  أن يتراجع عن قراره قريبا ووصف متوقعاً  عًا فى قراره بحظر السفر إلى مصرربما كان متسر

 « سدا عاليا»عتبر المشروع ار مشروع بعد بناء السد العالى، و، وثانى أكب«ميثاق الصداقة الثانى»بـ

 02/00/0202 المصري اليوم

 تطلق نداء لـ"إنقاذ الوطن" بعدما "فاض الكيل"شخصيات مصرية 

أطلقت شخصيات مصرية دعوة لكافة أطياف الشعب المصري وشباب الثورة، وكل القوى والكيانات والرموز الوطنية والثورية 

وفي بيان بعنوان  "الراغبين في التغيير والرافضين لمنظومة القمع والفساد واالستبداد داخل مصر وخارجها" إلنقاذ الوطن.

دعا كل من أيمن نور، وثروت نافع، وحاتم عزام، وسيف الدين عبد الفتاح، وطارق الزمر، وعبد  "فاض الكيل.. نداء إلنقاذ الوطن"

الرحمن يوسف، وعمرو دراج، ومحمد محسوب، ويحيى حامد.. إلى أخذ زمام المبادرة بالتعاون من أجل موجة شعبية إلنقاذ الوطن 

وطالب البيان، الشعب المصري  السلبية لتلك الكوارث والسياسات التي تغامر بالوطن وتقامر بمصيره ومستقبله.من اآلثار 

إلنهاء الحكم العسكري  -ال النخبوية فقط–بـ"العمل جميعا على كسر حاجز الخوف، وتوسيع نطاق المشاركة العملية الميدانية 

 اس وحقوقهم وإرادتهم الحرة المستقلة".الظالم، وتهيئة الطريق لتغيير شامل لصالح الن

 01/00/0202 00عربي

 فريدمان: هكذا يمكن التخلص من ثنائية السيسي وداعش

ل للجنراالت، مث "في الكثير من المناطق،  ال يوجد أمام العرب والمسلمين  إال  خياران،  السيسي أو داعش: بين  القبضة الحديدية

السيسي، الذي يحاول خنق كافة أشكال االحتجاج، أو جنون داعش الذين يقولون إن السبيل الوحيد للمضي قدما لألمام هو أخذ 

فثمة أنظمة استبدادية، وقليل من الديمقراطيات الضعيفة   المسلمين والعرب القهقري، لكن لحسن الحظ، ثمة طريق ثالث"

وخلقت جزرا الئقة، مثلما هو الحال في  تونس، واألردن، ولبنان، وكردستان، والكويت، والمغرب، واإلمارات، استثمرت في شعبها، 

التي يستطيع فيها معظم الشباب إدراك  إمكانياتهم الكاملة، وبناء كرامتهم عبر   اإلخالل بعالم الجمال وسيارات التاكسي، وليس 

ما الذي سيلزمه األمر إذا اقتلعنا جذور داعش : “ لي، فإن السؤال اإلستراتيجي الكبير بالنسبة إحداث تفجيرات في باريس وبيروت.

 جاء ذلك في سياق مقال للكاتب األمريكي توماس فريدمان بصحيفة نيويورك تايمز. وخلقنا جزيرة عربية سنية الئقة بدال منها؟

 01/00/0202 مصر العربية

 ميرور: داعش فجر الطائرة الروسية بجولد شويبس

، والتي 100قالت صحيفة الميرور البريطانية إن تنظيم داعش نشر صورة القنبلة التي زرعها إلسقاط الطائرة الروسية إيرباص إيه 

وأضافت أن القنبلة جاءت باستخدام عبوة مياه غازية ماركة شويبس جولد، مشيرة  إلى أن  شخصا كانوا على متنها. 004قتلت 

وعالوة على ذلك، أشادت "دابق" بهجمات باريس  الصورة المذكورة ظهرت في النسخة األخيرة من مجلة دابق التابعة للتنظيم.

وزعمت المجلة أنها تمتلك صور لجوازات سفر تخص ضحايا قضوا نحبهم بعد تفجير طائرة  الماضي.التي حدثت مساء الجمعة 

تمَّ تهريب القنبلة ووضعها على متن الطائرة الروسية بعد “ وقالت شبكة سكاي نيوز إن داعش ذكر أنه  متروجيت في سيناء.

 اكتشاف ثغرة أمنية بمطار شرم الشيخ".

 01/00/0202 مصر العربية

http://www.almasryalyoum.com/news/details/846228
http://arabi21.com/story/874214/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/799175-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/798734-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%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%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 مصر تمنع دبلوماسيين هولنديين من دخول أراضيها

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، دبلوماسيين يعمالن بالسفارة الهولندية في األردن من دخول البالد، وقامت 

 لى عمان، تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل لعدم حصولهما على تأشيرات دخول مسبقة.بترحيلهما إ

 02/00/0202 مصر العربية

 

 ساعة 04وزير الخارجية الليبي ثاني مسئول يصل القاهرة في أقل من 

مصر تستغرق عدة أيام وصل إلى القاهرة مساء أمس الخميس "محمد الدايري"، وزير خارجية ليبيا، قادًما من جنيف فى زيارة ل

أفادت و يبحث خاللها آخر تطورات الوضع في بالده، على ضوء زيارة "فايز السراج" المكلف برئاسة حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا.

مصادر دبلوماسية كانت فى استقبال وزير الخارجية الليبى أنه "من المقرر أن يلتقي الدايري خالل زيارته مع عدد من كبار 

لين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا والجهود الخاصة بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية تنفيًذا إلتفاق المسؤو

 .الصخيرات

 02/00/0202 مصر العربية

 

 أنقرة تحذِّر مواطنيها المتوجهين لشرم الشيخ

بالسفر إلى شرم الشيخ إلى توخي الحذر حيال المخاطر المحتملة أثناء التنقل في  دعت وزارة الخارجية التركية مواطنيها الراغبين

وأشارت الوزارة، في بياٍن لها، الخميس، إلى إيقاف أو تعليق بعض شركات الطيران رحالتها إلى شرم الشيخ في إطار  المنطقة. 

مام هذا الوضع، فإنَّنا نعتقد أنَّه من الفائدة لمواطنينا التطورات األخيرة المتعلقة بالوضع األمني في تلك المنطقة، مضيفًة: "أ

 الراغبين بالذهاب إلى هناك أن يأخذوا بعين االعتبار المخاطر المحتملة".

