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 تعريف

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

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

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 الملف المصري: النشرة المصرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسة الخارجية:

 ــــــــــــــــــ

 السيسى: مصر مستعدة للتعاون مع فرنسا لمقاومة التطرف

 بتقديم الدعم السيسى المجتمع الدولي خاصة الدول الغربيةـ فى ختام مشاركته فى قمة التغيرات المناخية بباريس، طالب 

ت فى كلمته أمام قمة التحديا  سيسيوأوضح ال ددة فى دول القارة.الكامل للمبادرة اإلفريقية المتعلقة باستخدامات الطاقة المتج

المناخية والحلول اإلفريقية ـ أن إفريقيا حريصة على أن تتضمن تلك المبادرة اآلليات الالزمة للنهوض الفعلى فى هذا المجال. 

وأشار  بل هى إطار شامل ومستدام، بما يعود بالنفع على جميع األطراف. المبادرة ليست مجرد إعالن سياسي وشدد على أن تلك

السيسى إلى أن هذه المبادرة هى الوحيدة التى تربط بشكل مباشر بين زيادة معدالت التنمية فى القارة من ناحية والمساهمة 

د وق واصل دورها البناء فى هذا الشأن .أن مصر سوف ت سيسيلمناخ من ناحية أخري. وأكد الفى الجهود الدولية للتصدى لتغير ا

 حيث عقد اجتماعا مع جيرارد الرشيه رئيس المجلس. وصرح السفير عالء يوسف أمس مقر مجلس الشيوخ الفرنسى سيسيالزار 

. ىوالبرلمان الفرنسشدد على ضرورة تعزيز العالقات البرلمانية بين مجلس النواب الجديد  سيسيالمتحدث باسم الرئاسة بأن ال

 للتعاون مع فرنسا لمقاومة الفكر المتطرف. سى برنار كازنوف مؤكدا استعداد مصرأيضا وزير الداخلية الفرن سيسيوالتقى ال

 5/05/5102 األهرام

 واشنطن ألعضاء الكونجرس األمريكي: مصر تخطو نحو طريق الديموقراطيةسفير مصر في 

صرح سفير مصر في واشنطن السفير ياسر رضا بأنه التقى مساء أمس الثالثاء بعدد من أعضاء الكونجرس األمريكي ، حيث شرح 

ل السفير رضا، إن هناك تفهما وقا لهم واقع الديموقراطية في مصر ، مؤكًدا أن مصر تخطو بالفعل نحو طريق لديموقراطية.

كبيرا سواء من جانب المسئولين بالخارجية األمريكية أو بوسائل اإلعالم األمريكي أن مصر تسير في الطريق الصحيح، موضًحا أن 

وأضاف: عملية مستمرة يتم خاللها بناء التجارب والخبرات حتى يعتاد المواطنون  الديموقراطية لن تتحقق بين عشية وضحاها.

وقال سفير مصر في واشنطن، إن هذه  على النظام الديموقراطي ويستطيعون التعرف أكثر على مرشحيهم واختيار األفضل.

العملية المتواصلة هي التي تستطيع أن تفرز فيما بعد نظاما ديموقراطيا أكثر تأصيال ووضوحا في مصر يضاهي كافة األنظمة 

 الديموقراطية العالمية.

 5/05/5102 بوابة األهرام

 مصرالمانيا تتفهم المخاطر التى تواجهها سفير ألمانيا بالقاهرة : 

مليار يورو، مشيرا  0.1صرح يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة بأن حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا يبلغ حاليا 

وقال،  مجاالت وهي الطاقة والمياه والتوظيف فضال عن مجاالت أخري مثل اإلصالح اإلداري والتنمية الحضرية. 1إلى أنه يركز علي 

فيين الليلة الماضية بمقر السفارة األلمانية بالقاهرة، " إن مصر تواجه تحديات سياسية واقتصادية خالل لقاء مع الصح

واجتماعية عديدة في السنوات الماضية فضال عن تهديدات داخلية تشمل اإلرهاب والهجمات اليومية ضد الشرطة والجنود 

و تدعمها حتى تحصل علي االستقرار"، مشيرا إلي أن الوقت الحالي  وأضاف "أن ألمانيا تتفهم المخاطر التي تواجه مصر والمدنيين".

 يشهد حروبا غير تقليدية وأن االستقرار والسالم يتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية .

