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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 (70)عربي إيران توجه دعوة لشيخ األزهر لحضور مؤتمر دولي إسالمي

بعث أمين عام "مجمع التقريب بين المذاهب اإلسالمية" الشيخ محسن أراكي، األحد، دعوة رسمية إلى شيخ األزهر أحمد الطيب 

 للوحدة اإلسالمية، حسبما ذكرت وكالة "فارس". 10للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ

 

 (70)عربي محادثات مصرية إسرائيلية حول عودة استيراد الغاز

تحدثت وكالة "بلومبرغ" األمريكية عن وجود اتصاالت بدأت األسبوع الماضي بين وزير البترول المصري طارق المال، ونظيره 

ووفقا للوكالة، فقد أكد المال  مفاوضات استيراد القاهرة للغاز اإلسرائيلي.اإلسرائيلي للطاقة يوفال شتاينيتز، حول استئناف 

مليار دوالر التي قضت بها محكمة  7لنظيره اإلسرائيلي، أن العائق األساسي أمام أي اتفاق قادم في هذا الشأن، هو غرامة الـ 

ضية قطع إمدادت الغاز المصري عن إسرائيل سويسرية لصالح شركة الكهرباء اإلسرائيلية، خصما من شركات غاز مصرية في ق

 ونقلت "بلومبيرغ" عن المال قوله: "أي تقدم في محادثات استيراد الغاز اإلسرائيلي، يعتمد على حل هذه القضية أوال". .7107في 

 

 (70)عربي أمير قطر يعزي السيسي بضحايا جريمة مسجد الروضة بسيناء

لسيسي؛ أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا الهجوم اإلرهابي الذي لبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية 

وبحسب وكالة األنباء القطرية  جرحى. 011قتيال  712الجمعة، مسجدا بمحافظة شمال سيناء في مصر، وخلف  يوماستهدف، 

قطر في البرقية إدانة الدوحة واستنكارها الشديدين لـ"هذه الجريمة الوحشية التي تتنافى مع كل القيم  الرسمية، فقد أكد أمير

والمبادئ الدينية واإلنسانية"، ودعا أمير قطر "اهلل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته"، متمنيا "الشفاء 

 العاجل للمصابين".

 

 )اليوم السابع( " لحادث الروضة "مؤسفة كالعادة"CNNرية: تغطية "المتحدث باسم الخارجية المص

اإلخبارية لحادث مسجد الروضة  CNNمد أبو زيد، أن تغظية شبكة أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أح

 اإلرهابى، "مؤسفة كالعادة"، بحسب ما كتب فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

 

 

 

http://arabi21.com/story/1052091/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://arabi21.com/story/1052043/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://arabi21.com/story/1051620/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.youm7.com/story/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-CNN-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3528319
http://www.youm7.com/story/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-CNN-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3528319
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 ان()الجاردي الجارديان تهاجم النظام المصري والمتحدث ...يرد

أظهر أن الهدف األساسي للجماعات اإلسالمية المتطرفة كان وال يزال دائما ” غير المسبوق“قالت صحيفة الجارديان إن الهجوم 

مكن ي” القوة غاشمة“المسلمين اآلخرين. إال أن الصحيفة أشارت إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن استخدام السلطات لـ 

اتهامات شديدة الستراتيجية مكافحة اإلرهاب التي  هيئة تحرير الصحيفةمدنيين األبرياء. ووجهت أن يعني هجمات ثأرية تطال ال

أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن موقف الصحيفة يعد مثاال الزدواج المعايير، وفقا تتبعها الحكومة. وقال أحمد 

 لموقع أهرام أونالين.

 

 (70)عربي هجوم مصري إماراتي على "الغارديان"

شّنت مصر، واإلمارات، هجوما على صحيفة "الغارديان" البريطانية، بعد مقال نشرته الصحيفة عن هجوم مسجد الروضة األخير 

جة، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال إن مقال "الغارديان" هو "نموذج صارخ للمعايير المزدو في سيناء.

 الذي يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال اإلرهاب". 7122وانتهاك لقرار مجلس األمن 

 

 )تايمز أوف إسرائيل( الحكومة اإلسرائيلية مد يد العون لمصر في حربها ضد تنظيم داعش في سيناء

عرضت الحكومة اإلسرائيلية مد يد العون لمصر في حربها ضد تنظيم داعش في سيناء، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. ونقلت 

أمني إسرائيلي اشترط عدم ذكر اسمه إن مؤسسة الدفاع اإلسرائيلية على استعداد لمساعدة أي دولة في الصحيفة عن مسؤول 

حربها على اإلرهاب، موضحا أن طبيعة تلك المساعدة يحددها مجلس الوزراء اإلسرائيلي. ولم تصدر السلطات المصرية ما يؤكد أو 

 زيد من قوات الجيش لسيناء.ينفي ما إذا كانت طلبت من إسرائيل السماح بدخول الم

 

 )يديعوت احرونوت( صحيفة يديعوت احرنوت تدعو الى تجنيد أهالي سيناء

راكهم في الحرب على قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوضع في سيناء سيكون ميؤوس منه مالم يتم تجنيد أهالي سيناء وإش

تحدة. الم اإلسرائيلية الهجوم بأنه يشبه هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الواليات جيروزاليم بوستاإلرهاب. ووصفت صحيفة 

وأوضحت الصحيفة أن تنظيم داعش يحاول أن يفرض وجوده من خالل تنفيذ عمليات بهذا الحجم، السيما بعد أن فقد مناطق 

سيطرته في كل من العراق وسوريا. وقال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق األوسط، في تصريحات لشبكة 

، إنه إذا كان تنظيم داعش وراء الهجوم، فإن هذا يعكس استعداد التنظيم لمواصلة القيام بعمليات كبيرة وإحداث سي إن إن

 خسائر ضخمة في صفوف المدنيين.

 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/26/terror-attack-egypt-muslims-most-fear-from-islamists?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=254033&subid=13727391&CMP=EMCNEWEML6619I2
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/26/the-guardian-view-on-terror-in-egypt-airstrikes-will-not-end-the-crisis
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/26/the-guardian-view-on-terror-in-egypt-airstrikes-will-not-end-the-crisis
https://mail.zoho.com/zm/#mail/folder/inbox/p/5459450000000027001
http://arabi21.com/story/1052038/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87
https://www.timesofisrael.com/israel-says-it-will-lend-a-hand-in-egypts-fight-against-is/
https://www.timesofisrael.com/israel-says-it-will-lend-a-hand-in-egypts-fight-against-is/
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5048007,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5048007,00.html
http://www.jpost.com/Middle-East/ISIS-Threat/Egypts-911-Sinai-attack-is-latest-chapter-in-ISIS-war-vs-humanity-515219
http://www.jpost.com/Middle-East/ISIS-Threat/Egypts-911-Sinai-attack-is-latest-chapter-in-ISIS-war-vs-humanity-515219
http://edition.cnn.com/2017/11/26/africa/egypt-sinai-mosque-massacre/index.html


 

 

7102نوفمبر  72  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 (70)عربي نفوذها الصدر يتهم إسرائيل بتفجير سيناء ويدعو مصر للحد من

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، إسرائيل بأنها الفاعل األول وراء تفجير مسجد الروضة شمال سيناء، 

ك والسيما )إسرائيل( هي الفاعل األول والمحرك وأردف الصدر في بيانه أن "العدو المشتر مصابا. 071قتلى و 112والذي راح ضحيته 

 األكبر لمثل تلك األمور، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية الموقرة الحد من النفوذ اإلسرائيلي على الحدود وفي السفارة عندها".