 02/00/0202 بيةمصر العر

 

 مصر تستجيب لطلٍب أمريكي بعدم شحن البضائع على رحالت الركاب

  "بعدم شحن البضائع على رحالت TSAوافقت السلطات المصرية، مساء الخميس، على توصيات مجلس سالمة النقل األمريكي "

الواليات المتحدة، بحسب بيان لشركة مصر الطيران الحكومية. وحسب البيان، قال مصدر مسؤول بالشركة: "بناًء على توصيات 

وفد سالمة النقل األمريكي الذي زار القاهرة األسبوع الحالي، سيتم تعليق سفر شحنات البضائع الكبيرة على طائرات الركاب 

 يويورك وكندا، اعتباًرا من اليوم واالكتفاء بتحميل حقائب الركاب".المغادرة من القاهرة إلى كل من ن

 01/00/0202 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/800862-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/800751-%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%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/800516-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/800399-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8D-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8
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 السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية :

 السيسى يصدر قراًرا بقانون لتنظيم "الضمانات المنقولة

وأوضح أن القانون .أعلن أشرف سالمان وزير االستثمار أن السيسى أصدر قراًرا جمهورًيا بقانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة

التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الجديد يعتبر نقلة نوعية في التشريع المصري حيث يهدف إلى تيسير سبل 

 .الستثمار على وجود ضمانات عقاريةواستخدام األصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى ال يتوقف ا

 01/00/0202 بوابة األهرام

 

 روسي لبناء محطة الضبعة -مصر تدخل عصر النووي: اتفاق مصري 

شهد السيسي، يوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، توقيع االتفاقية الحكومية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، 

 في شركة "روز أتوم" العاملة في مجال بناء المحطات النووية، والتي سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية.وروسيا ممثلة 
وقع االتفاقية الدكتور محمد شاكر المراقبي وزير الكهرباء، والدكتور سيرجي كريانكو المدير العام للشركة الروسية، وعدد من 

حضر مراسم التوقيع وزراء: الدفاع، سؤولي الشركة الروسية وسفير روسيا بالقاهرة.مسؤولي هيئة الطاقة النووية المصرية وم

 ،والكهرباء، والخارجية، والمالية، واالستثمار، واإلنتاج الحربي، والتعاون الدولي، والبيئة، والمهندس إبراهيم محلب، وفايزة أبوالنجا

 واللواء أحمد جمال الدين، والدكتور طارق شوقى.

 02/00/0202 األهرام

 

 خالل كلمته عقب توقيع عقد المحطة النووية مع الجانب الروسيأبرز ما قله السيسي 

 يكون سبًبا إلعاقة مصرالسيسي: نحن نسير على الطريق السليم.. وما يحدث من إرهاب لن 

قال السيسي، إننا على أعتاب المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، مشًيرا إلى إن هذا معناه أننا نسير على الطريق السليم، 

وأضاف أن كل ما يحدث اآلن من إرهاب هو ما أكد عليه قبل ذلك، وأنه لن يكون سبب إلعاقة .وأنه سنظل نعمر مصر آلخر لحظة

صر، منوًها إلى أنه سيتم مواجهة كافة التحديات ولكن يجب أن نكون واحًدا، وما فعله المصريون خالل الشهور الماضية بال م

 مبالغة هو شئ عظيم، وهذه كلها خطوات صغيرة على الطريق، ومازال أمامنا أمل كبير البد أن نحققه.

 01/00/0202 بوابة األهرام

 

 السيسي: قمنا بمراجعة جميع إجراءات األمن بالمطارات والموانئ المصرية.. ونتعاون مع كل األطراف

إن مصر قامت بمراجعة اإلجراءات األمنية لجميع المطارات والمنشآت، بالتعاون مع الفرق األمنية المختلفة، وأكد  قال السيسي

وأكد "اتخذنا إجراءات كثيرة في مجال مراجعة اإلجراءات األمنية في المطارات .علي التعاون مع جميع األطراف، لضمان تلك المسألة

وأضاف "كان لنا موقف من اإلرهاب أعلناه ."أكد وبالتعاون مع كافة الجهات أن األمن قد تحققوالموانئ، ولن نتوقف إال عندما نت

منذ توليت المسئولية وإن هذا األمر يجب أن يتحول إلي استراتجية وجهد عالمي والبد أن نواجه اإلرهاب بقوة مناسبة ومنظور 

 فكرى واقتصادي واجتماعي وخطاب ديني".

 01/00/0202 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/14/212/811955/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131730/25/454893/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/812028/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/812027/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88.aspx
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 -الحكومة المصرية :

  لوجستيه لحفظ الحبوب والخضراوات مراكز 2وزير التموين يبحث مع ساويرس إقامة 

عقد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، لبحث التعاون  

ية مناطق لوجستيه فى محافظات القاهرة واإلسماعيلية والشرق 2بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية للبدء فى إقامة 

كما تم خالل االجتماع   .وأسيوط والمنيا، لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة للحد من المهدر منها وتوفيرها باألسواق بأسعار مخفضة

شاحنة مرتبطة الكترونيا بنظام تحديد المواقع  0222استعراض مشروع إنشاء أكبر شبكة نقل حديثة متطورة تتضمن حوالى 

 .وخارجيا وإقامة ميناء جاف باستثمارات مبدئية تقدر بنحو مليار جنيهلنقل األقماح والحبوب داخليا 

 02/00/0202 اليوم السابع

 

  وزير األوقاف: دعاوى الفوضى وهدم األوطان جريمة شرعية يجب التصدى لها 

على أن أى دعوة للفوضى وهدم األوطان أو اإلفساد فيها أو تعطيل مسيرتها إنما هى  أكد محمد مختار جمعة وزير األوقاف، 

جريمة شرعية وخيانة وطنية، وبخاصة أننا نخوض حربا ضروسا ضد العناصر والتنظيمات اإلرهابية المدفوعة دفعا لضرب 

ى فوضى أعداء الوطن من الوصول إلى حالة الاستقرار الوطن والمنطقة. وطالب ، العقالء الوطنيين العمل على تفويت الفرصة عل

 . التى حلت ببعض دول المنطقة

 02/00/0202 اليوم السابع

 

  "مليون جنيه تعويضات ألهالى أرض مشروع "الضبعة 162رئيس هيئة المساحة: 

هيئة المساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم االنتهاء من العمل المساحى الشامل أكد المهندس مدحت كمال رئيس  

مليون جنيه،  162ألف فدان، حيث تم تقدير إجمالى التعويضات بـ 00ألرض مشروع الضبعة، مشيرا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 

ألف جنيه للفدان الوحد، ويتم صرفها من ميزانية وزارة  12ه، ومليون جني 002دفعات، وتقدر الدفعة بـ  1يتم صرفها على 

   .الكهرباء

 02/00/0202 اليوم السابع

 

 

 اإلرهاب لتجفيف منابعهأحمد الزند: اتفاق عربى على عدم تمويل أو دعم 

اختتم مجلس وزراء العدل العرب اجتماعات دورته الحادية والثالثين التى انعقدت مساء أمس مقر األمانة العامة لجامعة الدول  

