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 تعريف

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

 االجتماعي الرئيسة.)القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما يتعلق بالسياسة الداخلية 

 والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية.



 

 

2102نوفمبر  2نشرة   مرصد اإلعالم المصري       2   

 

 لسياسة الخارجيةا

 البريطانية –فى لندن لالرتقاء بالعالقات المصرية  سيسيال

وتستمر لمدة ثالثة  4/00/2102بعد غد األربعاء يبدأ السيسى زيارته الرسمية المرتقبة إلى المملكة المتحدة 

أيام وذكر السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى بِاسم الرئاسة أن السيسى سيعقد لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء 

الثنائية فى مختلف المجاالت السياسية  للتباحث حول سبل تعزيز العالقات" ديفيد كاميرون"البريطانى 

 .واالقتصادية واألمنية فضاًل عن التشاور حول المستجدات اإلقليمية

 لمناقشة سبل تعزيز التعاون "مايكل فالون"وزير الدفاع البريطانى بخالل الزيارة  سيسيمن المقرر أن يلتقى ال

من أعضاء البرلمان البريطانى لتأكيد أهمية مجموعة بسيلتقى ، كما العسكرى واألمنى والتنسيق المشترك

 فتح قنوات اتصال مباشر بين مجلسى العموم واللوردات البريطانيين ومجلس النواب المصرى عقب تشكيله.

 2/00/2102 األهرام

 إعالميةفى لقاءات  يتناول العالقات الثنائية واألوضاع الداخلية واإلقليمية السيسي

البريطانية تضمنت حوارًا  قاءات مع عدد من وسائل اإلعالمأجرى السيسى بمناسبة زيارته إلى بريطانيا عدة ل

 .اإلنجليزية والعربية "البى بى سى"ولقاءين تليفزيونيين مع قناتى  "تليجراف "صحفيًا مع صحيفة الديلى

ناولت ت سيسيوصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى بِاسم الرئاسة بأن اللقاءات اإلعالمية التى أجراها ال

العالقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وسبل تنميتها وتدعيمها فى مختلف المجاالت وال سيما السياسية 

واالقتصادية وأضاف المتحدث أن اللقاءات تطرقت أيضًا إلى األوضاع على الساحة الداخلية على الصعيدين 

وأوضح المتحدث  أن  ات األربع الماضيةالسياسى واالقتصاد والتغيرات التى مرت بها مصر على مدار السنو

 .اللقاءات تناولت ُسُبل مكافحة اإلرهاب والرؤية المصرية فى هذا الصدد

 2/00/2102 األهرام

 لسيسي يزور لندن الخميسالسفير البريطاني: ا

السفير البريطاني لدى مصر إن ثالثة ملفات رئيسة تتصدر مباحثات كاميرون والسيسي وهي  "جون كاسن"قال 

 جاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطيومساعدة مصر على الن اإلرهاب والتطرف في مصر والمنطقةمكافحة 

وع "هذا األسب حاليا الموجود في دبي وأضاف كاسنوالعالقات االقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين. 

رئيس الوزراء كاميرون سيعّبر  وأضاف ان مع مصر ندشن المرحلة الجديدة لشراكتنا من أجل االستقرار واإلصالح

http://www.ahram.org.eg/News/131712/136/450567/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131712/136/450571/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%89%C2%BB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA.aspx
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إن لم  وأوضح أنه، إنعاش االقتصاد المصري ها من أجلعن دعمه للرئيس المصري في اإلصالحات التي يقوم ب

ة ولديها رغب لن تتخلى عن مصر فى هذه المرحلة مشددا على أن بريطانيا نجح مصر لن تنجح المنطقة بأثرهات

 .قوية فى الشراكة الحقيقية مع مصر

 2/00/2102 بوابة األهرام

 األوروبي المصري التعاون" موجريني" مع يبحث شكري

عقد وزير الخارجيه سامح شكري مباحثات مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبى 

والتي تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي المصري األوروبي كما جرى تبادل وجهات النظر  "فيدريكا موجرينى"

فى المؤتمر الصحفي  "شكري"ومن جانبه قال  حول القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

م دع ةا وأهميالمشترك أن المباحثات قد استعرضت مجمل الملفات ذات االهتمام المشترك وفي مقدمتها ليبي

 .األزمة السورية وتوافق الرؤى لحل هذه األزمةمضيًفا أنه تم التباحث ايضا ،اتفاق الصخيرات

 2/00/2102 بوابة األخبار

 بيةوزير الخارجية يدعو دول العالم بالتعامل بنهج واحد مع كل التنظيمات اإلرها

قال سامح شكرى وزير الخارجية إن اجتماع فيينا القادم سيكون فرصة للتأكيد على ضرورة وحدة ليبيا وسوريا 

وأضاف شكرى خالل المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد مع ممثلة  إلحالل السالم واالستقرار فى تلك الدول

أنه يجب التعامل مع كافة الجماعات  "موجرينىفادريكا "السياسية الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبى 

اإلرهابية التى تمارس العنف بنفس الفك داعيا دول العالم للتعامل بنهج واحد مع كافة التنظيمات اإلرهابية 

 ألعمالها التدميرية والتخريبية التى تتنافى مع تعاليم الدين اإلسالمى.

 2/00/2102 اليوم السابع

 شكري: قرار "إير فرانس" و"لوفتهانزا" بوقف التحليق فوق سيناء تصرف "غير مسئول"سامج 

 ،من القضايا اإلقليميةحوارًا مطواًل مع التليفزيون الجزائري تناول العديد  "سامح شكري"أجرى وزير الخارجية 

 وبعض"لوفتهانزا "و "إير فرانس"فى معرض رده على االستفسار من التلفزيون الجزائري بشأن قرار شركتي و

شركات الطيران األخرى بوقف التحليق فوق سيناء لحين إشعار آخر انتقد سامح شكري القرار واصفًا إياه بـ 

وأنه يسعى لإليحاء بوجود أسباب أخرى  بشأن مالبسات الحادث "غير المسئول" وأنه يستبق التحقيقات الجارية

 وراء سقوط الطائرة الروسية.

http://gate.ahram.org.eg/News/790245.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5637c3ab0ca806833562b0b4/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-1446495140
https://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8/2421298
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 2/00/2102 بوابة األهرام

 وزارة الخارجية تتابع أوضاع المواطنين المتحجزين بسبب مشاجرة مع عدد من الكويتيين

ير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج أن وزارة الخارجية تتابع بالتنسيق مع صرح مساعد وز

القنصلية المصرية فى الكويت أوضاع المواطنين المصريين المحتجزين على خلفية المشاجرة التى نشبت فى 

أحد المواطنين أكتوبر مع عدد من المواطنين الكويتيين والتى قام على إثرها  10الكويت مساء السبت 

 الكويتيين بدهس المواطن المصري/ أحمد عاطف فرغلي الذي توفى على الفور.