 

 )مصرالعربية( إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم المصري

م وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية إن بلدية مدينة تل أبيب أضيئت بألوان العلم المصري تضامنا مع ضحايا الهج

 جرحى، وفق آخر حصيلة رسمية. 011قتيًلا، و 112يوم الجمعة، مسجًدا بشمال سيناء، وخّلف اإلرهابي الذي استهدف، 

 

 )مصرالعربية( فشل مصري مذهل يقلق إسرائيل« مذبحة المصلين » هآرتس: 

وصفت صحيفة هآرتس "مسجد الروضة" مذبحة مسجد الروضة" التي حدثت الجمعة الماضية بمركز بئر العبد  في شمال سيناء 

 بأنها "فشل مصري مذهل يقلق إسرائيل".  011وإصابة  112وأسفرت عن استشهاد 

 

 )بوابة األخبار( تركيا تعلن الحداد تضامنا مع شهداء حادث مسجد الروضة اإلرهابي

وأفاد بيان صادر عن  .أعلنت تركيا، الحداد غدا االثنين، على شهداء الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء

لوزراء التركية بأن الحداد، سيكون ليوم واحد، وسيشمل تنكيس األعالم إلى النصف في عموم البالد المركز اإلعالمي برئاسة ا

 والممثليات التركية في الخارج.

 )مصرالعربية( بهذه الحيلة .. سيناوي ينجو من مجزرة مسجد الروضة

كشف مواطن سيناوي نجا من مذبحة "مسجد الروضة" في مدينة بئر العبد بشمال سيناء عن الحيلة التي لجأ إليها ليتجنب القنابل 

ونقلت شبكة "سي إن إن" األمريكية  .شخص أثناء خطبة الجمعة 111هاجمون في قتل أكثر من واألسلحة النارية التي استخدمها الم

في تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني عن الناج الذي لم يرغب في ذكر اسمه خوفا على حياته، قوله:"لم يخرج أحد من المسجد، 

 بل المسلحين الذين كانوا يبحثون في المسجد عن ناجين.واختبأت أسفل جثث الموتى"، موضحا أنه تجنب أن يكتشف أمره من ق

 لعربية()مصرا الستغالله مذبحة الروضة.. تهمك وسخرية من ترامب على تويتر

أثار استغالل الرئيس األمريكي دونالد ترامب الهجوم اإلرهابي على مسجد في مصر للدعوة إلى بناء جدار على امتداد الحدود 

 األمريكية المكسيكية، غضب كثير من األمريكيين الذين وجهوا انتقادات الذعة لترامب على موقع التواصل االجتماعي "تويتر".
الكونجرس األمريكي عن والية تكساس، كان أبرز المهاجمين لترامب على موقع تويتر، حيث كتب في تدوينة فيليمون فيال عضو 

سبتمبر، وتشارلستون، وسان  00له:" يا له من أحمق .. هل يتصور ترامب بهذا الشكل الغبي أن جدار الحدود كان سيمنع هجمات: 

ديلي ميل" البريطانية نشرت تقريرا تحت عنوان "دونالد ترامب يستغل وكانت صحيفة " بيرناردينو، أورالندو، الس فيجاس؟".

الوحشية في مصر في دعوة جديدة لبناء جدار على امتداد الحدود األمريكية"، وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على 

  من الدول المعرضة لإلرهاب.موقعها اإللكتروني إن ترامب استغل الهجوم في الدعوة لبناء جدار مع المكسيك وحظر السفر 

http://arabi21.com/story/1051727/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-
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%A9/1464252-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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%A9/1464252-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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%A9/1464386-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%C2%AB-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%C2%BB-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 )مصرالعربية( «حظر السفر»في « هجوم الروضة»صحيفة بريطانية: ترامب يستغل 

نالد ترامب يستغل الوحشية في مصر في دعوة جديدة لبناء جدار على امتداد الحدود األمريكية، بينما تشن القاهرة ضربات دو"

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا حول الهجوم  .“ شخصا 712جوية بعد هجوم مسجد قتل فيه 

 دى قرى مدينة بئر العبد في شمال سيناء.اإلرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بإح

 

 )مصرالعربية( جارديان: في هذه الحالة سيقضي السيسي على اإلرهاب

" رد القبضة الحديدية على الهجمات اإلرهابية غير فعال في مصر على اإلطالق" ..  تحت هذا العنوان نشرت صحيفة  "جارديان" 

الصحفي "سيمون تيسدال"، ينتقد فيها الطريقة التي يواجه بها النظام المصري عنف الجماعات البريطانية مقاال للكاتب 

 المتطرفة.

 

 )مصرالعربية( السيسي فشل في الوفاء بوعوده«.. مذبحة المصلين»نيويورك تايمز: بعد  

سي ،الذي أصر على أنه يحتاج لسحق المعارضة السياسية في معركته مع اإلرهاب، في الوفاء بوعوده "يؤكد فشل السي

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية بعد الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة على مسجد الروضة  للمصريين".

 آخرين. 011شخصا وأصيب  712ريخ مصر الحديث"، وقتل خالله في شمال سيناء، الذي وصفته بأنه "األعنف على المدنيين في تا

 

 )مصرالعربية( كاتبة أمريكية لـ السيسي: الجزرة وليس العصا ما تحتاجه سيناء

"مصر تفشل في التعامل مع التمرد في سيناء".. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقاًلا للكاتبة األمريكية "منى 

كافة الطاوي" تشير فيه إلى ضرورة أن تغير الحكومة المصرية أسلوبها في التعامل مع ما يجري في سيناء خاصة بعد فشل 

 جهودها خالل السنوات الماضية في القضاء على اإلرهاب.

 

 )مصرالعربية( جارديان: هل تكون مذبحة الروضة نقطة تحول ضد داعش؟

تحول في حرب مصر على اإلرهاب".. تحت هذا العنوان سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية يجب أن يكون هجوم سيناء نقطة "

مصلين، مشيرة إلى أن البعض  112الضوء على الهجوم الذي وقع الجمعة في مسجد بئر العبد بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 

وقالت الصحيفة، إن" داعش في مصر مازالت  .ى التنظيميأمل أن يكون نقطة تحول لصالح الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء عل

أشخاص مصرعهم، وأصيب  112قوية رغم الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لتدميرها، فسيناء التي لقى فيها ما ال يقل عن 

 .7102العشرات جراء هجوم على مسجد الروضة خالل صالة الجمعة، في حالة طوارئ منذ اكتوبر عام 
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 )مصرالعربية( للسيسي.. ما هي؟« القوة الغاشمة»واشنطن بوست: 

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية عن ماهيه "القوة الغاشمة" التي تعهد السيسي" باستخدامها للرد على الهجوم الذي 

صلين في مسجد الروضة بشمال سيناء، وهل ستكون أكثر نجاحا في القضاء على اإلرهاب؟، الذي استهدف الجمعة الماضية الم

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت،  تقاتله السلطات منذ سنوات، وحتى اآلن عاجزة عن القضاء عليه بشكل نهائي.