 العربية برئاسة األردن. وأعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل، فى تصريحات له عقب االجتماعات، أن الوزراء العرب اتفقوا على

ضرورة تفعيل اآلليات واإلجراءات التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة للحدود، واصفا نتائج اجتماعات 

أكد على ضرورة التزام كل الدول بعدم إيواء العناصراإلرهابية و .الدورة بأنها جيدة وبناءة وتناولت كل مايمس أمن المواطن العربى

هاب وال تدعمه بأى مساعدات مالية أولوجستية أو معلوماتية، مشيرا إلى أن كل مايتعلق بمكافحة ااٍلرهاب ومقاومته وال تمول اإلر

  .واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية

 02/00/0202 اليوم السابع 

http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88/2451774#.Vk7ZSXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5/2451733#.Vk7ZX3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9--360-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7/2451475#.Vk7Zd3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%85/2451473#.Vk7aC3YrLIU
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  دقيقة": طابور العيش اختفى وأصبح من التاريخ 12وزير التموين لـ"

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طابور العيش سيصبح من التاريخى وبالفعل لم يعد موجوًدا،  

المحلى، ألن الفرق كبير جدا ما بين سعر المنتج المحلى واألجنبى". وأوضح أنه يعمل جاهًدا مضيفا: "غيرنا شروط استالم القمح 

من أجل توفير فرص عمل للشباب، موضًحا أن الشباب العاملين يكونون موردين ومنتجين ومستهلكين فى نفس الوقت، كما أن 

   .ألسعاركثرة عمل األيدى العاملة تزيد اإلنتاج وبالتالى تساعد على تقليل ا

 02/00/0202 اليوم السابع

 -: الوفود األجنبية

 المبعوث الروسي الخاص للطاقة يغادر القاهرة إلى موسكو

سيرجي كيرينكو المبعوث الروسي الخاص للطاقة ورئيس شركة "روس أتوم"  غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم )الخميس(

للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية على رأس وفد عائدا إلى موسكو على طائرة خاصة عقب زيارة للقاهرة استغرقت 

 ي الضبعة.عدة ساعات، قام خاللها بتوقيع االتفاقية المصرية الروسية لبناء محطة للطاقة النووية ف

 01/00/0202 بوابة األهرام

 

 "لمتابعة تحقيقات "الطائرة المنكوبةخبيًرا روسًيا يصلون القاهرة  18

استقبل مطار القاهرة الدولى، وفًدا من فريق المحققين الروس قادًما من موسكو لمتابعة التحقيقات فى الطائرة الروسية التى  

حيث وصلوا  خبيًرا روسًيا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الحكومية بمطار القاهرة، 01سقطت بوسط سيناء. ويضم الوفد 

على متن طائرة روسية خاصة من موسكو. ومن المقرر أن يبدأ الفريق بقيادة مصرية مهمة عملهم خالل الساعات المقبلة فى 

 .التحقيق فى واقعة سقوط الطائرة الروسية 

 02/00/0202 اليوم السابع 

 -األنتخابات البرلمانية :

 اليوم صمت انتخابى.. وغدا االنتخابات فى الخارج

ة عشرة ظهرا فترة الصمت االنتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي من المقرر تبدأ اليوم في الساعة الثاني

 محافظة. 01لها أن تبدأ في الخارج غدا السبت ويومي األحد واالثنين داخل مصر في 

 02/00/0202 األهرام

 

 -األحزاب :

 

 رئيس حزب المؤتمر يشيد بتوقيع اتفاقية المحطة النووية

المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بتوقيع عقد االتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا إلقامة أول محطة نووية أشاد الربان عمر 

بالضبعة لتوليد الكهرباء، موضحًا أنها نتاج التعاون بين مصر وروسيا، وتعكس متانة العالقات والتعاون بين البلدين وأن هذه 

 بعة النووية.االتفاقية تعد أول خطوة لبدء تنفيذ محطة الض

 01/00/0202 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8090-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9--%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/2451450#.Vk7aGnYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/812097/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%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%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/18-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83/2451472#.Vk7aJHYrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131730/145/454929/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC------.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/812137/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A.aspx
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  سنتحالف مع الجميع تحت قبة البرلمان عدا اإلسالميينرئيس "المؤتمر": 

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيتحالف مع الجميع داخل البرلمان عدا ممثلى أحزاب وتيارات  

لى األمام. وأضاف أن الحزب اإلسالم السياسى، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تنحية أى خالفات جانبا من أجل أن تتقدم البالد إ

يحترم الخطاب الذى يتبناه حزب التجمع بالرغم من التعارض األيديولوجى بينه وبين أفكار الحزب الليبرالية، عالوة على أن األقرب 

أصحاب المقاعد هو حزب المحافظين، مشددا على ضروة أن يتبنى الجميع تحت القبة  األحزابللحزب داخل البرلمان من بين

 .تحالفاته على أسس المصلحة الوطنية

 02/00/0202 اليوم السابع 

 

  المصرى الديمقراطى" يحيى ذكرى محمد محمود اليوم بحضور أبو غازى والعليمى"

ينظم اتحاد شباب الحزب المصرى الديمقراطى، اليوم الجمعة، فعالية إلحياء الذكرى الرابعة ألحداث شارع محمد محمود، وذلك  

أبو غازى وزير الثقافة األسبق وعضو الهيئة العليا بالحزب، والذى بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة وسط البلد، بحضور الدكتور عماد 

استقال فى ذلك الوقت احتجاجا على استخدام القوة ضد المتظاهرين، والدكتور أحمد حرارة والبرلمانى السابق الدكتور زياد 

  .العليمى، وعدد كبير من قيادات الحزب

 02/00/0202 اليوم السابع 

  حزب النور يحقق فى واقعة "عنتيل" اإلسماعيلية وفق الشريعة اإلسالمية

فتح تحقيقا شامال فى واقعة مرشح الحزب  أكدت مصادر قيادية داخل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن الحزب 

عن الدائرة الثالثة محافظة فى اإلسماعيلية، بعد نشر فيديوهات ومقاطع ومحادثات جنسية بين مرشح الحزب وفتيات على 

موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك". وأوضح المصدر أن الحزب سيجرى تحقيقا، ويصدر بيانًا إلظهار الحقيقة كاملة للرأى 

لعام، مشيرا إلى أن حزب النور لن يستند إلى مواقع التواصل االجتماعى فقط، بل سيكون هناك أموار أخرى سيعتمد عليها ا

الحزب فى تحقيقه منها االستعانة بأربعة شهود، وفقا للشريعة اإلسالمية. يأتى ذلك فى الوقت الذى شن فيه نشطاء على 