 2/00/2102 وزارة الخارجية المصرية موقع

 وصول وفد دبلوماسي روسي رفيع المستوي إلى القاهرة

حقيبة دبلوماسية في زيارة للبالد  01استقبل مطار القاهرة الدولي وفد دبلوماسي روسي رفيع المستوي يحمل 

والتي تسببت في مصرع للقاء عدد من المسئولين في إطار حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بالعريش 

صرحت مصادر رفيعة المستوي بالمطار أن الوفد الروسي الرفيع وصل برئاسة و راكبا صباح السبت الماضي . 224

bozis goryumavnov  ركاب يحملون  1"محقق رئيسي" علي الطائرة الروسية القادمة من موسكو ومعه

 .ةحقيبة دبلوماسي 01جوازات سفر دبلوماسية باإلضافة إلي 

 2/00/2102 بوابة األخبار

 البيت األبيض: أمريكا لن تتكهن بشأن أسباب حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر

ذكر البيت األبيض أن الواليات المتحدة لن تتكهن بشأن أسباب حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء بمصر 

المتحدث باسم البيت األبيض:  "جوش إرنست"وسط مزاعم بشأن مسئولية تنظيم "داعش" عن الحادث. وقال 

مريكية لتحديد ما إذا كان سوف "سوف ندع التحقيقات تمضي قدما" مضيفا أن األمر متروك لسلطات الطيران األ

يتعين على شركات الطيران األمريكية تجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث مثلما فعلت العديد من شركات 

الطيران الدولية. وذكر المتحدث أن الواليات المتحدة عرضت على السلطات الروسية والمصرية المساعدة في 

 التحقيقات بشأن الحادث.

 2/00/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/News/790145.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f0a69af5-a290-493c-8077-64aee4e8be3c
http://akhbarelyom.com/article/563742bd0ca8062a1d3e41fc/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1446462131
http://gate.ahram.org.eg/News/790356.aspx
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 الكرملين: نثمن مستوى التنسيق مع مصر بشأن الطائرة الروسية المنكوبة

المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية أن روسيا تثمن مستوى التنسيق مع مصر فيما  "دميترى بيسكوف"أكد 

يخص الطائرة الروسية المنكوبة، وقال بيسكوف فى تصريحات صحفية "السلطات المصرية تعمل بشكل فعال 

 وتقدم المساعدة المطلوبة". وشدد على أن الرئيس الروسى فالديمير بوتين يتابع بشكل مستمر المعلومات

 عن حادثة الطائرة الروسية المنكوبة.

 2/00/2102 اليوم السابع

 كاسن: عملي سفيًرا بالقاهرة رغبة شخصيةجون 

إنه أصبح سفيرا لبالده في مصر بناء على رغبته الشخصية وذلك  "جون كاسن"قال سفير بريطانيا بالقاهرة 

تعيينه سفيًرا بالقاهرة بعد انتهاء عمله في مكتب رئيس الوزراء من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون  بعد طلبه

 برنامج "البيت بيتك" إلى أن بداية زيارته لمصر كانت بصحبة كاميرونفى سن" خالل لقائه اوأشار "ك البريطاني

وأكمل "نريد أن تفتح مصر ، يرات كثيرة في مصر منذ ذلك العامموضحا أنه حدثت أحداث وتغي  2100في فبراير 

 التى تواجها حاليا. الطريق كي تكون قائد للمنطقة لذا نشاركها في مواجهة التحديات

 2/00/2102 بوابة األخبار

 سفير مصر لدى لندن: بريطانيا ستعين مسئوال بالشأن المصرى وتعزيز التعاون

 م اإلعداد لها جيدا علىت رة السيسى المرتقبة إلى بريطانياإن زيا فى لندن سفير ناصر كامل سفير مصرقال ال

ا كاشفا أن بريطاني السيسىمؤكدا أن هناك رغبة لدى بعض البرلمانيين البريطانيين للتواصل مع  أكمل وجه

  .ستعين مسئوال خاصا بالشأن المصرى البريطانى وفرص التعاون بين البلدين

 2/00/2102 اليوم السابع

 السياسية العملية في هاما دورا يلعب الجديد البرلمان: بالقاهرة إيطاليا سفير

سفير إيطاليا بالقاهرة أن البرلمان المصري الجديد سيلعب دورا هاما في تنشيط  "ماوريتسيو مساري"أكد 

مشيرا إلي دعم روما بشكل كامل بناء  لق توازنا بين السلطات في البالدالعملية السياسية في مصر ويخ

لمان بأن البر  وأفاد المؤسسات في مصر من خالل إجراء االنتخابات البرلمانية وبهذا يتم استكمال خارطة الطريق.

اإليطالي مستعد للتعاون مع نظيره المصري فور بدء مزاولة نشاطه موضحا أن مصر تعد شريكا استراتيجيا 

 هاما ليس فقط إليطاليا بل لجميع الدول األوروبية في حل القضايا السياسية في منطقة البحر المتوسط.

https://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86--%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%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%A7%D9%84%D9%85/2420613
http://akhbarelyom.com/article/5637cb9f0ca8062f3e62b0b4/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-1446497175
https://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86--%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A/2421276
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 2/00/2102 بوابة األخبار

 لمصلحتنافي الوقت المناسب « اإلخوان»السفير البريطاني: إعالن نتائج الدراسة عن 

مؤكدا أن  «رضه رأيه على المجتمع هو إرهابيأي شخص يريد ف» سفير بريطانيا بالقاهرة قال جون كاسن 

إن الدراسة البريطانية لفهم إيدلوجية جماعة « كاسن»وأوضح  ذلك األمر واضح ومرفوض جدا من جانب بالده

بريطانية ضيقت الخناق أمنيا على مروجي األفكار اإلخوان ما هي إال لبنة في بناء أكبر، مشيرا إلى أن الحكومة ال

مشددا على أن بريطانيا  المتطرفة واإلرهابية خالل المساجد أو المدارس أو المؤسسات الخيرية أو اإلنترنت

لديها إرادية قوية لمكافحة جميع أنواع التطرف واإلرهاب مشيرا إلى أنه سيتم إعالن نتائج الدراسة البريطانية 

 في الوقت المناسب للمصالح البريطانية. عن اإلخوان

 2/00/2102 المصري اليوم

 انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر أمام الكونغرس األميركي

لجنة توم النتوس في الكونغرس  يتعّرض لها جزء كبير من المصريينتدفع انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

الثالثاء. وتذكر اللجنة أن "السبب  غدا وقوف على حقيقة تلك االنتهاكاتاألميركي إلى عقد جلسة استماع لل

سعة لحقوق اإلنسان يعود لسبب وجود تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات وا الفعلي لعقد جلسة االستماع

  الحكم.  سيسيالفي فترة ما بعد توّلي  والقمع السياس

على مواجهة  ت الرئيس األميركي، باراك أوباما والكونغرسوتوضح اللجنة أن "جماعات حقوق اإلنسان حّث

أن "جلسة االستماع ستكون في حضور مساعد وزير الخارجية و. ملية تفكيك حرية الصحافة في مصر"ع

ورئيس مجلس إدارة اللجنة األميركية  ديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل،توم مالينوفسكياألميركي لشؤون ال

وسيحضر من الجهة المصرية الناشط المصري ـ األميركي، السجين  للحرية الدينية الدولية، روبرت جورج"

السياسي السابق، محمد سلطان، وشادي حميد من مركز دراسات الشرق األوسط في معهد "بروكينغز". وُيمثل 

ة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس المنظمات الحقوقية، كّلًا من المدير

 ووتش"، سارة ليا ويتسن، ونائب الرئيس التنفيذي لـ"بيت الحرية"، دانيال كلينغارت.