كن جذبا للسياحة في مصر، وتحتوي على منتجعات جميلة، كان لشبه جزيرة سيناء سمعة واحدة في الماضي، وهي أنها أكثر األما

ولكن في السنوات األخيرة، هزت سلسلة من الهجمات العنيفة المنطقة، وتغيرت سمعتها لتكون "بقعة ساخنة بسبب اإلرهاب 

  "، وهجوم الجمعة في بئر العبد يؤكد تلك الفكرة.

 

 )مصرالعربية( «من يتنفس كل » إمام مسجد الروضة لديلي ميل: اإلرهابيون قتلوا 

ذي استهدفه اإلرهابيون الجمعة الماضي بهجوم نقلت صحيفة الديلي ميل عن الشيخ محمد عبد الفتاح إمام مسجد الروضة ال

من المصلين قوله إن منفذي الحادث "كانوا يستهدفون كل من يتنفس".وقال شهود عيان إن   112وحشي أسفر عن استشهاد 

 .اإلرهابيين كانوا يحملون في أيديهم علم داعش ويرتدون أقنعة

 

 )العربي الجديد( تنسيق سري في سيناءصحيفة فرنسية: تواصل منتظم بين السيسي ونتنياهو ضمن 

من بين الردود التي عّبرت عن تضامنها مع مصر، إثر االعتداء اإلرهابي الذي ضرب، يوم الجمعة الماضي، مسجد بئر العبد في 

لى تويتر لوزير المواصالت أشخاص، لفتت انتباه صحيفة لوجورنال دي ديمانش الفرنسية تغريدة ع 112سيناء، وأّدى إلى مقتل 

واالستخبارات اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، كتب فيها "إسرائيل تتكاتف مع مصر، وقد حان أوان تشكيل جبهة إقليمية لمكافحة 

وترى الصحيفة في عددها الصادر اليوم األحد أن هذه التغريدة ال يمكن أخذها بمأخذ الهزل. فـ"القاهرة وتل أبيب  اإلرهاب".

  نان، بشكل وثيق، في سيناء، التي يقضمها الجناح المصري في تنظيم داعش والية سيناء".  تتعاو

 (70)عربي وزير سوداني يكشف تفاصيل الخالف مع مصر حول سد النهضة

وأضاف موسى،   ."لم يتآمر على مصر في قضية بناء سد النهضة قال وزير الري السوداني، معتز موسى، مساء األحد إن "السودان

في مقابلة بثها "تلفزيون الشروق" المقرب من الحكومة: "كان السودان واضحًا في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا 

 الخالفية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية".

 (70)عربي ف بناء سد النهضةإثيوبيا: تعطل االتفاق مع مصر لن يوق

جاء ذلك في مؤتمر  قال وزير الري اإلثيوبي، سيليشي بقلي، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.

وأضاف أن أعمال البناء لن  حول سد النهضة.صحفي، في مقر الوزارة، تناول فيه "بقلي" آخر التطورات حول مجريات التفاوض 

تتوقف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بالدنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا إلثيوبيا في االستفادة من مواردها 

عنها معلومات وأشار إلى أن ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب  المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر.

 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة. 021كثيرة حول السد غير صحيحة، بدليل أن مصر اطلعت على 

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%A9/1464314-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%9F
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%A9/1464314-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%9F
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%A9/1464375-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%C2%AB-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%C2%BB
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%A9/1464375-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%C2%AB-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%C2%BB
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/26/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/26/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://arabi21.com/story/1052086/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://arabi21.com/story/1051656/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9


 

 

7102نوفمبر  72  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 ام()بوابة األهر السيسي يتلقى اتصاًلا هاتفًيا من رئيس سلوفينيا للتعزية في شهداء الروضة

، اتصاًلا هاتفًيا من رئيس سلوفينيا "بوروت باهور"، والذي أعرب عن خالص تعازيه فى ضحايا حادث مسجد الروضة السيسيتلقى 

 اإلرهابي، متمنًيا للمصابين الشفاء العاجل.

 

 )بوابة األهرام( السيسي يتلقي اتصاًلا من رئيس توجو

يوم األحد، من رئيس جمهورية توجو فورى جيناسنجى، والذي أعرب عن خالص تعازي بالده في السيسي اتصاًلا هاتفًيا تلقى 

 ضحايا حادث مسجد الروضة اإلرهابي بشمال سيناء أول أمس، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

 

 )بوابة األهرام( السيسي يتلقي اتصاال من نظيره الصومالي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصااًل هاتفيًا من الرئيس الصومالي محمد عبد اهلل فرماجو للتعزية في ضحايا االعتداء 

 اإلرهابي اآلثم الذي تعرض له مسجد الروضة بشمال سيناء أول أمس.

 

 )بوابة األهرام( برئاسة شومان يصل إلى بنجالديش لزيارة مخيمات الروهينجاوفد األزهر 

وصل وفد األزهر الشريف برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل األزهر، مع وفد مجلس حكماء المسلمين إلى العاصمة البنجالية 

 .بنجالديش، واالطالع على أوضاعهمًدا لزيارة مخيمات مسلمي الروهينجا الالجئين على أراضي دكا، وذلك استعدا

 

 )بوابة األهرام(أشهر  6الخارجية تناشد المواطنين مراعاة حمل جواز سفر صالح لمدة تزيد على 

 السماح يتم حتى حتى للخارج السفر عند أشهر 6 المواطنين بمراعاة حمل جواز سفر صالح لمدة تزيد علىطالبت وزارة الخارجية 

 إلى مصر. والعودة للتوقيف تعرضهم وعدم المقصودة، الدولة بدخول له

 

 )مصرالعربية( «كارثة اقتصادية»خبير إسرائيلي: معاهدة السالم أنقذت مصر من 

عاما، كانت  21إلى إسرائيل قبل  قال الخبير االقتصادي اإلسرائيلي "أفيخاي سنير" إن زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

 72" العبري، الجمعة wallaواعتبر في مقال نشره موقع " خطوة شجاعة كلفته حياته، لكنها أنقذت مصر من كارثة اقتصادية.

 ، أن حرص السادات على السالم مع إسرائيل جاء مدفوعا بعوامل اقتصادية حاسمة.7102نوفمبر 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1647376.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647175.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647175.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647154.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647154.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647433.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647433.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647100.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647100.aspx
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%A9/1464305-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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%A9/1464305-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 الثانيالمحور 

 الداخلية تطورات السياسة

 

 (70)عربي متحدث باسم السيسي يوضح استخدام مصطلح "القوة الغاشمة"

 حاولت الرئاسة المصرية توضيح التصريح المثير للجدل الذي أطلقه رئيس السيسي، الذي استخدم فيه مصطلح "القوة الغاشمة".
أشخاص على األقل وجرح أكثر  112هذا المصطلح من السيسي ردا منه على مجزرة مسجد العريش التي قتل فيها  وأتى استخدام

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن "توعد الرئيس السيسي اإلرهابيين  ، في كلمة ألقاها عقب الهجوم.011من 

الجمعة، يقصد بها القوة الشريفة التي ال ترحم المعتدي وتالحق  يومخالل كلمته  وة الغاشمة(،بالثأر للشهداء واستخدام لفظ )الق

  اإلرهابيين وتأخذهم جميعا وهذا باختصار معنى القوى الغاشمة".

 

 )العربي الجديد( البرلمان المصري يمهد التفاق الضبعة على أشالء ضحايا سيناء

، يدعو مجلس النواب المصري لجلسة طارئة، في غير المواعيد الُمحددة سلفًا، 7106للمرة األولى منذ انعقاده في مطلع عام 

، بصفة عاجلة، تمهيدًا اإلثنين، لنظر تعديل بعض أحكام قانون تنظيم األنشطة النووية، ومشروعات القوانين المرتبطة به

 لبدء تنفيذ عقود اتفاق محطة الضبعة النووية نهاية العام الجاري.