حادًا على الصفحة الرسمية لحزب النور، مطالبين الحزب باستبعاد مرشحه فى  مواقع التواصل االجتماعى "فيس بوك" هجومًا

 .محافظة اإلسماعيلية

 02/00/0202 اليوم السابع 

 .. وأتحدى "خير اهلل" إثبات عكس ذلك0201ساويرس: لم ألتق سيف اليزل منذ 

نفى نجيب ساويرس ما قاله الفريق حسام خير اهلل القيادى بالتحالف الجمهورى للقوى االجتماعية، بشأن لقائه سامح سيف  

ساويرس: "لم ألتقى "سيف اليزل" منذ اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر" للحديث حول تشكيل الحكومة المقبلة. وقال 

، ولن أخفى لقائى لو حدث، فهو صديق فى المقام األول، رغم أن تصريحاته عن "المصريين األحرار" فى بعض األحيان غير 0201

موفقة". وعن تأكيد "خير اهلل" أن هذا اللقاء موثق، قال "ساويرس"أتحداه أن يثبت ذلك، حديثه غير صحيح، فضال عن أن 

ريحاته فى أغلب األحيان يجانبها الصواب"، مضيفا فى تعليقه على موقف الحزب من االئتالف الذى تشكله "فى حب مصر"، تص

أن الحزب موقفه واضح بشأن ذلك األمر، بأننا لن نتخذ أى قرار حول تحالفات أو ائتالفات إال بعد انتهاء االنتخابات، متابعا: 

 ."الحزب وقياداته بشكل مؤسسى"وسيكون قرارنا بالتشاور مع نواب 

 02/00/0202 اليوم السابع 

http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2451663#.Vk7ZiXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%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%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89-/2451636#.Vk7Zo3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7/2451799#.Vk7ZS3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3--%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-2013-%D9%88%D8%A3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%83%D8%B3/2451798#.Vk7ZT3YrLIU
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 المقبل للبرلمان الميزان رمانة هي مصر حب في قائمة: قرطام أكمل

المحافظين أكمل قرطام، أن البرلمان المقبل سيكون قويا، الفتا إلى أن قائمة في حب مصر أكد المرشح البرلماني ورئيس حزب 

"، المذاع على 162وأضاف أثناء حواره مع اإلعالمي أسامة كمال مقدم برنامج"القاهرة . ستكون رمانة الميزان في البرلمان المقبل

وأضاف أنه "لو .الديمقراطي، وهذا لن يأتي إال عن طريق التعدديةشاشة "القاهرة والناس"، أنه بدون برلمان قوي سنفقد تحولنا 

 كان البرلمان موجود اآلن لكان من الضروري مراجعة سياسات الحكومة.

 02/00/0202 وابة األخبارب

 «سيدى فرج»يسعى لشراء أرض « ساويرس«: »الوفد»مرشح 

تشهد دائرة روض الفرج وشبرا معركة شرسة بين المرشحين الذين يخوضون المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية. وكشف 

المصريين األحرار، وبعض مرشحى الدائرة طارق سباق، مرشح حزب الوفد، عن وجود اتفاق بين نجيب ساويرس مؤسس حزب 

لدعمهم فى االنتخابات، وفى حال نجاحهم سيدعمونه فى عملية إخراج سكان العزبة بمنطقة سيدى فرج ومنطقة الهدد 

 الواقعة خلف مركز شباب روض الفرج، والحصول على األرض لبناء أبراج شبيهة بأبراج نايل سيتى.

 02/00/0202 الوطن

 -التصريحات :

 عبد المنعم أبو الفتوح: على اإلخوان والتيار اإلسالمى ترك العمل السياسى

طالب عبد المنعم أبو الفتوح، جماعة اإلخوان المسلمين وشباب التيارات اإلسالمية األخرى باالبتعاد عن العمل الحزبى والسياسى  

والتركيز على العمل الدينى الدعوى، واصفا القيادات الكبيرة فى جماعة اإلخوان بأنها تحب الزعامات والقيادات وترفض مبادرته 

 بترك العمل الحزبى والسياسى

 02/00/0202 اليوم السابع 

 االنتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل«: بي بي سي»لـ« أبو الفتوح»

قال عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية إن االنتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل لمواجهة فشل أي نظام سياسي، 

مؤكًدا أن دعوته لالنتخابات المبكرة من أجل مصلحة مصر، وأنه ال يريد أي مصلحة من ورائها.وأكد موجها انتقادات لنظام السيسي، 

أن كل معارضين يتمنون حدوث انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكًدا أن االنتخابات هي الطريق السياسي السليم والسلمي للتغيير، 

و الفتوح" هجوًما واسًعا على قيادات الدولة فى مصر خالل حواره . وشن "أب وذلك تالشًيا لحدوث انقالبات عسكرية أو غيرها.

 بي بي سي ." ببرنامج "بتوقيت مصر" مع اإلعالمية نوران سالم عبر فضائية

 02/00/0202 المصرى اليوم

 

 كل حدوده في مهاجمة الوطنمصطفى بكري يرد على "أبوالفتوح": تعدى 

قال مصطفى بكري، إن عبدالمنعم أبوالفتوح، لديه أجندة ومخطط تتفق مع المخطط الغربي لتفكيك مصر، مضيًفا أنه يحاول 

وأضاف ": "أبوالفتوح ماهو إال رجل إخواني وأولى به أن يغرب بوجهه عن مصر"، .بث أفكاره اإلخوانية الدنيئة على الشعب المصري

وتابع: "أبو الفتوح يقود المؤامرة ." عن سبب تركه طليًقا حتى هذه اللحظة، بعد أن تعدى كل حدوده في مهاجمة الوطنمتسائاًل

 ."على الوطن، وأتمنى أن تتحرك الجهات المعنية وتتخذ القرار المناسب ضده نظًرا لما اقترفه في حق الشعب المصري

 02/00/0202 الوطن

http://akhbarelyom.com/article/564e3a5e6ee1f9f52d5e3a4c/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1447967326
http://www.elwatannews.com/news/details/840581
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/2451379#.Vk7aLHYrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/846243
http://www.elwatannews.com/news/details/840606
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 ويتحداه بالظهور في برنامجه«.. أبو الفتوح»أسامة كمال يستنكر ما قاله 

ماقاله الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي السابق بجماعة اإلخوان « 162القاهرة »استنكر اإلعالمي أسامة كمال مقدم برنامج 

حول منعه من الظهور في اإلعالم المصري، مستنكرا ماقاله مؤخرا حول مطالبته السيسي المسلمين ورئيس حزب مصر القوية، 