 1/00/2102 العربى الجديد

 ل مصر.. ال أمل في التغييرهآرتس: اإلحباط يأك

http://akhbarelyom.com/article/563719490ca806c671214e81/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1446451520
http://www.almasryalyoum.com/news/details/837358
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/2/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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تناول "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أوضاع الشارع المصري وذلك 

إن اآلمال التي تصاعدت مع  :وقال لجولة األولى النتخابات البرلماناإلحباط الذي عبر عن نفسه في مقاطعة ا

سرعان ما تبددت في ظل أوضاع معيشية صعبة  ،السويسقناة اإلطاحة بمرسي وصعود السيسي وافتتاح 

وخلص إلى أن السيسي بال شكل نجح رسميا في إكمال خارطة  وحرب على اإلرهاب تلتهم الموازنة المصرية

يما الس الذي ناضل من أجله نشطاء الثورة لكن مصر اآلن ليست هي الحلم مالطريق التي رسمها بوصوله للحك

 واإليمان أن البرلمان المقبل لن يكون سوى متحدث باسم الرئاسة. مشهد مجددامع تصدر رجال مبارك لل

 2/00/2102 مصر العربية

 رئيس األركان المصري أفلت من االعتقال ببريطانيا قبل أسابيعالجارديان: 

كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن رئيس هيئة األركان المصري محمود حجازي أفلت من االعتقال في 

بريطانيا قبل أسابيع حيث تجري الشرطة في لندن تحقيقاتها في ارتكابه جرائم حرب ضد شعبه وذلك على 

سبتمبر  04عتقال يوم خلفية فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وسردت الصحيفة كيف أفلت حجازي من اال

الماضي عندما وصل إلى لندن من أجل المشاركة في معرض للسالح حيث كان مقررا أن يتم إلقاء القبض عليه 

 وصوله على "حصانة خاصة" حالت دون اعتقاله من قبل شرطة "سكوتالند يارد".لوال أنه حصل قبل فورا 

 2/00/2102 20عربي

 مصر للطيران: نخطط لزيادة عدد الرحالت اليومية إلى لندن رئيس

وصف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار هشام النحاس معرض "سوق السفر 

مضيًفا أنه يمثل فرص لاللتقاء بشركات ووكالء السياحة  العالمي" )بورصة لندن للسياحة( بالحدث الهام

والتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها كاشًفا عن خطط مستقبلية لزيادة عدد رحالت الشركة إلى لندن بثالث 

 "سوق السفر العالمي".معرضعلى هامش مشاركته في جاء ذلك فى تصريحات رسمية له  رحالت يومًيا

 2/00/2102 بوابة األهرام

 إلغاء حجوزات سفر ألمانية وبولندية إلى مصر

أعلنت عدة وفود سياحية من ألمانيا وبولندا إلغاء حجوزاتهم لمصر خالل الفترة القادمة، وذلك على خلفية 

حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بصحراء سيناء، وقال مصدر بإحدى شركات السياحة رفض ذكر اسمه 

ن المفترض قيامهم بالزيارة إن وفود من ألمانيا وبولندا قاموا بإلغاء حجوزات سفرهم لمصر حيث كان م

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%A9/780859-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
http://arabi21.com/story/870161/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://gate.ahram.org.eg/News/790365.aspx
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إجمالي حجوزات  فقط من %01للمناطق السياحية بسيناء، مقدرا إجمالي الحجوزات الملغاة حتى اآلن بنحو 

 .أضاف أن أكثر األماكن التي شهدت إلغاء لحجوزاتها كانت مناطق شرم الشيخ ودهب الشركة بالكامل

 2/01/2102 درص

https://rassd.com/163328.htm
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 السياسة الداخلية

 :الحكومة المصرية

 رئيس الوزراء يترأس أجتماع المجموعة االقتصادية

وجه كل من اللواء مجدى الذى شريف إسماعيل رئيس الوزراء  أجتمعت اليوم المجموعة االقتصادية برئاسة

عبد الغفار وزير الداخلية وخالد حنفى وزير التموين والجهات المعنية بمتابعة ضبط األسعار باألسواق وتكثيف 

وافقت  كماضخ مزيد من السلع األساسية باألسواق والمجمعات االستهالكيةوالحمالت لضبط المخالفين 

مليون جنيه لتأهيل صاالت العرض بمركز القاهرة  01زم وقدره المجموعة االقتصادية على توفير االعتماد الال

 .وذلك طبقًا لالشتراطات االمنية الالزمة لرؤية الحماية المدنية  الدولى للمؤتمرات

 2/00/2102 اليوم السابع

 وزير الري: سنطرح وقف بناء سد النهضة االجتماع المقبل

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن اجتماع اللجنة الوطنية لسد النضة السبت المقبل 

ل البدائل المناسبة لح بالقاهرة سيبحث حل الخالفات بين المكاتب االستشارية المنفذه لدراسات السد وطرح

شهًرا لتحديد اآلثار السلبية على المشروع  00هذا الخالف تمهيًدا لبدء الدراسات الفنية واالنتهاء منها خالل 

وأضاف إن حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للنقا، الفتا إلي أن االجتماع المقبل سيكون به قرارات حاسمة 

وأكد أنه سيطرح خالل االجتماع ضرورة وقف البناء في سد  اتب أو اإلثنين مًعاوالتي منها االستغناء عن أحد المك

النهضة لحين االنتهاء من المفاوضات موضًحا أن تأخر بدء الدراسات ومشاكل المكاتب االستشارية أرهقت 

 .المسئولين عن الملف

 2/00/2102  مبوابة األهرا

 وزير الشؤون القانونية : ال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان

أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه ال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة 

نواب وقال  إن رئيس مجلس الوزراء فوضة في سلطاته بتسير أعمال مجلس ال وعضوية مجلس النواب

واختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب خالل الفترة الحالية لحين إعالن النتيجة النهائية لالنتخابات 

 .( من قانون مجلس النواب 20البرلمانية  إعماال للمادة )

 2/00/2102 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-70-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2421087#.Vjh7LLerTIU
http://gate.ahram.org.eg/News/790399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790333.aspx
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 بالقاهرة السفير اإلسبانىيستقبل رئيس الوزراء 

سفير وصرح ال استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء سفير أسبانيا لدى القاهرة بحضور وزير االستثمار المصرى

حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خالل اللقاء أن مصر تشهد حاليًا 

لف القطاعات اإلنتاجية والخدمية وأنها ترحب بمشاركة الشركات األسبانية بها إنجاز مشروعات كبيرة فى مخت

ومن ذلك فى قطاعات النقل والسكك الحديدية وإنتاج الغاز والبترول والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 

 .جاالتوصناعة السيارات واألسمنت والسياحة والبنية التحتية وذلك لما ألسبانيا من خبرات فى هذه الم

 2/00/2102 اليوم السابع

  آالف جنيه تعويضا ألسرة كل متوفى بحوادث غرق اإلسكندرية 01غادة والى: صرف 

آالف جنيه ألسرة المتوفى  01غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى أن الدولة قررت صرف تعويض أكدت الدكتورة 

جنيه لألسر المتضررة من حادث  011فى حوادث غرق اإلسكندرية األخيرة. وردا على سؤال حول ما أثير عن صرف 

الوزارة تقوم بصرف جنيه تم تداوله بشكل خاطئ وأن  011غرق اإلسكندرية قالت إن مفهوم صرف تعويض 

  .أيام فى حالة وقوع كارثة مثل كارثة انهيار منزل 1جنيه للفرد فى اليوم بدل إعاشة لمدة  011

 2/00/2102 اليوم السابع

 ى المغرب للمشاركة في مؤتمر وزراء العدل األفارقةالزند يصل إل

وصل المستشار أحمد الزند وزير العدل إلى العاصمة المغربية الرباط لحضور مؤتمر وزراء العدل األفارقة في 

ورافق وزير العدل المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل  الفترة من الثالث وحتى الخامس من نوفمبر الجاري

 .اون الدولي وأعضاء الوفد القضائي المصريلشؤون التع

 2/00/2102 البوابة نيوز

 :نتخابات البرلمانيةاال

 عضوا جديدا غدا 201"العليا لالنتخابات" "لجنة النواب" تستقبل 

كشفت مصادر باللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية أن اللجنة أرسلت بالفعل أسماء الفائزين فى المرحلة األولى 