 

 )بوابة األخبار( السفير االيطالي يلتقي رئيس البرلمان المصري لبحث التعاون المشترك

وقالت سفارة ايطاليا بالقاهرة إن هذا  التقى جامباولو كانتيني، سفير ايطاليا بالقاهرة، مع د. علي عبد العال، رئيس البرلمان.

م فرصة سانحة لمناقشة العالقات التي تربط بين ايطاليا ومصر واألولوية التي يعطيها الجانب االيطالي ألهمية اللقاء قد قد

  استمرار وتطوير التعاون القضائي الجاري للتوصل إلى الحقيقة بشأن حادث مقتل المواطن االيطالي جوليو ريجيني.

 

 )بوابة األهرام( كل شبر في مصرعضو مجلس النواب: نعد مشروع قانون يهدف للسيطرة عن 

قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه يقوم بإعداد مشروع قانون يهدف للسيطرة علي كل شبر في مصر بعد هذه 

 الحوادث اإلرهابية األخيرة.

 

 (70)عربي والدي تتم على قدم وساقنجل الرئيس مرسي: محاوالت قتل 

قال أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، في منشور له في موقع فيسبوك إن ما وصفها بإجراءات التخلص من حياة والده وقتله 

 بطريق غير مباشر قائمة وتتم على قدم وساق.

http://arabi21.com/story/1051797/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579579/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579579/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1647389.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647389.aspx
http://arabi21.com/story/1051687/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%82
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 (70)عربي القرضاوي على تهمة "اإلرهاب"في أول تعليق له.. هكذا رد 

علق رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي السبت، ألول مرة على إدراج دول حصار قطر )السعودية 

وقال  دا في ما أسمتها قوائم اإلرهاب المحظورة لديها.فر 00واإلمارات والبحرين ومصر( االتحاد والمجلس اإلسالمي العالمي و

القرضاوي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، إننا "حملنا على عاتقنا في العقود الماضية مقاومة الميل نحو التشدد 

 .والتطرف اآلتي من هناك، والذي يحدث الفوضى على الساحة اإلسالمية.. واليوم نوضع على قوائم اإلرهاب؟!"

 

 (70)عربي مصر تتراجع عن فتح معبر رفع بعد عملية سيناء

يوم الجمعة، عن فتح معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة بسبب األوضاع األمنية في سيناء، بعدما تراجعت السلطات المصرية، 

 كانت قد قررت فتحه غدا السبت، لسفر الحاالت اإلنسانية.

 

 )العربي الجديد( شلبعد اتهامهما للسيسي بالف BBCاألذرع اإلعالمية واإللكترونية تهاجم "ذا غارديان" و

، قائاًل: "إيه BBC لسيسي هجومها على وسائل إعالم غربية، بدأه أحمد موسى المقرب من األجهزة األمنية علىذرع اإلعالمية لاأل

موسى على المحطة، جاء لوصفها مهاجمي مسجد الروضة  ومرتكبي الجريمة اإلرهابية يوم هجوم  ."الكفر اللي فيه بي بي سي ده؟

 .الجمعة الماضي في سيناء بالمسلحين بداًل من اإلرهابيين، وأن الضحايا من المتعاونين مع األجهزة األمنية

 

 )اليوم السابع( القائم بأعمال رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة االقتصادية اليوم

االقتصادية، اليوم اإلثنين لمتابعة يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اإلسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة 

 المشروعات والقوانين التى تعمل عليها الحكومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/1051639/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://arabi21.com/story/1051557/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88bbc-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88bbc-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84
http://www.youm7.com/story/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/3528480
http://www.youm7.com/story/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/3528480


 

 

7102نوفمبر  72  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (جريدة االهرام)شركات مالحية لعودتها للعمل بميناء شرق بورسعيد  2مميش: مباحثات مع أكبر 

بزيارة إلى ألمانيا لالجتماع ، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويسقام 

ـ  Hapag Lloyd -Yang Ming - K Line MOL NYKخطوط مالحية تشمل  2تكون من مع وفد تحالف اإلليانس، الذى ي

وذلك لعودتها للعمل فى ميناء شرق بورسعيد خاصة بعد إقرار الرسوم الجديدة للخدمات البحرية فى موانى المنطقة االقتصادية، 

 التى أعلنتها المنطقة ووزارة النقل خالل أغسطس الماضي.

 

 (بوابة االهرام) بسبب "اإلرجوت".. والحكومة في مأزق.. تعرف على السبب"رغيف العيش "حائر 

بعد صدور حكم القضاء  ك مأزًقا حاليا للحكومة المصريةقال الدكتور جمال صيام أستاذ االقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة  إن هنا

بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر اإلرجوت، ووقف استالم الشحنات الحالية والمستقبلية، مؤكدا أنه في حالة ، اإلداري

وأضاف" صيام" أنه في حالة تطبيق الحكم تجاهل هذا الحكم سيمثل هذا تعديا من جانب سلطة تنفيذية علي السلطة القضائية 

لما حدث العام الماضي مع الجانب الروسي، والتي أوقفت استيراد البطاطس سيترتب علي ذلك أزمة مع الجانب الروسي، مث

كان من األولي أنه  بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، %27من جانبه، أشار عمرو الحيني، رئيس شعبة دقيق ووالبرتقال المصري، 

 بعد عن استيراد تقاوي مصابة.اهتمام وزارة الزراعة بتوفير تقاوي صالحة للزراعة لتحقيق االكتفاء الذاتي، وال

 

 (بوابة االهرام) "المالية" تؤكد: وقف صرف الشيكات الورقية نهائيًّا بدًءا من أول ديسمبر

الب جميع الجهات الحكومية بااللتزام صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأن وزارة المالية تط

، وأال يتم إصدار 7102نوفمبر  71بأن يكون آخر موعد إلصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 

 .7102أى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا بدءا من أول ديسمبر 

 

 (الشروق) نجحت في خفض معدل التضخم« المركزي المصري»سياسات «: النقد الدولي»

لى اتفاق على مستوى الخبراء منذ أسبوعين لدخول قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير الل، إن البعثة توصلت إ

، «مليار دوالر إلى مصر 7وأتوقع أن ُيوافق على المرحلة النهائية نهاية ديسمبر، وبمجرد الموافقة سيتم ضخ  الدفعة الثالثة

 ."رأينا أن معدالت التضخم تتراجع وهذا مهم ونأمل أن يستمر" «الل»وأضاف 

 

 (الشروق) طن لحوم من السودان خالل العامين المقبلينألف  22استيراد «: القابضة»

اتجاهات السودانية وقع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، د. عالء الدين فهمي، مع ممثل شركة 

وأضاف أنه بموجب اإلتفاق ، لحوم السودانية الطازجة والمبردةالحكومية، محمد فرج إدريس، عقد وكالة حصري الستيراد وتوزيع ال

 .تم اعتماد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الوكيل الحصري لمنافذ القطاع الخاص ومحال بيع اللحوم دون غيرها

http://www.ahram.org.eg/News/202473/5/624886/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1--%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202473/5/624886/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1--%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1646878.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1646878.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1646985.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1646985.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112017&id=77830686-23ba-4843-b465-1835c452ef9d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112017&id=77830686-23ba-4843-b465-1835c452ef9d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112017&id=9963b98e-a9c2-4970-80cd-addbe9acd2f6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112017&id=9963b98e-a9c2-4970-80cd-addbe9acd2f6
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 (المصري اليوم) ارك المهربة إلى سويسراغلق ملف أموال مب

، بيان المستشار نبيل أحمد صادق النائب «المهربة مع مصر»أموال مبارك«سويسرا تغلق ملف»بعنوان « األخبار»نشرت صحيفة 

لقرار الصادر من السلطات السويسرية في أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي العام، عن عدم صحة األسباب التي بني عليها ا

وتناول بيان ، مع مصر فيما يتعلق باألصول واألموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس األسبق حسني مبارك

التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته النيابة العامة أن األسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها 

 سويسرا كان يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.