في الوقت الذي يريده  162بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ألنه لم يرى أي تغيير. ودعا كمال أبوالفتوح بالظهور معه في القاهرة 

 اآلخر. ويحدده،للتأكيد على حيادية برنامجه وقناته في عرض الرأي والرأي

 02/00/0202 المصرى اليوم

   يجرى حوارا مع الـ بي بي سيصالح دياب 

قال رجل األعمال المصرى صالح دياب، مالك صحيفة "المصرى اليوم"، إن هناك شائعات كثيرة أطلقت عليه نافًيا صحة ما يتردد 

احتكاره للتوكيالت األمريكية، وتابع: "أنا طلع عليا كالم غريب للغاية من ضمنها أن شقيقتى متزوجة من خيرت الشاطر.. بشأن 

 أنا لم أر خيرت الشاطر فى حياتى". وأضاف "دياب" خالل حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" مع اإلعالمية نوران سالم عبر فضائية

"bbc"ى اتبعت فى عملية القبض عليه قانونية بينما األسلوب هو الذى غير معتاد، أن اإلجراءات القانونية الت.   

 02/00/0202 اليوم السابع

 معتز عبد الفتاح: السيسي يعمل بكل جهده 

السياسية بجامعة القاهرة، معقًِّبا على التوقيع على إنشاء محطة الطاقة قال اإلعالمي معتز باهلل عبد الفتاح أستاذ العلوم 

وتابع: "مصر تسير في تطور  .النووية في مصر مع الجانب الروسي، إنَّ السيسي يعمل جاهًدا هو وفريق عمله من أجل تقدم مصر

ثمارها سريًعا، كما أنَّها تفيد في تطور  مستمر، حيث أنَّ إنشاء محطة للطاقة النووية قد تستخدم في توليد الكهرباء وتؤتي

 ."التكنولوجيا في مصر

 02/00/0202 مصر العربية

 -منظمات المجتمع المدنى :

  لف اإلخوان يهدد فرنسا بمزيد من العنف حال اتخاذها إجراءات ضد اإلسالميينتحا

، سعى فيه الستغالل ذكرى محمد محمود، لتحريض أنصاره على التظاهر الجمعة. كما هدد فرنسا أصدر تحالف دعم اإلخوان بيانا

بأنها حال قيامها باتخاذ إجراءات تتسم بما أسمته "بالتهور" ضد اإلسالميين سيكون هناك مزيد من العنف والتطرف الذى يكتوى 

نيين على مصر، زاعما أن المواطنين السوادنيين يالقون بناره الجميع، محرضة فرنسا على وقف دعم مصر. كما حرض السواد

 .معاملة سيئة داخل مصر 

 02/00/0202 اليوم السابع

 ة تزعم رشوة محمود عزت لضابط المطار إلحراج مصرالجماع«: إخوان بال عنف»

كشفت حركة اإلخوان بال عنف، عن حقيقة هروب محمود عزت النائب األول للمرشد العام خارج مصر، قائله: "إنه غادر إلى الخارج 

بيانا لها اليوم وقالت الحركة في .يونيو وكان في ذلك الوقت لم يصدر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة12منذ أحداث 

ألف دوالر للخروج من مصر معلومات مغلوطة تسعى  02الجمعة: إن االدعاء الجماعة: إن محمود عزت قام برشوة أحد الضباط بنحو 

القيادات إلى نشرها بغرض التشكيك في اإلجراءات األمنية مستغلين حادث الطائرة الروسية واإلجراءات التي اتخذتها بعض من 

 .بشأن تعليق الرحالت إلى مصر الدول الغربية

 02/00/0202 البوابة نيوز

http://www.almasryalyoum.com/news/details/846351
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%80bbc--%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B1-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%89/2451375#.Vk7aOnYrLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/800708-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-/2451556#.Vk7aAHYrLIU
http://www.albawabhnews.com/1616336
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 هروب محمود عزت من غزة بمساعدة تركيا وقطر

وإدارته عاد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم اإلخوان، لتصدر المشهد مرة أخرى، وفرض سيطرته على التنظيم 

من تركيا، في محاولة إلنقاذه من االنهيار والتفكك بعد الفضائح المالية التي الحقته مؤخًرا، وتمرد القيادات بالداخل وإعالنهم 

ومع وصول عزت إلى تركيا قبل أشهر قليلة، هارًبا من قطاع غزة، الذي دخله عقب اإلطاحة بالرئيس المعزول محمد .العصيان

العمل سريًعا على احتواء الموقف وعقد جلسات عمل مع الرئيس « عزت»الفوضى التي أثارها اإلخوان، وبدأ  مرسي، مستغًلا حالة

من غزة ووصوله لتركيا عبر إسرائيل، جاء « عزت»هروب .التركى رجب طيب أردوغان، لمواجهة األزمة التي يعانى منها التنظيم

لثقة في القيادات التي كانت تدير التنظيم من تركيا، وفشلها في إدارة نفسه، الذي فقد ا« أردوغان»بوساطة قطرية، بطلب من 

المعركة ضد مصر، وهو ما جعله يطالب بعودة عزت بأى ثمن، وأحضر أيمن نور، مؤسس حزب الغد، من لبنان وتم تعيينه رئيًسا 

لداخلية السابق محمد إبراهيم وجوده كانت مصر قد أعلنت من قبل عن هروب عزت لغزة، وأكد وزير ا.«الشرق»لمجلس إدارة قناة 

، ٣١٠٢المقرب من المخابرات اإلسرائيلية، تقريرا في شهر أكتوبر « ديبكا»ونشر موقع .هناك، وهو ما أكدته وسائل إعالم إسرائيلية

 اقيؤكد فيه وجود عزت في فندق غزة بيتش، وأنه يخضع لحماية مكثفة من حركة حماس، ويتحرك ما بين الفندق وشبكة أنف

اتفقت تركيا وقطر على ضرورة عودة عزت لقيادة التنظيم بأى .سرية تحت األرض خوفا من رصده من قبل المخابرات المصرية

شكل، خاصة أنه الشخصية الوحيدة القادرة على إنقاذ التنظيم، بعد الفضائح التي لحقت بقيادات التنظيم في تركيا وسرقة 

 .وجودة في مصر وإعالن التمرد والعصياناألموال والتبرعات وغضب القيادات الم

 02/00/0202 البوابة نيوز

 «اإلخوان دفعوا الشباب للموت ودلوقتي بيخلعوا»ممدوح إسماعيل: 

فيه إلى وقف العنف والتهدئة في هاجم ممدوح إسماعيل القيادي بالجماعة اإلسالمية جماعة اإلخوان بعد إصدارها بيانا تدعو 

وقال في بيان على موقع "فيس بوك"، "إذا كان هذا خيار جماعة .األيام القادمة، والدعوة للتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة يناير