نائًبا في  11نائًبا في النظام الفردي ويضاف إليهم  201والبالغ عددهم  2102من االنتخابات البرلمانية لعام 

اج التصاريح الخاصة بعضويتهم فى مجلس النواب نظام القوائم إلى اللجنة الخاصة بمجلس النواب الستخر

http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89--%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85-/2420560#.Vjh7uLerTIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%B5%D8%B1%D9%81-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%D8%B1%D9%82/2420418#.Vjh7yLerTIU
http://www.albawabhnews.com/1584497
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الجديد وقالت المصادر إن اللجنة الخاصة بمجلس النواب ستستقبل النواب الجدد غدا الثالثاء، مؤكدة أن 

  .المرشحين الذين فازوا فى المرحلة األولى من االنتخابات أصبحوا بالفعل أعضاء فى مجلس النواب الجديد

 2/00/2102 بوابة األهرام

 "العليا لالنتخابات": بدء الدعاية االنتخابية لمرشحي المرحلة الثانية غًدا 

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانيةأن المرحلة الثانية من 

انتخابات مجلس النواب ستبدأ غدا الثالثاء بإعالن الكشوف النهائية للمترشحين فى محافظات المرحلة 

قوائم المنافسة فى دائرة قطاع  1مقعدًا وتخوض  222مرشحًا يتنافسون على  2702الثانيةوالبالغ عددهم 

المنافسة فى « حب مصرفى »وتخوض قائمة « التحالف الجمهورى و حزب النور و فى حب مصر»القاهرة هى 

دائرة قطاع شرق الدلتا منفردة وإنه مع تاريخ إعالن الكشوف النهائية للمترشحين فى المرحلة الثانية تبدأ 

 .نوفمبر الجارى 21فترة الدعاية االنتخابية، وتنتهى يوم 

 2/00/2102 الوطن

 مرشًحا  002صريين األحرار" يعلن خوضه المرحلة الثانية بـ "الم

نائًبا على المقاعد الفردية باإلضافة  11أشار شهاب وجيه إلى أن النواب الفائزين عن الحزب بالمرحلة األولى 

ى مرشًحا الفتا إل 002لخمسة على قائمة في حب مصر معلًنا أن الحزب سيخوض االنتخابات بالمرحلة الثانية بـ 

منهم من  % 02سيدات على المقاعد الفردية و 4أن هذا العدد قد يكون قابل للزيادة أو النقصان وأن بينهم 

  .المرشحين الشباب

 2/00/2102 بوابة األهرام

 من األنتخاباتالتحالف الجمهورى للقوى األجتماعية يستعد للمرحلة الثانية 

دعا كمال زاخر منسق التيار العلماني بالكنيسة القبطية االرثوذكسية عدًدا من الصحفيين بمنزله وذلك للقاء 

خاص بعدد من المرشحين لالنتخابات البرلمانية على قائمة التحالف الجمهوري للقوى االجتماعية والتعرف 

مع فتح باب الدعاية االنتخابية للمرحلة الثانية من  عليهم وعلى برنامجهم االنتخابي يأتي ذلك بالتزامن

  .نوفمبر الحالي 21االنتخابات البرلمانية والتي تستمر حتى 

 2/00/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/News/790275.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/829777
http://gate.ahram.org.eg/News/790184.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790147.aspx
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  "كمسامح سيف اليزل: "لم نحصل على أموال من األحزاب وإذا ثبت غير ذلك أحا

قال اللواء سامح سيف اليزل مقرر قائمة "فى حب مصر" إن القائمة لم تحصل على أى أموال من األحزاب 

الشخصية مؤكًدا أن القائمة تمول من التبرعات الداخلية من  هعلى مسئوليتانه يعلن ذلك السياسية مؤكًدا 

أعضائها و أن القائمة لم تدفع جنيًها واحد ألى مخلوق ولم تستخدم المال السياسى فى االنتخابات البرلمانية 

 وإذا ثبت غير ذلك يقبل أن يحاكم فى هذا".

 2/00/2102 اليوم السابع

 فى حب مصر"لن تكون معطال للدولة وليست قطة مستأنسة: "سيف اليزل 

قال اللواء سامح سيف اليزل إن القائمة ولدت قوية وعمل أعضاؤها على الساحة السياسية والجماهيرية قبل 

هم الذين سعوا أحزاب معارضة  01أكبر  أنخابات بشهور طويلة، نافيا كونها ولدت من رحم الدولةمضيفًا االنت

دعما للدولة ولن تكون معطال لها  قائمة  كاملة البرلمان ستشكلالللقائمة مشيرا إلى أنه حال دخول  للدخول

 معارض للدولة عند الحاجة إلى ذلكتحت قبة البرلمان ولن تصبح "قطة مستأنسة" أيضا، بجانب أنها ستكون 

 2/00/2102 اليوم السابع

 إبريل" تنظم تظاهرة إلكترونية لإلفراج عن منسقها 1"

تضامنًا مع منسقها العام عمرو على المحتجز إبريل التى أسسها أحمد ماهر تظاهرة إلكترونية  1نظمت حركة 

منذ أكثر من شهر وامتدت التظاهرة من الساعة الثامنة من مساء أمس وحتى الثانية عشرة صباحا وطالبت 

الحركة المشاركين فى التظاهرة بالتدوين عن عمرو على عبر صفحاتهم الشخصية والمطالبة باإلفراج عنه 

  .يد حبسه صباح اليوم اإلثنينوذلك تزامًنا مع موعد جلسة تجد

 2/00/2102  بوابة األهرام

  رابطة الصحف القومية: اإلعالم فى كارثة ونطالب الرئيس بإصدار التشريعات

الصحفية القومية اتفاقها أكدت رابطة أعضاء مجالس اإلدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات 

أن عامال رئيسيا من عوامل تلك الكارثة هى اإلصرار  و الكامل مع ما أعلنه السيسى من أن اإلعالم يعانى كارثة

عمدا على عدم إصدار تشريعات الصحافة واإلعالم وطالبت الرابطة السيسى بالتدخل الشخصى لسرعة إصدار 

 .لوزراء تلك التشريعات والموجودة حاليا بمجلس ا

 2/00/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84__%D9%84%D9%85_%D9%86%D8%AD%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A5%D8%B0%D8%A7_%D8%AB%D8%A8/2421255#.Vjh5qberTIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7/2421272#.Vjh67rerTIU
http://gate.ahram.org.eg/News/790014.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/2420759#.Vjh7ZberTIU
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 "عدلى منصور فى أول تصريح لليوم السابع حول رئاسة البرلمان:"ربنا يسهل

المستشار عدلى منصور على الحديث بشأن كونه األقرب لرئاسة البرلمان المقبل بأنه من المبكر الحديث  علق

على ما يتردد عن كونه سيأتى  ارد وهذا األمر ليس وقته اآلن ألن البرلمان لم يتكون بعد" أن  موضحًا عن ذلك

 عن هذا األمر أيضًا".  نتحدث البرلمانيتشكل  عندماضمن المعينين بالبرلمان قائاًل :" 

 2/00/2102 اليوم السابع

 مصطفى الفقى: إثيوبيا "تتهرب" من مصر فى أزمة سد النهضة

ى المفكر السياسى إن الجانب اإلثيوبى يتهرب من طلب مصر أن تشارك فى كيفية قال الدكتور مصطفى الفق

وأضاف أنه يجب إنشاء شركة تنموية تضم مصر ودول إفريقيا للتعامل مع أزمة سد  وآلية ملء سد النهضة