 

 (المصري اليوم) خبير مائي: وضع مفاوضات سد النهضة يدفع مصر للجوء إلى المؤسسات الدولية

العرب يعانون من »قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات األفريقية بجامعة القاهرة، إن 

الوضع الحالي »، أن «شراقي»وأضاف ، «ندرة المياه، واالزمة تزيد مع الزيادة السكانية ومستوى المعيشة ومستوى التنمية

 .«دولية مثل جامعة الدول العربيةأ للمؤسسات اللمفاوضات سد النهضة قد يجعل مصر تلج

 

 (المصري اليوم) مليار جنيه 001.2ارتفاع مديونية الشركة لـ«: القابضة للكهرباء»

المستحق من طرف وزارة المالية، باإلضافة إلى  أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم

عدم كفاية االعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهالك الجهات الحكومية من الكهرباء، ارتفع العجز النقدي 

حقة عليها لوزارتي المالية مليار جنيه، األمر الذي عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد االلتزامات المست 21.2هذا العام إلى حوالي 

 مليار جنيه، منتصف العام الجاري. 001.2والبترول والثروة المعدنية، وبنك االستثمار القومي، لترتفع إلى حوالي 

 

 (مصر العربية) %1رغم التعويم.. لهذه األسباب تراجعت صادرات األثاث المصري 

أشهر الماضية إلى مجموعة من األسباب أبرزها، انهيار  01خالل الـ %1أرجع مسئولو صناعة األثاث فى مصر تراجع صادرات القطاع 

صحبه آليات تمكن المنتج المصري من منظومة المعارض الخارجية ومشاكل دعم الصادارت، فضال عن أن قرار تعويم الجنيه لم ي

 المنافسة في األسواق الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1224077
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1224077
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223974
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223974
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1222410
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1222410
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1464243-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1464243-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-9
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (المصري اليوم) يرد« الزراعة»فالحو الحامول يتظاهرون بسبب األسمدة.. ووكيل 

تجمهر العشرات من المزارعين بجمعيتي بنوان شرق وغرب الزراعية بالحامول في كفر الشيخ، السبت، بسبب رفض مسؤولي 

 الجمعيتين بصرف األسمدة لهم، مهددين باالعتصام في حال عدم تسليمهم األسمدة.

 

 قضايا المجتمع-7

 

 االعالم

 (المصري اليوم) فضائية لتقديم إعالم إيجابي فقطوزير التنمية المحلية: إنشاء قناة 

أكد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن أحد الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة، تقدم بمشروع للوزارة إلنشاء قناة فضائية 

 يرتكز على اإلعالم الهادف البناء.تقدم إعالما إيجابيا فقط 

 

 (العربي الجديد) بعد اتهامهما للسيسي بالفشل BBCاألذرع اإلعالمية واإللكترونية تهاجم "ذا غارديان" و

سيسي هجومها على وسائل إعالم غربية، بدأه أحمد موسى المقرب من األجهزة عاودت األذرع اإلعالمية للرئيس عبدالفتاح ال

، قائاًل: "إيه الكفر اللي فيه بي بي سي ده؟".ولم يقف رد النظام على مقال غارديان ببيان الخارجية، ولكن BBCاألمنية على 

 صاحبته حملة من األذرع اإلعالمية والكتائب اإللكترونية ضد الجريدة.

 

 التعليم

 (الوطن) تسريب مستند سري عن تفاصيل طباعة امتحانات صفوف النقل على "فيس بوك"

سادت حالة من الغضب، بين عدد من أولياء األمور، بعد تسريب مستند سري يحمل تفاصيل وأماكن طباعة امتحانات صفوف 

 نشره على صفحة على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم "إدارة بوالق الدكرور التعليمية".النقل، بعد 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223164
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223164
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223291
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223291
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88BBC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88BBC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/2757542
https://www.elwatannews.com/news/details/2757542
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 السياحه

 (الشروق) شركات السياحة تشكو من تأخر عمرة المولد النبوى.. ومخاوف من تكرار سيناريو العام الماضى

تشهد شركات السياحة هذه األيام حالة من الغضب واالستياء الشديد بسبب إصرار وزارة السياحة للعام الثانى على التوالى من 

نظيم رحلة عمرة المولد النبوى الشريف التى تمثل طوق النجاة لمعظم الشركات بسبب المعاناة حرمان جميع الشركات من ت

 الطويلة للقطاع السياحى خالل الفترة األخيرة والتى تسببت فى خسائر فادحة لجميع العاملين بهذا القطاع.

 

 الطرق والمواصالت

 (بوابة االخبار) تعطل حركة القطارات بقليوب بسبب انفصال جرار قطار منوف

تعطلت حركة قطارات السكك الحديد عند مزلقان "قليوب المحطة" بمدينة قليوب إثر انفصال جرار عن القطار بسبب تآكل في 

وتسبب الواقعة في نزول الركاب من القطار والتكدس على الطريق الزراعي المؤدي إلى القاهرة ، الوصلة التي تصل الجرار بالقطار

 الستكمال الرحلة.

 

 قباطاأل

 (الوطن) بخالفته« دانيال»ويكلف «.. فرانكفورت»يخضع للعالج فى « تواضروس»

كنسية، إن تواضروس الثانى، دخل مستشفى بمدينة فرانكفورت، للعالج من آالم الظهر، فور وصوله ألمانيا، أوضحت  قالت مصادر

تستغرق أسابيع، حسب ما يقرره األطباء، وأن تواضروس كّلف األنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها، بأن  هالمصادر أن رحلة عالج

 رقسية بالعباسية، خالل فترة العالج.يكون نائبًا بابويًا بالكاتدرائية الم

 

 (بوابة االخبار) من مشفاه بألمانيا.. تواضروس: ستبقى الدولة موحدة في مواجهة اإلرهاب

تواضروس في وقدم ، ، برسالة صوتية من مشفاه خارج مصر، حيث يجري بعض الفحوصات الطبية لظهرهتواضروس الثانيبعث 

، ناءجد الروضة بسيبناء مصر، الذين صاروا في عداد الشهداء أثناء صالتهم بمسرسالته الصوتية خالص العزاء لكل شعب مصر في أ

واستطرد: "أصلي من أجل المصابين والمجروحين وأصلي من أجل كل األسر التي تضررت من هذا الحادث، وأصلي من أجل مصر كلها 

 ا الحادث الشنيع".وكل شعبها وكل المسؤولين وكل القيادات فيها، فقد تضرروا كثيرًا وتأثروا بهذ

 