 الشباباإلخوان اآلن فالبد من محاسبتهم وكل من معها في التحالف على أخطائهم طول السنتين،فقد أعلنوا حالة ثورية دفعوا 

 لها فكان مصيرهم القتل والسجون والتشريد واآلن بيخلعوا ويقولوا نهجا إصالح؟

 02/00/0202 البوابة نيوز

 بالمطرية يجتمع باإلخوان: ال بديل عن المصالحة« المصريين األحرار»مرشح 

ئية العليا بحزب المصريين األحرار، ومرشح الحزب بدائرة المطرية، مع قيادات وشباب التقي عاطف محمد مخاليف، عضو اله

وقال مخاليف لشباب الجماعة، إّنه من الضرورة الصلح المجتمعي بين أطياف الشعب المصري، .جماعة اإلخوان بمنطقة المطرية

إجراء مصالحة مجتمعيه شاملة يكون اإلخوان طرفا  الفتا إلى إنه سيعرض على زمالئه من نواب البرلمان في حال فوزه بالمقعد

فيها، مشيرا إلى أن المصالحة مع جماعة اإلخوان تجنب مصر الكثير من المخاطر، وتضع حدا لحالة العداء المجتمعي واالحتقان، 

بعضوية مجلس يذكر أن عاطف مخاليف فاز .مؤكد أن اندماج أعضاء الجماعة في األحزاب يعود بالنفع على المجتمع المصري

عن دائرة المطرية بمحافظة القاهرة، وتحالف مع جماعة اإلخوان وقيادات التيار اإلسالمي في اغالق كنيسة العذراء  0200الشعب 

 .بمنطقة عين شمس وقاد بنفسه التظاهرة الرافضة إلعادة فتحها

 02/00/0202 البوابة نيوز

 

 

http://www.albawabhnews.com/1616139
http://www.albawabhnews.com/1616304
http://www.albawabhnews.com/1616345
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  النشره المجتمعية

  :-اوال: الحراك المجتمعي 

 وقفة بساحة "القائد إبراهيم" باإلسكندرية اليوم لدعم السياحة فى شرم الشيخ

تنظم حملة "تحيا مصر الشبابية" ورابطة الناصريين، وقفة عقب انتهاء صالة الجمعة بساحة مسجد القائد إبراهيم. قال أحمد  

عوض، المتحدث الرسمى باسم حملة تحيا مصر الشبابية باإلسكندرية، إن الغرض من الوقفة تنشيط السياحة داخليا وخارجيا 

 ."واألمانودعوة الغرب لزيارة مصر "بلد األمن 

 02/00/0202 اليوم السابع 

  :- ثانيا: قضايا المجتمع

 

 الصحه :

 بالمنياألف عبوة عصير فاسدة داخل مصنع غير مرخص  00ضبط 

تمكنت مباحث تموين المنيا ، الجمعة، من مداهمة مصنع غير مرخص وضبط مالكه، بتهمة تعبئة عصائر غير صالحة لالستهالك 

 ألف عبوة عصير ُمعدة للبيع. 00اآلدمي، وُضبطت به 

 02/00/0202 المصرى اليوم

 االقتصاد:

 

 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة فى أسبوع 2

مليون  0.201مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  2.2بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خالل األسبوع المنتهى نحو 

 2.0بإجمالي قيمة تداول قدرها ووفقا للتقرير األسبوعى للبورصة المصرية يأتى ذلك مقارنة .ألف عملية 11ورقة منفذة على 

 ألف عملية خالل األسبوع السابق. 021مليون ورقة منفذة على  0.410مليار جنيه وكمية تداول بلغت 

 02/00/0202 ة األهرامبواب

 

 ه وتراجع جماعي لمؤشرات السوقجني مليار 0.0 تخسر البورصة

مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة  0.0خسرت البورصة المصرية خالل تعامالت األسبوع الجاري نحو 

 . % 2ر2السابق بانخفاض بلغ نحو مليار جنيه في األسبوع  402ر0مليار جنيه مقابل  401ر0بالبورصة نحو 

 02/00/0202 بوابة األخبار

 

 بالسوق السوداء جنية 1.62ارتفاع أسعار الذهب والدوالر يسجل 

د سلسلة من االنخفاضات خالل اليومين السابقين، وارتفع كذلك سعر ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بشكل طفيف بع

 قرشًا. 162الدوالر في السوق السوداء إلى 

 02/00/0202 رصد

http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%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%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-/2451656#.Vk7Zl3YrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/846407
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/812169/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/564e23686ee1f9bf23c05aad/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-1447961448
http://rassd.com/166005.htm
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 االعالم :

 إبراهيم عيسى ينتقد السعودية مدافعًا عن نظام بشار األسد

الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في مؤتمر فيينا؛مؤكدًا أن دفاع السعودية عن انتقد اإلعالمي إبراهيم عيسى 

المعارضة السورية هو دعم لإلرهاب، وأنها بذلك تريد تكرار التجربة الليبية في سوريا.وقال عيسى، خالل برنامجه "مع إبراهيم 

ان تتخذ قرارها بالشأن السوري بحكمة أكثر من السعودية، بحيث عيسى" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، ان على مصر 

 يجب ان يبقى النظام السوري الحالي ورئيسه لحين يقرر الشعب السوري مصيره، خارج إطار "الفوضى والحرب المسلحة".

 02/00/0202 رصد

 

 أخرى :

 تنفيذ أول كوبرى هيدروليكى للنقل الثقيل ببورسعيدالمقاولون العرب تنتهى من 

أعلن المهندس محسن صالح، رئيس شركة المقاولون العرب، عن االنتهاء من تنفيذ أول كوبرى هيدروليكى، لمرور النقل الثقيل  

مليون  62ى بلغت نحو والحاويات ببورسعيد، الفتا إلى أنه تم االنتهاء من تجارب التشغيل التجريبى،. وأضاف أن تكلفة الكوبر

باكيات خرسانية ليساهم فى حل  4جنيه، وتم تصميمه بحيث يحتوى على باكية مالحية قابلة للفتح والغلق، باإلضافة إلى 

  .مشكلة االختناقات المرورية التى تسببها حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات القادمة من وإلى منطقة الجمارك ببورسعيد

 02/00/0202 اليوم السابع 

 

 للمرة الثانية خالل ساعات تسرب بقعة سوالر بنهر النيل قرب مركز دشنا بقنا

، ظهرت مساء الخميس بقعة سوالر جديدة بنهر النيل بالقرب من مركز دشنا. وقامت شركة مياه  للمرة الثانية خالل ساعات قليلة 

الشرب والصرف الصحى برفع حالة الطوارئ بمحطة المياه الرئيسية وقامت بقطع المياه كإجراء احترازى لحين التعامل مع بقعة 