إجراء  أنالنهضة الفتا إلى أن اللجوء للتحكيم الدولى يستغرق وقًتا طويًلا ولألسف السد أصبح واقًعا وأوضح  

االنتخابات فى حاليب وشالتين هو ما دفع البشير للحديث عنها والتحكيم الدولى سيعطيها لمصر ألنها حقنا 

 .منذ أيام الفراعنة

 2/00/2102 بوابة األهرام

 على شرعية البرلمانمصطفى الفقى: االنتخابات بمن حضر والتصويت لن يؤثر 

أكد الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى أنه ال يوجد من يستطيع القول أن نسبة المشاركة فى االنتخابات 

البرلمانية التى تشهدها مصر فى هذه اآلونة ستؤثر على شرعية البرلمان مشيرا إلى أن االنتخابات بمن 

ة انتهاء االستقطاب السياسى التى كانت موجودة أيام وأضاف أن ضعف اإلقبال على التصويت سببه حال حضر

وأشار إلى أن المشاركة فى االنتخابات ليست استفتاًء على شعبية السيسى كما يدعى البعض كما أكد  اإلخوان

  .أن تراجع حزب النور فى االنتخابات كان المسمار األخير فى نعش التيار اإلسالمى السياسى فى العمل السياسى

 2/00/2102 بوابة األهرام

 خالد حبيب: الرئيس ليس مطلوًبا منه أن يعاتب أو يشكو بل يطبق القوانين

مس على هامش مشاركته في ألأكد خالد حبيب المستشار بمشروع تأهيل الشباب للقيادة أن خطاب السيسى با

نظمتها القوات المسلحة تضمن رسائل مهمة للغاية تحتاج إلى تحليل أهمها اإلرهاب  الندوة التثقيفية التى

وتحقيق األمن وما يراه من إنجاز في عملية تطهير سيناء من تراكمات سنين طويلة وحرب صريحة مع دول 

ن أبينما اختلف حبيب مع تناول قضية اإلعالم قائًلا: "الرئيس ليس من المفترض  وليس فقط ميليشيات

http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7/2420806#.Vjh7W7erTIU
http://gate.ahram.org.eg/News/790367.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790346.aspx
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يعاتب وال يشتكى لو طبقنا القوانين ال يوجد مجال للشكوى وما أغضب السيسي ال شيء بجانب مساوئ اإلعالم 

  .الحقيقية الخاصة التشهير والتزييف و"تنجيم" البلطجية وبث الفرقة واالنقسام ونشر الشائعات

 2/00/2102 األهرامبوابة 

 البرعي لـإسراء الطويل: أنت أكثر حرية ممن حبسوك.. والظلمة لهم في الدنيا خزينجاد 

أبدى المحامي الحقوقي نجاد البرعي تعاطفه مع إسراء الطويل بعد الصور التي انتشرت لها خالل الساعات 

قال عبر حسابه على موقع و الماضية على مواقع التواصل االجتماعي وهي تبكي بسبب تجديد حبسها

إسراء الطويل، أنتي ال تعرفين أنِك أكثر حرية ممن حبسوك أنتي حرة رغم السجن، أما الظلمة فلهم «»تويتر»

 .«في الدنيا خزي، وفي اآلخرة عذاب عظيم

 2/00/2102 الشروق

 يغضب من نقد اإلعالم وال ينزعج من تخوين وسب معارضيه« السيسي»عالء األسواني: 

علق عالء األسواني على انتقاد السيسي لبعض اإلعالميين خالل كلمته باألمس قائال: ")السيسي( يغضب 

وأضاف حرية  "هذا اإلعالم المعارضين له ويخونهمعندما يوجه له اإلعالم أقل نقد لكنه ال ينزعج عندما يشتم 

 .«"تويتر»عبر حسابه على موقع جاء ذلك  اإلعالم عند )السيسي( تساوي حرية المديح"

 2/00/2102 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/News/790177.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02112015&id=a3a2bfb4-5945-4485-838d-d423471f3db4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02112015&id=0a03af30-105e-4155-97c3-fe020bf74152
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 يا المجتمعقضا

 عامًلا بشركة للمنسوجات بمدينة بدر يتظاهرون لتسريحهم من العمل  65

فوجئ العاملون بشركة "سبنتكس" للمنسوجات الهندسية التابعة للمجموعة الحديثة للمواد العازلة بمدينة 

المسؤلون قام العاملون بالتظاهر حتى يتراجع ، دخول البدر عند حضورهم فى مواعيد العمل بمنعهم من 

 ة.نباء لتسريحهم منذ فترعن قرارهم ولكن أحدا لم يسمع نداءهم خاصة وأنهم كانو قد سمعوا عن وجود أ

  2/00/2102 بوابة االهرام

 وقفة احتجاجية ضد "غالء األسعار" في قليوب

العدالة االجتماعية ورفضهم  أمام مسجد "الظاهر بيبرس" للمطالبة بتحقيقنظم عدد من شباب قليوب وقفة 

غالء األسعار ورفع الدعم عن الفقراء مطالبين بتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة االجتماعية 

سلع وتغير سياسة الدولة في التعامل مع محدودي الدخل وأخذ مشاكلهم على محمل الجدية ورفض احتكار ال

 .2100يناير  22والعودة لممارسات ما قبل 

 2/00/2102 الوطن

 إعتصام طالبات أزهر أسيوط احتجاجا على عدم تسكينهن

للطالبات احتجاجا اعتصمت العشرات من طالبات جامعة األزهر فرع أسيوط اليوم أمام بوابة المدينة الجامعية 

على تأجيل قرار تسكينهن بالمدينة حتى يتم التعاقد مع شركة تغذية وذكرت إحدى الطالبات أن على الرغم 

من بدء الدراسة منذ أكثر من شهر ونصف إال أن الجامعة لم تسكنهم حتى اآلن مشيرة إلى أن االعتصام يشمل 

 صدار قرار التسكين.حتى إ جميع طالبات الجامعةمؤكدة استمرار االعتصام

 2/00/2102  الوطن

 ذعر بين أولياء األمور بسبب شائعات فساد تطعيمات الحصبة بالمنوفية

سادت حالة من الذعر بين األهالي وأولياء األمور بمحافظة المنوفية بسبب انتشار شائعات خاصة بفساد 

عاما من  00األمصال الخاصة بحملة التطعيم ضد "الحصبة والحصبة األلمانية" وتسببها في وفاة طفل عمره 

قرية زنارة مركز تال ما دفع بالمئات من أولياء األمور باالمتناع عن تطعيم أبنائهم خوفا من "فساد" التطعيمات 

 وانتشار أقاويل عن عدم صالحيتها.