 (بوابة االخبار) «الروضة»سفير الفاتيكان بالقاهرة يعزي شيخ األزهر في ضحايا 

وفد كاثوليكي ليقدم التعازي في ضحايا الحادث اإلرهابي استقبل شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، سفير الفاتيكان وبرفقته 

، وقام بتسليم شيخ األزهر رسالة «هذا المصاب آلمنا جميعا»وقال سفير الفاتيكان: ، استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء الذي

 عزاء من بابا الفاتيكان في المصاب الكبير.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112017&id=73775acc-87d8-461a-90eb-5df016acc9fa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112017&id=73775acc-87d8-461a-90eb-5df016acc9fa
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579322/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579322/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-.html
https://www.elwatannews.com/news/details/2745958
https://www.elwatannews.com/news/details/2745958
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579607/1/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7..-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579607/1/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7..-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579513/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%C2%AB%D8%A7.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579513/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%C2%AB%D8%A7.html
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 (الوطن) ضة ويطالب بهدم األنفاقكاهن كنيسة الروم األرثوذكس ينعي شهداء مسجد الرو

 ،ء صالة الجمعةنعى بندليمون متري كاهن كنيسة الروم األرذثوكس في دمياط شهداء الحادث اإلرهابي الذين استشهدوا خالل إدا

في تصريح لـ"الوطن" بضرورة إخالء سيناء من أهلها لحين تطهيرها من وطالب بندليمون ، داعًيا لذويهم بالصبر والسلوان

العناصر اإلرهابية وهدم األنفاق التي تربط سيناء بغزة وإغالق معبر رفح، متابًعا: "كل مرة بيتم فتح معبر رفح تحدث كارثة 

 صرية خلية التجسس لصالح تركيا".عقب ذلك كما اعتبر بندليمون حادث أمس اإلرهابي رًدا على ضبط المخابرات العامة الم

 

 أخرى

 (جريدة االهرام) عن العام الماضي %21حلوى المولد بالقليوبية.. التجار: ارتفع سعرها 

بشكٍل كبير، بسبب ارتفاع أسعار السكر مبالغ فيه ، أن سعر الحلوى هذا العام قال أحمد هيكل، صاحب شادر لبيع حلوى المولد

 .عن العام الماضي %21والمكسرات والمواد المستخدمة فى التصنيع، حيث إن سعر علبة الحلوى ارتفع 

 

 (المصري اليوم) قرى ببني سويف األحد 6انقطاع مياه الشرب عن 

ساعة، بداية  72قرى بمركز بني سويف، لمدة  6شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، السبت، انقطاع المياه عن  أعلنت

 صباح األحد. 1من الساعة 

 

 (البديل) «سد النهضة»مناشدة من السودان وأثيوبيا لمصر بخصوص 

بالده وأثيوبيا ينتظران الرد المصري الستئناف مفاوضات قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، معتز موسى، إلى أن 

 سد النهضة، والتي توقفت بعد أن طلب وزير الري المصري مهلة للتشاور بعد خالفات بين الدول الثالث في اجتماعهم األخير.

 

 (البديل) حبس مدير التسويق بالبنك األهلي التهامه بالرشوة

المستشار محمد أبو المعالي رئيس النيابة، والمستشار عبدالرحمن شتلة المحامي أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة 

 .أيام على ذمة التحقيقات التهامه بطلب وتقاضي رشوة مالية 2العام لنيابات غرب القاهرة، بحبس مدير التسويق بالبنك األهلي 

 

 

 

 

 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/2753010
https://www.elwatannews.com/news/details/2753010
http://gate.ahram.org.eg/News/1644797.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1644797.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223318
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1223318
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5/
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85/
https://elbadil.com/latest_news/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85/
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 )مصرالعربية( "إسرائيل" وراء مجزرة مسجد الروضةوكيل المخابرات السابق: 

في ظل عدم إعالن أي منظمة إرهابية تورطها بالحادث تنوعت االتهامات التي أطلقتها قيادات سيناوية وخبراء عسكريين لتطال 

ات ما أطلقة الشيخ عارف أبو عكر أحد كبار شيوخ القبائل شمال سيناء كان أبرز هذه االتهام هذه المرة جهاز الموساد االسرائيلي.

عندما قال في الحلقة الجديدة من برنامج العاشرة مساء:"أنا على الهواء بقول الموساد اإلسرائيلي هو الذي وراء هذه العملية ليه 

تهام ذاته أصدره وكيل جهاز المخابرات العامة نخاف ونخبي رؤوسنا اليهود هما اللي وراء األحداث دي عايزين يفضوا سيناء".اإل

وقال :"هو لصالح الكيان  األسبق اللواء محمد رشاد  السرائيل بالتورط في الحادث ألنها المستفيد األكبر من استنزاف مصر.

  ن حده".سنة ومتأكد ان استنزاف القدرات المصرية في مصلحتهم والموضوع زاد ع 00الصهيوني وانا اشتغلت على اسرائيل 

 

 (70)عربي حركتا "حسم" و"جند اإلسالم" تدينان تفجير المسجد بسيناء

أدانت حركة سواعد مصر "حسم" التي تعد إحدى الحركات المسلحة في مصر، الهجوم الذي وصفته بـ"اآلثم" على مسجد الروضة 

ة أخرى تسمى "جند اإلسالم" في السياق ذاته، أدانت جماعة مصرية مسلح في العريش، محملة النظام في مصر مسؤولية الحادثة.

 الحادث، ونشرت بيان لها تحت عنوان "براءة من الجريمة" التي وصفتها بالمجزرة.

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1464374-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82---%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9--%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A---%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1464374-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82---%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9--%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A---%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://arabi21.com/story/1051721/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 )العربي الجديد( مصر: إحالة طعن دكروري على قانون "رؤساء الهيئات القضائية" إلى المحكمة الدستورية

يوم السبت، إحالة الطعن المقدم من النائب األول لرئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى محكمة اإلدارية العليا في مصر، قررت ال

مرشح الوحيد دكروري، على قرار السيسي بتخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، على الرغم من كونه أقدم األعضاء وال

( بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، 7102لسنة  01للمنصب؛ إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون )

 فبراير المقبل لتقديم إفادة بالطعن. 02مع تحديد جلسة 

 

 (70)عربي شخصا احتجزوا في حملة على المثليين 02محكمة مصرية تفرج عن 

 شخصا احتجزتهم الشهر الماضي في حملة على المثليين. 02قالت مصادر قضائية إن محكمة بالقاهرة أطلقت األحد سراح 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://arabi21.com/story/1052045/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-17-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 )العربي الجديد( مصر تشدد اإلجراءات األمنية على المنشآت الحيوية

يوم السبت، حالة االستنفار األمني القصوى بمحيط المنشآت المهمة في جميع المحافظات، على أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 

 72بينهم أشخاص، من  112خلفية الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، أمس، وأودى بحياة 

 شخصًا آخرين. 071طفاًل، عالوة على إصابة 

 

 )العربي الجديد( مصر: أحكام باإلعدام والمؤبد على مدانين بخلية "داعش ليبيا"

متهمًا، بدعوى تشكيلهم  71لسبت، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، يوم ا

مواطناً مصريًا مسيحيًا  70خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذْبح 

إعدام سبعة مدانين، وذلك بعد إحالتهم وقضت المحكمة ب في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم "داعش" منذ فترة.

في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية المصرية ألخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وورود رأي المفتي بجلسة اليوم بالموافقة 

 على إعدامهم.