، وشرطة المسطحات وشركة مياه الشرب بتحركاتها ورفع حالة السوالر وتفتيتها فيما بدأت الجهات المعنية بمجلس مدينة دشنا

 . الطوارئ للتعامل مع بقعة السوالر وعدم السماح بدخولها مآخذ المياه من خالل مصدات وقطع خيش

 02/00/0202 اليوم السابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/166010.htm
http://www.youm7.com/story/2015/11/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB/2451839#.Vk7ZQnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/2451464#.Vk7aIXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/19/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/2451464#.Vk7aIXYrLIU
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 الشأن األمنى 

 -أخبار أمنية :

 بالغ سلبي باالشتباه في وجود متفجرات داخل حقيبة بالستيكية ببني سويف

ام غريب أمتلقت مديرية أمن بني سويف، مساء أمس، بالًغا باشتباه أهالي شارع بحي بني سويف الجديدة في المدينة في جسم 

وانتقل خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بمديرية األمن إلى محل .محل للنظارات عبارة عن حقيبة بالستيكية مغلقة

وتبين من الفحص، أن البالغ .البالغ، وفرضوا كردوًنا أمنًيا بالمنطقة ومنعوا اقتراب األهالي من المكان ووقف حركة السيارات

قمامة وأوراق داخل الحقيبة البالستيكية، وتم تمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة، وتحرر سلبي، وُعثر على 

 محضر بالواقعة.

 02/00/0202 الوطن

 

 الفرنسية تشديدات األمن تصل القاهرة: حواجز وتحويالت مرورية أمام السفارة

لم تقتصر التشديدات األمنية التي اتخذتها فرنسا بعد الحادث اإلرهابى الذي تعرضت له على حدود بلدها لكنها وصلت إلى مصر، 

وذكرت اإلدارة العامة للمرور، في بيان، إذ شددت السفارة والقنصلية الفرنسيتان في الجيزة من إجراءات التأمين حول مبنييهما.

لقيام القنصلية الفرنسية بأعمال تأمين لموقع القنصلية على شارع النيل، تم إغالق الشارع، وتم تحويل مسار  أمس، أنه نظرًا

السيارات إجباريًا إلى شارع الجيزة من شارع محمد صبحى.ووضعت مديرية األمن خطة لتأمين السفارات األجنبية، وكثفت قوات 

، واألماكن السياحية بالمحافظة، ومنها منطقة األهرامات، وتم تمشيط األماكن األمن من وجودها أمام مقار السفارات األجنبية

الجبلية القريبة من المزارات السياحية في الهرم.وقال مصدر أمنى إن قوات األمن منتشرة بشكل مكثف في محيط جميع 

 سبًا ألى عمل إرهابى.السفارات، وتم تكليف خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة باستخدام الكالب البوليسية تح

 02/00/0202 المصرى اليوم

 إدراج هاني عواد على قوائم "اإلنتربول"

 لتوظيف« ستار كابيتال»المتهم بالنصب على المواطنين من خالل شركة « هانى لطفى عواد»كشفت مصادر قضائية، عن إدراج 

الدولى.بعد أن أمر النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بإحالة المتهم « اإلنتربول»األموال، على قوائم المطلوبين لدى 

 آخرين لمحكمة الجنايات االقتصادية، على خلفية اتهامه فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر. ٠٠و

 02/00/0202 البوابة نيوز

 

 وفاة متهم أثناء عرضه على النيابة بشبين القناطر

توفي متهم على ذمة التحقيق في مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية اليوم إثر إصابته بغيبوبة كبد خالل عرضه 

 على النيابة في قضية مخدرات.

 02/00/0202 البوابة نيوز

http://www.elwatannews.com/news/details/840622
http://www.almasryalyoum.com/news/details/846240
http://www.albawabhnews.com/1616144
http://www.albawabhnews.com/1615518
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 -محاكم ونيابات :

 رفض دعوى زكريا ناصف ضد بطالن حكم استبعاده من االنتخابات

ض الدولة، برفقضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة اإلدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس 

دعوى البطالن األصلية المقامة من سامح سالمة المحامى بصفته وكيال عن زكريا المرشح المستبعد من االنتخابات البرلمانية، 

 طالب فيها بوقف تنفيذ حكم استبعاده من االنتخابات.

 01/00/0202 بوابة األهرام

 

 سنوات في قضايا عنف وتظاهر 2إخوانيًّا بالبحيرة  12سجن 

شخًصا من عناصر تنظيم جماعة  12سنوات على  2برئاسة الدكتور شوقى الصالحى بالسجن المشدد  قضت محكمة جنايات دمنهور

كما قضت المحكمة بسجن هيثم محمود على السويرى، أحد .في قضايا تظاهر وترويج منشورات وتحريض على العنفاإلخوان، 

 سنوات بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية والترويج له، وبراءة آخر من من نفس التهمة. 1عناصر جماعة اإلخوان بكفر الدوار

 01/00/0202 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 من عناصر اإلخوان أشعال النار بسيارة ميكروباص أثناء مسيرة أعلى كوبري ناهيا 0ضبط 

من عناصر اإلخوان بعد قيامهما بإشعال النار بسيارة ميكروباص أثناء تنظيم  0تمكنت أجهزة األمن بالجيزة، من القبض على 

 ويكثف رجال األمن جهودهم للقبض على باقى العناصر المتورطة فى تلك األحداث.مسيرة أعلى كوبرى ناهيا، 

 02/00/0202 بوابة األهرام

 

 يلتقط صوًرا لقفص محكمة جنايات عابدين شخصضبط 

ألقت قوة حرس محكمة عابدين، القبض على شخص يصور قفص قاعة الجنايات بهاتفه المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت 

 النيابة التحقيق.

 01/00/0202 البوابة نيوز

 

 التهامه بالتظاهر والتحريض على العنف باإلسكندريةالقبض على طالب 

ألقت قوات األمن باإلسكندرية، القبض على طالب إخواني صادر ضده قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة التهامه بالتظاهر 

 والتحريض على العنف.

 01/00/0202 البوابة نيوز

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/812079/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA.aspx
http://www.albawabhnews.com/1615636
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/812136/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1615193
http://www.albawabhnews.com/1614957
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــ

 صدقي صبحي يلتقي مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية ووحدات التدخل السريع

 واشاد باألداء المتميز قاتلى المنطقة المركزية ووحدات التدخل السريعمبصدقي صبحى يرافقة محمود حجازى وزير الدفاع التقى 

كافة المهام التي تسند اليها لتأمين الجبهة الداخلية علي كافة االتجاهات ، مؤكدا ان مقاتلوا لهذه العناصر ونجاحها في تنفيذ 

المنطقة المركزية العسكرية يمثلون مع باقي التشكيالت التعبوية للقوات المسلحه الدعامة الرئيسية لحماية اركان االمن 

وحماية المواطنين والتصدي بكل شجاعة للمخططات والمحاوالت  القومي المصري ، والتعاون مع رجال الشرطة المدنية في تأمين

خالل لقاؤه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع  "صبحي"ونقل  التي تهدف إلى النيل من أمن مصر وشعبها العظيم .