 2/00/2102 الوطن

http://gate.ahram.org.eg/News/790330.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/830611
http://www.elwatannews.com/news/details/830422
http://www.elwatannews.com/news/details/830539
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 ألف طن لحوم ودواجن فاسدة بـ"المرج"00ضبط 

اللواء محمود العشيري من ضبط مالك ثالجة لبيع اللحوم  برئاسة تمك َّنت اإلدارة العامة لمباحث التموين

طن سلع غذائية دواجن ولحوم  00411ط والدواجن غير الصالحة لالستهالك األدمي بمنطقه المرج وتم ضب

 .فاسدة وجار تحرير المحضر الالزم

 2/00/2102 نيوز البوابه

 مبيدات حشرية إسرائيلية مسرطنة تباع في األسواق المصرية

ن بيان للمديرية أ، وفي إسرائيلية الصنعقالت مديرية أمن الشرقية إنها ضبطت مبيدات مسرطنة بالمحافظة 

 يتاجر بالمبيدات والمخصبات "ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ألقوا األحد القبض على شخص

وقال البيان إن "العبوات التي وجدت مدون عليها عبارات ."الزراعية بدون تراخيص صادرة من وزارة الزراعة

 ".ا لشركات وهمية على غير الحقيقه ومجهوله المصدر ومحظور استخدامهاباللغة العبرية ومنسوب إنتاجه

 2/00/2102   20عربي 

 ألف دوالر قيمة تعويض الراكب الواحد بالطائرة الروسية المنكوبة 021خبير: 

الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين أن تصل تعويضات الراكب الواحد في قدرعالء 

ألف دوالر وأشار إلي أن وثيقة المسئولية  021ألف إلي  211الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء إلي ما بين 

كاب والممتلكات للطائرات األصغر مليون دوالر على الر 121المدنية علي الطائرات الكبيرة تبلغ قيمتها حوالي 

  .مليون دوالر 221راكًبا تصل قيمة تعويضاتها إلي  11حجًما لحوالي 

 2/00/2102 بوابة االهرام

 ضربة جديدة لالستثمار.. في بورسعيد

بورسعيد تشهد أزمة حادة نتيجة قرار رئيس مجلس كشفت مصادر اقتصادية أن المنطقة الصناعية جنوب 

جنيها مما اعتبره بعض رجال  421إلى  012إدارة المنطقة المهندس محمد السيد رفع سعر متر األرض من 

من إجمالى صناعات مصر ومن جانبه قال  %70األعمال ضربة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 

مصنعا ستغلق أبوابها يوم األربعاء  14عيات التنمية االقتصادية إن نحو المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جم

 القادم احتجاجا على القرار .

 2/00/2102 اليوم السابع

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1408&ifr=1&kwn=%u0628%u0631%u0626%u0627%u0633%u0629&exp=1583078
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1408&ifr=1&kwn=%u0628%u0631%u0626%u0627%u0633%u0629&exp=1583078
http://www.albawabhnews.com/1583078
http://arabi21.com/story/869821/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/News/790132.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1/2421015#.VjfYw7erTIU
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  مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل المناطق الصناعية والمليون فدان

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن وجود مفاوضات مع البنك الدولى بقيمة نصف مليار 

دوالر لتمويل إنشاء المناطق الصناعية ونصف مليار أخرى لتمويل مشروع المليون والنصف مليون فدان وذلك 

                                                                                     .فى إطار المفاوضات للحصول على قرض من البنك الدولى لتمويل مشروعات تنموية

 2/00/2102 اليوم السابع    

 مليار جنيه في مشروع "مجاري ضئيل" لصالح "ساويرس 24الشافعي: مصر تهدر 

لموسوعة اإللكترونية "معرفة" عن توسعات في محطة معالجة الصرف الصحي في كشف نائل الشافعي مدير ا

ثالثة مليارات جنيه ومثلها للتشغيل والصيانة وأشار عبر منشور له على "فيس  أبو رواش تبلغ تكلفتها نحو

يار مل 24 بوك" إلى أنه من المتوقع ترسية العقد على تجمع شركات يقوده رجل األعمال نجيب ساويرس بنحو

جنيه هذا األسبوع مضيًفا أن عرض ساويرس الفائز ينص على أن تدفع الدولة مبلغ مليار جنيه سنوًيا لمدة 

 .مليون جنيه سنوًيا 011عشرين سنة سداًدا لثمن التوسعات ومعها الصيانة التي تقدر بنحو 

 2/00/2102 رصد

 جنيهات 2001رفع الحد األقصى لألجر المتغير إلى التأمينات": "

أعلنت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص أنه اعتبارا من أول يناير القادم 

جنيهات، وهو أقصى مبلغ يمكن التأمين عليه  2001جنيها إلى  0711سيتم رفع الحد األقصى لألجر المتغير من 

، والذي ينص 2104لسنة  021راتب المؤمن عليه، وذلك تنفيذا لقرار وزير التضامن االجتماعي رقم مهما ارتفع 

 .من الحد األقصى في نهاية السنة السابقة %02على زيادة الحد األقصى ألجر االشتراك المتغير بنسبة 

 2/00/2102 الوفد

 الصحفيين" تتضامن مع "صناعة اإلعالم" لمنع نشر اسم مرتضى منصور"

أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع قرار غرفة صناعة اإلعالم المرئي والمسموع بحظر استضافة رئيس نادي 

تجاوز بحق الزمالء وتضامنها ألي إجراءات وأكدت النقابة رفضها ألي  الزمالك في أي من القنوات أعضاء الغرفة

 .أو أي قنوات من أعضاء الغرفة ضد رئيس الزمالك  "CBC"تتخذها مجموعة قنوات

                                2/00/2102 بوابة االخبار

http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2421220#.Vjfch7erTIU
http://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2421220#.Vjfch7erTIU
http://rassd.com/163386.htm
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/937209-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-2110-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://akhbarelyom.com/article/56379df00ca8068b059b1558/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-1446485481
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 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء اإلسكندرية 11وصول 

ألف طن وقال  11رة"وادي سفاجا" قادمة من روسيا وتحمل شحنة قمح تزن وصلت ميناء اإلسكندرية الباخ

المكلف بتسيير أعمال هيئة ميناء اإلسكندرية اللواء فتحي طه إنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع 

 .الغالل تمهيدا لفحصها وتبخيرها وبيان مدي صالحيتها لالستهالك األدمي وخلوها من الحشرات

 2/00/2102 بوابة االخبار

 االقباط:-2

 "األنبا بوال يحشد األقباط لدعم "في حب مصر" و"المصريين األحرار

ف النص  وقبيل بدء المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية المقرر لها  حزب "النور" السلفي  طريقة  على

القبطي رامي كامل   الناشط  نشره  الثاني من نوفمبر الجاري كشف تسجيل صوتي منسوب لألنبا بوال

 .""في حب مصر"، ومرشحي حزب "المصريين األحرار  إلى قائمة  للتصويت  األقباط  توجيه

 2/00/2102 مصر العربيه

 نوفمبر جلسة "المجمع المقدس" والتصويت على الئحة األحوال الشخصية 01

المقبلة من المجمع المقدس للكنيسة كشف األنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها عن موعد انعقاد الدورة 

وقال   من نوفمبر الجارى،بحضور كافة األساقفة األعضاء01القبطية األرثوذكسية حيث يعقد المجمع فى الـ

إن المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية سيصوت على مواد مسودة قانون األحوال الشخصية على 

 .لجارىهامش سيمنار المجمع الذى يعقد الشهر ا

 2/00/2102 اليوم السابع

 أخرى:-1

 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات 7211وصول 

 و السعودى ينبع ميناء من قادمة بوتاجاز طن 7211 متنها وعلى جاز ماريمار السفينة الزيتيات استقبل

 بضائع طن آالف 1 متنها وعلى الفيروز السفينة وتغادر جدة من قادمة سيارة 021 متنها وعلى شاكر السفينة

 . جدة الى متجهة عامة

 2/00/2102 بة االخباربوا

http://akhbarelyom.com/article/5637202a0ca8061578214e81/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-63-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1446453283
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%A9/780851-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://www.youm7.com/story/2015/11/2/16-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE/2420309#.Vjh7-7erTIU
http://akhbarelyom.com/article/563724b30ca806ec7c214e81/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-8500-%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1446454429
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 ساعة 24قضية سرقة تيار كهربائي خالل  2020شرطة الكهرباء تضبط 

 وأسفرتالكهربائي  واصلت اإلدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها لضبط المخالفات في مجال سرقة التيار

 القانونية غير التوصيالت خالل من كهربائي تيار سرقة قضية 020و آالف 2 ضبط عن ساعة ٤٢ خالل الجهود