 

 )اليوم السابع( "اإلنتربول" يجدد نشراته الحمراء للخارج لتسليم اإلرهابيين الهاربين

ن لدى الجهات األمنية جدد اإلنتربول" الشرطة الجنائية الدولية"، نشراته الحمراء لعواصم العالم لتسليم إرهابيين ومطلوبي

وتصدر يوسف عبد اهلل القرضاوى، قوائم نشرات االنتربول، برفقة محمد أحمد شوقى  المصرية وهاربين خارج البالد.

اإلسالمبولى، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى 

وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد  عبد الحميد محمد غنيم،

وجاء ضمن المطلوبين لإلنتربول أيضًا حسين محمد رضا إبراهيم  حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن.

وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده  يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان،

الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى 

حق عبد البارى، وعلى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدال

 حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد.

 

 )البوابة نيوز( بالغ يتهم "تميم وأردوغان" بالتورط في تفجير "مسجد العريش"

المحامي العام األول لنيابات استئناف اإلسكندرية، قيد تحت  تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببالغ إلى

، اتهم فيه تميم بن حمد، أمير قطر، ورجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، بالتحريض، وتقديم الدعم المادي 7102لسنة  6221رقم 

طفًلا،  72، بينهم 112شهاد واللوجيستي للمجموعة اإلرهابية التي ارتكبت جريمة تفجير مسجد الروضة بالعريش، وأسفر عن است

  .011وإصابة 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2017/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86/3528226
http://www.youm7.com/story/2017/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86/3528226
http://www.albawabhnews.com/2821130
http://www.albawabhnews.com/2821130
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( رئيس وفد مصر بمؤتمر الرياض: الجماعات اإلرهابية تسعى إلسقاط وتقسيم الدول

توفيق، رئيس وفد مصر في اجتماع وزراء دفاع التحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب إن مصر عازمة قال اللواء أركان حرب توحيد 

وأضاف في كلمته خالل المؤتمر الذي يعقد بالرياض بحضو ولي العهد  على مكافحة آفة اإلرهاب التي أصبحت تهدد دول العالم.

ة إسقاط وتقسيم الدول الوطنية وإقامة ما يسمى بالواليات، السعودي محمد بن سلمان، أن هدف الجماعات اإلرهابية هو محاول

ودعا إلى تبني استراتيجية شاملة لمواجهة اإلرهاب ال تقتصر على الجانب األمني  وأنه ال يخفى على أحد التحديات التي نواجهها.

إلى أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق  والعسكري فقط ولكن على ترتكز كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلعالمية، مشيًرا

ويضم الوفد المصري كال من: اللواء   لمنع انتقال العناصر اإلرهابية إلى مناطق أخرى في العالم بعد هزيمتها في سوريا والعراق.

ب الشيخ ملحق الدفاع أ.ح محمد صالح مدير إدارة األزمات، اللواء أ.ح طارق المالح، مساعد مدير المخابرات الحربية، وعميد أ.ح إيها

المصري بالسعودية، ووزير مفوض خالد عزمي مدير إدارة مكافحة ااٍلرهاب بوزارة الخارجية، وقدم ولي العهد السعودي األمير محمد 

 بن سلمان بن عبد العزيز عن تعازيه لمصر في الحادث اإلرهابي بسيناء.

 

 )بوابة األخبار(رئيس وفد مصر بالتحالف اإلسالمي: حادث مسجد الروضة سيزيدنا إصرارا 

حيد توفيق إن حادث مسجد الروضة لن يزيد مصر قال رئيس وفد مصر في التحالف اإلسالمي لمواجهة اإلرهاب لواء أركان حرب تو

وأضاف خالل كلمته باجتماع وزراء دفاع دول التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب أن اإلرهاب ال يجب  .إال إصراًرا على مواجهة اإلرهاب

  أن يرتبط بأي عرق أو دين، واصًفا استهداف المصلين العزل بسيناء عمل دنيء.

 

 )بوابة األهرام( مى العسكري: تحالفنا لمحاربة اإلرهاب وال نستهدف أي دولة أو دينقائد التحالف اإلسال

قال القائد العسكري للتحالف اإلسالمي العسكري الباكستاني راحيل شريف إن "تحالفنا يهدف بشكل أساسي لمحاربة اإلرهاب وال 

يستهدف أي دولة أو دين"، مشيًرا إلى أن الدول اإلسالمية تدفع ثمنا كبيرا في مواجهتها لإلرهاب، ويجب تشكيل رد فعل جماعي 

وأضاف راحيل خالل أعمال االجتماع األول لمجلس وزراء دفاع التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب سنعمل على  ضده.

  قدراتنا االستخباراتية وآليات الدعم بين الدول.تجفيف شبكات تمويل اإلرهاب عبر 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1647113.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647113.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579412/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2579412/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1647062.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1647062.aspx
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 (70)عربي "التحالف اإلسالمي" يتعهد بمحاربة "اإلرهاب" عسكريا وسياسيا

الدفاع المشاركين في المؤتمر شددوا على أهمية نشرت وكالة األنباء السعودية الرسمية، "واس"، بيانا ختاما أوضحت فيه أن وزراء 

تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية وسياسية وإعالمية تضمن إضعاف التنظيمات اإلرهابية وتفكيكها والقضاء عليها 

 وعدم إعطائها الفرصة إلعادة تنظيم صفوفها.

 

 (70)عربي مسلحون يقتلون مصريا من قوة األمم المتحدة بأفريقيا الوسطى

قالت بعثة األمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسوكا"، في بيان، إن أفرادا يشتبه في انتمائهم لميليشيا "أنتي 

فظ السالم الدولية، وأصابوا ثالثة آخرين في هجوم بجنوب جمهورية أفريقيا باالكا" المسيحية قتلوا جنديا مصريا من قوات ح

 الوسطى، األحد.

 

 (70)عربي البشير يعرض قاعدة لروسيا على البحر األحمر مقابل السالح

كشف الرئيس السوداني عمر البشير، أنه ناقش مع نظيره الروسي، فالديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو، إقامة قاعدة 

لحة لب من بوتين تزويد بالده بأسوقال البشير في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه ط عسكرية على البحر األحمر.

ونقلت الوكالة أن البشير، قال ردا على سؤال حول ما إذا كان ناقش مسألة إقامة القاعدة العسكرية على البحر  دفاعية روسية.

ن شاء األحمر: "نعم، ناقشت ذلك مع الرئيس الروسي أوال، ثم مع وزير الدفاع"، متابعا أن هذا ليس اتفاقية، بل "تفاهم اآلن إ

وقال: "نريد تطوير التعاون العسكري من ملحقية إلى مستشارية، ولدينا برنامج إعادة تحديث القوات المسلحة بالكامل  اهلل".

ألننا خرجنا من مشاكل وحروب كثيرة جدا، فالقوات المسلحة بحاجة لترتيب وتحديث جديد، وكل معداتنا روسية، فبالتالي نحن 

 ا المجال".بحاجة إلى مستشارين في هذ

 

 )العربي الجديد( ضباط مصريون يضعون خطة اقتحام درنة الليبية

يبدو أن النظام المصري يخطط لالنخراط بشكل أكبر في الملف الليبي خالل الفترة المقبلة، ليس فقط لناحية اإلسراع في توحيد 

الجيش الليبي تحت قيادة قائد القوات الموالية لمعسكر برلمان طبرق خليفة حفتر، ولكن أيضًا للرغبة في فرض السيطرة على 

ية قريبة من المؤسسة العسكرية المصرية، أن ضباطًا مصريين يتولون التخطيط لعمليات مصادر مصروكشفت األوضاع هناك. 