 العسكريين وجنود المنطقة المركزية العسكرية تحيات وتقدير السيسي واعتزازه بجهودهم المخلصة خالل الحرب علي االرهاب 

 02/00/0202 األهرام

 "ديبكا" اإلسرائيلي: المكافأة الروسية تستهدف مسؤولين مصريين

مليون دوالر مرصودة من أجل مسؤولين  22تبلغ نشر موقع ديبكا المقرب من المخابرات اإلسرائيلية أن المكافأة الروسية التي 

أمنيين وعسكريين مصريين كبار يعلمون بالضبط من هو مرتكب حداث تفجير الطائرة، وجاء ذلك ضمن تقرير استعرض االتفاق 

 الروسي األميركي بخصوص سوريا.

 02/00/0202 رصد

 أميركية جديدة لقوات حفظ السالم بسيناءوصول تعزيزات 

قال مراسل شبكة رصد بشمال سيناء إن مطار الجورة الواقع جنوب الشيخ زويد والتابع لقوات حفظ السالم استقبل منذ قليل 

كوبتر وطائرتي هلي F16طائرات أباتشي، وطائرتي  1وأضاف مراسلنا أن هذه التعزيزات عبارة عن عدد  تعزيزات عسكرية أمريكية.

وأكد أن  جنديا. 12سيارات من نوع هامر باإلضافة إلى عدد ال يقل عن  2ناقالت جند مدرعة، و 02خاصة بالمراقبة الجوية، وعدد 

وهبطت بمطار القوات متعددة الجنسيات  C130هذه التعزيزات قدمت منذ قليل محملة على عدد من الطائرات األمريكية من طراز 

"MFO مؤكدة عن عمليات لقوات التحالف ضد تنظيم والية سيناء." في ظل أنباء غير 

 02/00/0202 رصد

 اعتقاالت بالجملة في حملة عسكرية للجيش المصري بجنوب رفح

 42على اعتقال نحو أفادت مصادر قبلية وشهود عيان بمحافظة شمال سيناء، أن قوات الجيش أقدمت، صباح اليوم الخميس، 

 -وأضاف المصدر، أن المعتقلين أكثرهم من منطقة "سادوت شخًصا أثناء حملة أمنية على مناطق مختلفة بجنوب مدينة رفح.

يأتي هذا بعد يوم واحد من نشر تنظيم "والية سيناء"  عاًما. 12عاًما و 02والمطلة" جنوب المدينة، والفئة العمرية لهم ما بين 

 المستخدمة في تفجير الطائرة الروسية.صورة للعبوة 

 01/00/0202 رصد

 "داعش": وضعنا قنبلة بالطائرة الروسية بعد اكتشاف ثغرة بمطار شرم الشيخ

لقنبلة أنَّه تمَّ تهريب اقال وفي في بياٍن له  جدَّد تنظيم الدولة اإلسالمية " تبنيه لحادث الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء

 ووضعها على متن الطائرة الروسية بعد اكتشاف ثغرة أمنية بمطار شرم الشيخ.

 01/00/0202مصر العربية

http://akhbarelyom.com/article/564dd4ea6ee1f91303a30e07/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-1447941354
http://rassd.com/165978.htm
http://rassd.com/165934.htm
http://rassd.com/165922.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/798720-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 . "تنظيم الدولة" بسيناء يحصي عملياته خالل شهر محرم

الهجري"، جاء فيه  0411أصدر "تنظيم الدولة" بسيناء مقطع فيديو، حمل عنوان "حصاد العمليات العسكرية لشهر محرم عام 

وجاء في الفيديو أن التنظيم قام بتدمير عدة آليات وسيارات من نوع  التنظيم خالل شهر محرم.شرح للعمليات التي قام بها 

باإلضافة إلى اعتراف التنظيم بقتل من أطلقوا  "همر" تتبع الشرطة المصرية التي أطلقوا عليها في الفيديو اسم "شرطة الردة".

برات المصرية، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم على نادي ضباط عليه لقب "المرتد" "جمعة جمعان الترباني" أحد ضباط المخا

كما ذكر الفيديو عملية إسقاط الطائرة الروسية بسيناء  الشرطة بالعريش وتدمير سيارتين همر تابعتين للجيش المصري.

" التي استطاع التنظيم وانتهى الفيديو بإحصاء "الغنائم روسًيا والذين أطلق عليهم التنظيم اسم "الصليبيين". 004ومقتل 

 الحصول عليها من وراء هجماته، من سيارات وآليات ومدرعات وأسلحة.

 01/00/0202 رصد

 مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء األسبق ينتقد قرار إنشاء المحطة النووية

سابًقا، أّن القرار المصري بإنشاء محطة نووية للطاقة لتوليد الكهرباء، سيكون أكد أحمد صقر، مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء 

وقال صقر في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على  له انعكاسات خطيرة وسيدخل مصر في دائرة الخطر، وسيقوم بتكبيلنا مادًيا.

كارثة فوكوشيما، ومظاهرات في الشوارع موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "اليابان بتقفل في مفاعالت نووية بعد 

وأضاف: "ليه ماعتمدناش على الكوريين اللي أخدوا مفاعل اإلمارات  لسرعة التخلي عن النووي، وإحنا رايحيين نجيب الروس".

ات وعّبر عن استيائه من عدم وجود مجلس شعب لوقف مثل هذه االتفاقي وهما أفضل ناس في العالم حالًيا بيعملوا مفاعالت".

 الضارة بأموال الوطن.

 02/00/0202 رصد

 مجلة "داعش" تنشر صورة تدعي أنها لقنبلة أسقطت الطائرة الروسية في سيناء

 10سيناء في نشرت مجلة "دابق" التابعة لتنظيم "داعش"، األربعاء، صورة ادعت أنها للقنبلة التي أسقطت الطائرة الروسية في 

كما نشرت المجلة صورة أخرى فيها  بة مشروب غازي وسلك ومفتاح تشغيلوجاء في الصورة عل أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

 جوازات سفر ادعت أنها لبعض ركاب الطائرة المنكوبة.

 02/00/0202 سي أن أن

 

 

http://rassd.com/165927.htm
http://rassd.com/165993.htm
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/11/18/metrojet-crash-dabiq-claim