 المالية المبالغ وقدرت تصريح بدون للمصنع الكهربائي التيار بتوصيل لقيامه نسيج مصنع وصاحب

 .جنيها 027721 عليه المستحقة

 2/00/2102بوابة االخبار

 مؤتمر بـ"الصحفيين" يؤكد اختفاء العشرات قسريا 

نية" أن أكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين تحت عنوان "االختفاء القسرى جريمة إنسا

هناك عشرات الصحفيين محتجزين بالسجون في قضايا تتعلق بالصحافة وقال خالد البلشي وكيل نقابة 

صحفيا مقبوض عليهم وقال جورج اسحاق عضو مجلس  14الصحفيين ومقرر لجنة الحريات إن هناك نحو 

 .حالة اختفاء قسرى خالل الفترة األخيرة 20حقوق االنسان"إن المجلس سجل 

 2/00/2102  بوابة االهرام

 العطش يضرب قرى الشرقية

اعتاد أهالى الحسينية بالشرقية معاناتهم تعايشوا معها وكفُّوا أفواههم عن مناشدة المسئولين بشركة مياه 

باح.. يهرول فيه الصبية للحاق بسيارة الشرب إلنقاذهم من العطش  يستيقظون على مشهد يتكرر كل ص

 جراكن المياه ليشتروا منها ما يكفى احتياجاتهم.»تبيع 

                                                                                                                                                                               

 2/00/2102 الوطن

 معظم شركات طيران الخليج تغير مسارات رحالتها فوق سيناء

قالت معظم شركات طيران منطقة الخليج األحد إنها ستغير مسارات رحالتها لتحاشي الطيران فوق شبه جزيرة 

 .شخصا في تحطم طائرة روسية في المنطقة السبت 224سيناء المصرية بعد مقتل 

 2/00/2102    20عربي 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56371e800ca8063477214e81/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5127-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1446452856
http://gate.ahram.org.eg/News/790317.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/830420
http://arabi21.com/story/869933/%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1#tag_49232
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 والقانونية الشؤون األمنية

 وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج الدور الثانى من طلبة كلية الشرطة

 42 شهد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مراسم تخريج الدور الثانى من طلبة كلية الشرطة وقوامهم

خريًجا كما شهد مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجى فرقة تأهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط 

  .خريجا وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة 07وقوامهم 

 2/00/2102 بوابة األهرام

 يطلقون النيران على قوة أمنية ويصيبون نقيبًا ومساعد شرطةتجار مخدرات 

تعرضت قوة أمنية بميت غمر بمحافظة الدقهلية إلطالق نار من قبل مجموعة من تجار المخدرات مما تسبب 

أثناء مأمورية ضبط على شاطئ نهر النيل، من ناحية "ميت غمر" وذلك  في إصابة نقيب ومساعد شرطة

 .بست" بمركز زفتىقادمين من قرية "سند

 2/00/2102 بوابة األهرام

 مصدر أمنى: سلبية بالغ بوجود متفجرات بالمريوطية

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير اإلدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالًغا بوجود سيارة متروكة مشتبها 

على الفور انتقل خبراء المفرقعات بقيادة العميد ابراهيم حسين وكيل ادارة  بشارع المريوطية بالهرمبها 

 .المفرقعات بالجيزة وتبين سلبية البالغ وعدم وجود أى متفجرات

 2/00/2102 بوابة األهرام

 يوًما بقنا 02لتنظيم "داعش"  متهمين باالنضمام 7حبس 

يوما على ذمة التحقيق بتهمة  02من المتهمين باالنضمام إلى تنظيم داعش  7قررت النيابة الكلية بقنا حبس 

كان جهاز مباحث األمن الوطني بقنا قد تمكن  االنضمام إلى تنظيم إرهابى وتشكيل خلية تهدف إلسقاط الدولة

م داعش داخل أحد معسكرات التدريب بأحد المناطق الجبلية بمركز متهمين على اتصال بتنظي 7من ضبط 

 .دشنا وآخر بمركز قوص

 2/00/2102 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/News/790105.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790347.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/790079.aspx
http://www.albawabhnews.com/1584086
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 محكمة النقض المصرية ترفع قيادات اإلخوان من قائمة "اإلرهاب"

المصريين أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكما لصالحهم قبل اكتشف محامو جماعة اإلخوان المسلمين 

وكان المحامون تقدموا بطعن على قرار النائب "نحو شهرين يرفع كبار قيادات الجماعة من قائمة "اإلرهاب

من قيادات الجماعة على الئحة اإلرهاب ثم نشرت الصحف المصرية حينها  07العام السابق هشام بركات يضع 

ومع صدور حيثيات الحكم تبين أن المحكمة رفضت الطعن باعتبار القرار المطعون  رفضت الطعنأن المحكمة 

فيه صادر من غير ذي صفة ويعد لغوا ال أثر له وبالتالي ليس محال للطعن بحسب صحيفة "هافنجتون بوست" 

 . العربية

 2/00/2102     20عربى 

 شخص بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية 27القبض على  

 7بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخص 20ألقت قوات األمن القبض على 

 أشخاص بتهمة االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 2/00/2102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/870138/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8#tag_49232
http://www.albawabhnews.com/1583833
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 الشؤون العسكرية

 الفريق محمود حجازى يلتقى قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية األمريكية 

حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق بحرى كيفن دونجان قائد القوات التقى الفريق محمود 

البحرية التابعة للقيادة المركزية األمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالًيا تناول اللقاء مناقشة عدد 

دل الخبرات بين من الموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضوء مجاالت التعاون العسكرى والتدريب وتبا

 القوات المسلحة لكال البلدين حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

 2/00/2102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 امالفريق أول صدقى صبحى يغادر إلى قبرص فى زيارة رسمية تستغرق عدة أي

الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج  1/00/2102غدا الثالثاء غادر ي

الحربى متوجًها إلى قبرص على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة 

 العسكرى من وزير الدفاع القبرصى والتى يجرى خاللها العديد من المباحثات الهامة تتناول زيادة أوجه التعاون

 .واألمنى بين القوات المسلحة لكال البلدين فى العديد من المجاالت

 2/00/2102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 السيسي: "عملية حق الشهيد مستمرة لحماية المصريين 

ة في المسلحالقوات إلى استمرار لفت السيسي فى كلمته التي القاها فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 

تنفيذ المرحلة الثانية من عملية "حق الشهيد" في سيناء من أجل تطهير تلك المنطقة من اإلرهاب بشكل 

مصر واجهت ان  وقال السيسي كامل موضحا أن المرحلة األولى انتهت قبل عيد األضحى وحققت نتائج جيدة

خالل الفترة الماضية تحد أمني على الحدود الغربية وكان هناك استعدادا لهذا التحدي منذ فترة طويلة تحديدا 

أشهر مضيفا أن القوات الجوية وحرس الحدود والقوات الخاصة تحركت  1يونيو بنحو  11في الفترة التي سبقت 

يكن يدخلها بشر  د الغربية، وكانت تعمل على مدار الساعة في أماكن لمفي التوقيت المذكور، لحماية الحدو

 .من قبل، من أجل حماية مصر من تهريب السالح والمقاتلين

 2/00/2102 لوطنا

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28827
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28829
http://www.elwatannews.com/news/details/830111
http://www.elwatannews.com/news/details/830111
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 السيسي: مزاعم عالقة "داعش" بسقوط الطائرة إساءة لمصر

وفكرة أن يكون ما حدث للطائرة هو بواسطة داعش  ة سيناء تقع تحت السيطرة الكاملةنطقالسيسي أن "ادعى 

التحقيقات هي أن  ف السيسي، في حواره لـ"بي بي سي"وأضا ما هي إال محاولة إساءة لالستقرار واألمن في مصر

زعم و لمشاركة في التحقيقاتهات معنية لوأن مصر رحبت بأي ج تكشف أسباب سقوط الطائرة الروسيةالتي س

 السيسي أن الكشف عن أسباب سقوط الطائرة الروسية سيأخذ بعض الوقت.