لقوات حفتر، وأن هذا األمر ليس جديدًا. وكشفت المصادر أن ضباطًا مصريين سافروا إلى ليبيا للتأكد من خطة محاصرة قوات 

تر تلقى لومًا شديدًا من المسؤولين المصريين لعدم حفتر لدرنة منذ العام الماضي، والتي بدا أنها غير جيدة. وأضافت أن حف

وشددت المصادر على أن الضباط المصريين وضعوا خطة القتحام المدينة ولكن تظل  .قواته على إحكام الحصار على درنةقدرة 

 .يا، لعدم إثارة المجتمع الدوليمؤجلة لحين ترتيب األوضاع في ليب

http://arabi21.com/story/1051957/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://arabi21.com/story/1052030/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://arabi21.com/story/1051759/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/26/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/26/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
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 المحور السابع

 لمشهد السناوياتطورات 
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( دراجة نارية وعدد من األوكار 6وتدمير ) يين،تكفير شخص بدعوى أنهم( 7) يعلن قتل عددالجيش الثالث الميدانى  -

حدث الصفحة الرسمية للمت) تحتوى على كمية كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة بوسط سيناء

 (العسكري للجيش المصري

 اآلنلى حتى إجمالي القتو :العريش مدينة غرببمنطقة مركز بئر العبد مسجد الروضة بمجزرة عناصر مسلحة ترتكب  -

، دون سن العاشرة طفل 11زرة بينهم قتلى المج، ومصاب بينهم عدد حالتهم خطيرة 021إجمالي المصابين ، وقتيل 111

 .أسرة فقدت األباء واألبناء معًا 02، وأكملها تضم الجد وأبناءه وأحفادهأسر ب 01بينهم ، مسنًا فوق الستين عام 061و

 آلثار الدماء من داخل مسجد الروضة. فيديو -

، وان اطالق النار اليوم أثناء صالة الجمعةالروضة والتي جرت أحداثها  مسجد شاهد عيان من الناجين من مجزرة فيديو -

 استمر نصف ساعة.

وتضم األسماء محمد سليم، مدير مدرسة، ، من الطالب والمدرسين بمدرستي الروضة الثانوية واإلعداديةاسماء القتلى  -

ن شميط سنوات. سليما 2استشهد هو وكل أبنائه، وسعيد السعيد أحمد أبو عيطة، وكيل المدرسة، استشهد هو وابنه 

 ،لم الرياضيات، استشهد في المذبحةمدير اإلدارة التعليمية، أصيب واستشهد ابنه الوحيد وشقيقه. مصطفى عامر مع

وبين األسماء عمر سليمان إداري المدرسة، كم استشهد الطالب محمود شعيشع، مع والده في المذبحة، الطالب أحمد 

 (الوطن) عبد الخالق مصطفى حمدانب محمد موسى، الطالب إسماعيل يونس مطر، والطال

للعناصر اإلرهابية المسئولة عن إستهداف المصلين بمسجد  تهامالحقبيان عسكري للقوات المسلحة االمصرية عن  -

العناصر اإلرهابية وإكتشاف وتدمير عدد من  القوات الجوية بمطاردة وتعلن عن قيامالروضة بمدينة بئر العبد ، 

العربات المنفذة للهجوم اإلرهابى الغاشم وقتل من بداخلهم فى محيط منطقة الحدث ، فضاًل عن إستهداف عدد من 

الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للجيش )وذخائر خاصة العناصر التكفيرية  البؤر اإلرهابية التى تحتوى على أسلحة

 (المصري

حركات )حسم، لواء الثورة، أنصار اإلسالم، جند اإلسالم( تدين حادثة مسجد الروضة، يذكر أن تلك الحركات هي حركات  -

 مسلحة محلية تستهدف قوات الجيش والشرطة المصرية.

 

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1182543088543338
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1182543088543338
https://www.facebook.com/SinaaMedia/videos/726826627515720/
https://www.facebook.com/SinaaMedia/videos/726634467534936/?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A357672487764471%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIzNTc2NzI0ODc3NjQ0NzEiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%2256f2d8923a8ade97a7c8c0346ffa62b3%22%7D%7D
https://www.elwatannews.com/news/details/2757554
https://www.elwatannews.com/news/details/2757554
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1182897898507857
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1182897898507857
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1182897898507857
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تابعة لمركز الحسنة في بصاروخ بمنطقة "عرب بلي" ال ،سالم علي سالممواطن/ الستهداف منزل تطائرة بدون طيار  -

نته اب وأسفر االستهداف عن تدمير المنزل، واصابة صاحبة بشظايا وفقد عينه اليسرى، واستشهاد كل من، وسط سيناء

 1كما اصيب ، عام 27ونسيبه "سليمان سالم محمد" ، عام 72جة ابنه "هدى سالمان علي" وزو، عام 01وتدعي "نعمة" 

 .من أحفاده أعمارهم دون السادسة

وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، تعلن تدمير جرافة وعربة همر للجيش المصري، بتفجير بعبوتين ناسفتين  -

 بالمنطقة العازلة على الحدود المصرية الفلسطينية.

وعة من مقاتليها باستهداف قوات الجيش المصري بالسلحة الخفيفة بالمنطقة العازلة والية سيناء تعلن عن قيام مجم -

 بين الحدود المصرية الفلسطينية، مما ادي لمقتل وإصابة بعض العسكريين.
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 اليوم. حمالت امنيه مكبره على مدينة العريش ورفح والشيخ زويد وذلك بالتزامن مع انقطاع الشبكات منذ صباح -

 طائرة بدون طيار تقصف هدف مجهول بمنطقة رفح. -

أشخاص  1تصادم سيارتين في أثناء سيرهما على طريق الجفجافة في مركز الحسنة بوسط سيناء، ما أسفر عن مصرع  -

 (الوطن) آخرين بإصابات متنوعة 7وإصابة 

، غرب العريش 02من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين زرعتا بطريق الشرطة بالكيلو يتمكنون  اء المفرقعاتخبر -

 (الوطن) أثناء سيرها على الطريق الدولي بين العريش وبئر العبد الشرطةالستهداف قوات 

ل العريش وغربها بما فيها قرية "الروضة" شرق بئر العبد، ومدينتي اشمب تصاالت "محمول وإنترنت"انقطاع الشبكات اال -

 (الوطن) الشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء

المسلحة لليوم الثالث على التوالي، بمناطق غرب العريش  واصل القوات األمن حمالتها ومداهماتها لمالحقة العناصرت -

 (الوطن) وجنوب الشيخ زويد ورفح

 (الوطن) انقطاعه بشكل تام بمدينتي الشيخ زويد ورفح لليوم الثالث على التوالييواصل التيار الكهربائي 

https://www.elwatannews.com/news/details/2757638
https://www.elwatannews.com/news/details/2757638
https://www.elwatannews.com/news/details/2757738
https://www.elwatannews.com/news/details/2757738
https://www.elwatannews.com/news/details/2757462
https://www.elwatannews.com/news/details/2757462
https://www.elwatannews.com/news/details/2757462
https://www.elwatannews.com/news/details/2757462
https://www.elwatannews.com/news/details/2754722
https://www.elwatannews.com/news/details/2754722