 1/00/2102 20عربي

 "وكالة "نوفستى": روسيا تبحث مع مصر بيع معدات ومروحيات سفن "ميسترال

(، FSMTCأعلن مصدر لوكالة "نوفستى" الروسية فى الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى التقنى )

الروسية لحامالت الطائرات  22-ت بشأن بيع التقنيات الالزمة ومروحيات كاأن مصر وروسيا قامتا ببدء المشاورا

موضحًا أنه من  22 –الفرنسية "ميسترال". وأضاف المصدر أن مصر أعربت عن رغبتها فى امتالك مروحيات كا 

 السابق ألوانه التحدث عن عدد الطائرات التى سوف تشتريها مصر.

 2/00/2102 اليوم السابع

 ديفينس نيوز: اتفاق دبابات أبرامز دليل على دفء العالقات المصرية األمريكية

 المشترك لدباباتقال موقع "ديفينس نيوز" إن الحكومتين المصرية واألمريكية ستستأنفان قريبا اإلنتاج 

ومنظومة األسلحة وملحقاتها بعد توقيع اتفاق أضفى الصبغة الرسمية على التعاون بين مصر  M1A1 أبرامز

وشركة جنرال ديناميكس األمريكية لمعدات الدفاع. وأوضح الموقع أن هذا اإلنتاج سيلبى طلب مصرى فى عام 

بعد تجميد  2101ديناميكس، والذى توقف فى عام من جنرال  0أيه 0من دبابات إم  022بالحصول على  2100

إدارة الرئيس باراك أوباما المساعدات العسكرية احتجاجا على اإلطاحة بالرئيس األسبق محمد مرسى، وسيتم 

إنتاج الجزء األكبر من الدبابات محليا فى مجمع للصناعات العسكرية. ورأى الموقع أن االتفاق بين الجانبين 

العالقات األمنية المصرية األمريكية بدأ منذ مارس مع إلغاء تجميد المساعدات العسكرية  دليل آخر على دفء

  .لمصر

 2/00/2102 اليوم السابع

 يعكس قوة العالقات مع مصر 01-رات إفالسفير األمريكى: تسليم طائ

http://arabi21.com/story/870142/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%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%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%89--%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1/2420634
https://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%81%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/2420667
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األمريكية إلى مصر  01قال روبرت ستيفن بيكروفت، السفير األمريكى لدى مصر إن وصول دفعة الطائرات إف 

يعكس قوة العالقات بين البلدين اآلن وللتعاون بينهما فى مكافحة اإلرهاب والتشدد الذى يهدد كل من 

األمريكى فى فيديو له ،نشرته صفحة السفارة األمريكية على موقع القاهرة وواشنطن. وأضاف السفير 

التواصل االجتماعى فيس بوك، أنه من خالل هذا التعاون تتوافر فرصة حقيقية للنجاح ولضمان أمننا، ورخائنا 

وحقوقنا وحرياتنا، وهذا ما نحتاجه كدول بينها شراكة للتغلب على التهديدات التى تواجهنا ولضمان تمتع 

 عوبنا بهذه المكاسب.ش

 2/00/2102 اليوم السابع

 السفارة األمريكية فى القاهرة تحذر موظفيها من السفر إلى شبه جزيرة سيناء

يمات لموظفيها بعدم السفر إلى أى مكان فى شبه جزيرة سيناء "كإجراء أصدرت السفارة األمريكية لدى مصر تعل

إنها  لها وقائى"، انتظارا لنتائج التحقيق فى حادث تحطم طائرة الركاب الروسية. وقالت السفارة فى بيان

 ستصدر رسالة أخرى عندما يتم رفع اإلجراء األمنى.

 2/00/2102 اليوم السابع

 االستخبارات األميركية:ال دليل على "تورط إرهابي" بحادث الطائرة الروسية

عدم "وجود أي دليل مباشر حتى اآلن على تورط إرهابي  "جيمس كالبر"أكد مدير االستخبارات القومية األميركية 

شخصًا يوم السبت الفائت وأضاف  224في حادثة تحطم الطائرة الروسية في مصر" والتي أسفرت عن مقتل 

كالبر في تصريحات نقلتها وكالة )رويترز( "ليس لدينا أي دليل مباشر حتى اآلن. زعمت الدولة اإلسالمية في 

عن تحطم الطائرة ويوجد فصل من العدوانية الشديدة للدولة اإلسالمية في سيناء. لكننا  تدوينة المسؤولية

في الحقيقة ال نعرف، وأعتقد أنه بمجرد تحليل الصندوقين األسودين اللذين تم انتشالهما فإننا ربما نعرف 

 المزيد".

 2/00/2102األهرام -العربي الجديد

 يديعوت: إسرائيل طلبت ألول مرة من واشنطن امتالك حاملة طائرات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل قدمت للواليات المتحدة الئحة 

لحصول عليها فى إطار حزمة المساعدات األمنية األمريكية لها. وأضافت الصحيفة باألسلحة التى تطمح فى ا

ومساعدة  ، وحاملة طائرات حديثةF-15 أنه من بين األسلحة التى طلبتها تل أبيب سربا جديدا من طائرات

https://www.youm7.com/story/2015/11/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89--%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-16-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82/2420816
https://www.youm7.com/story/2015/11/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC/2421857
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/2/%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%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
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العابر للقارات. ورفعت تل أبيب هذه المطالب لواشنطن خالل  Arrow 3 مالية واسعة النطاق ألنظمة الصاروخ

اجتماعات مغلقة عقدت على مستوى رفيع بين مسؤولين من الجانبين، وأوضحها وزير الدفاع اإلسرائيلى 

موشى يعالون لنظيره األمركى آشتون كارتر خالل محادثاتهما فى واشنطن األسبوع الماضى. وأضافت الصحيفة 

عدات العسكرية التى طلبتها إسرائيل، تجاوزت حجم المساعدات األمريكية السنوية لها فى هذا أن الئحة المسا

 .مليون دوالر 011المجال والتى تبلغ ثالثة مليارات و

 2/00/2102 بعاليوم السا

 

 مقتل مجند واصابة اخرين في سيناء

قتل جندي واصيب ثالثة اخرون من قوات الجيش بعد استهداف عربة هامر كانت تقلهم شرق العريش, وقد 

 تبنت "والية سيناء" العملية.

 2،24/00/2102سيناء 
 طائرة بال طيار تقصف أهدافًا شمال شرقي مصر

قصفت طائرة بدون طيار مجهولة المصدر في الساعات األولى من اليوم الثالثاء أهدافًا غرب مدينة رفح 

وأّكدت مصادر من أهالي المنطقة أّن غارات جوّية عّدة  المصرية من دون معرفة نوع األهداف وحجم الخسائر

ل وفي سياٍق مّتص مناطق مختلفة جنوب رفح في ساعات متأخر من الليلة الماضيةوقصفاً مدفعياً تعرضت له 

اشتبكت قوات من حرس الحدود مع مسّلحين يعتقد أّنهم مهربون عند الشريط الحدودي مع األراضي 

الفلسطينية الخاضعة لالحتالل اإلسرائيلي جنوب معبر العوجة من دون ورود معلومات عن خسائر أو إصابات 
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