 5/05/5102 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131742/25/457323/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/817165/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/817178/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
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 سامح شكرى يغادر الجزائر بعد مشاركته االجتماع الوزاري السابع لبلدان جوار ليبيا

استغرق عدة ساعات شارك خاللها فى االجتماع الوزاري غادر سامح شكرى وزير الخارجية الجزائر مساء اليوم الثالثاء، فى ختام زيارة 

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد أكد خالل االجتماع أهمية العمل  العادي السابع لبلدان جوار ليبيا الذى استضافته الجزائر.

ة، ل مجلس النواب ولو باألغلبيعلى التوصل قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى إلى إنجاز االتفاق السياسى فى ليبيا، واعتماده من قب

حتى ال نضطر إلى النظر فى خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض األطراف على الساحة الليبية، كما شدد على أنه لن يكون 

هناك استقرار سياسى أو تنمية ورخاء اقتصادى لليبيين في ظل انعدام األمن. وأضاف أن مصر تأمل عقب إقرار االتفاق وتشكيل 

 مة وفاق وطني، أن يتم تطبيق الشق الخاص بالترتيبات األمنية.حكو

 5/05/5102 بوابة األهرام

 زعيم األغلبية في البرلمان األلماني: مصر الجديدة مستقرة وضامنة لحقوق المسيحيين فى الشرق األوسط

أكد الدكتور فولكر كاودر زعيم األغلبية فى البرلمان األلمانى "بوندستاج"، القيادى فى الحزب الديمقراطى المسيحى، أن مصر 

ة تلك وحماي السيسى يمثل ضمانة لالستقراروأن  مسيحيين فى الشرق األوسطحقوق التعتبر حالًيا نموذًجا للدول التى تضمن 

وشدد كاودر على أهمية دعم ألمانيا، واالتحاد األوروبى، مصر، فى هذه المرحلة، باعتبار أن استقرار مصر يمثل أهمية  الحقوق.

المؤتمر، الذى نظمته الكنيسة الكاثولكية األلمانية فى جاء ذلك خالل  قصوى الستقرار منطقة الشرق األوسط، والدول العربية.

برلين، تحت عنوان "هل تنتهى التعددية الدينية فى الشرق األوسط؟ وما تأثير ذلك على مستقبل المسيحيين فى البلدان 

 العربية؟ وشارك فيها ممثلون للكنائس الكاثولكية فى مصر، ولبنان، والعراق وسوريا، واليمن، واألردن.

 5/05/5102 بوابة االهرام

 سفير مصر في موسكو: نأمل في استئناف الرحالت الجوية الروسية للبالد قريًبا

ة وذكرت وكال ير مصر في موسكو اليوم الثالثاء، عن أمله أن يتم استئناف الرحالت الجوية مع مصر قريبا.عبر محمد البدري سف

أنباء تاس الروسية في نسختها اإلنجليزية، أن البدري جدد خالل مؤتمر صحفي اإلعراب عن أمله فى التغلب على تداعيات هذا 

التى تعد قطاعا مهما فى عالقاتنا.. مشيرا إلى أن هذا لن يؤثر على مجمل الحادث المحزن.. بما في ذلك تأثيره على السياحة 

وقال السفير:"إن المفاوضات والمناقشات بين مصر وروسيا، لم تتوقف فيما يتعلق بالحظر الحالي  عالقاتنا مع روسيا بوجه عام.

كانية التغلب على هذه المشكلة، ونأمل أن علي رحالت الطيرا ن الروسية إلي مصر واالتصاالت مازالت مستمرة، نحن نناقش إم

 تقود هذه الجهود إلى تسوية معقولة للمشكلة واستئناف الرحالت الجوية الروسية إلى مصر قريبا".

 5/05/5102 بوابة األهرام

 حكام اإلمارات في عيدها الوطني يطالبون المجتمع الدولي بدعم استقرار مصر

 0لتأسيس االتحاد بين اإلمارات السبع، كما احتفلت أمس الثالثاء  44بر، بالعيد الوطني الـديسم 5احتفلت دولة اإلمارات األربعاء 

من جانبه، أكد الشيخ خليفة بن زايد رئيس اإلمارات في كلمة له بمناسبة العيد الوطني، ضرورة مساندة  ديسمبر، بيوم الشهيد.

فيها.وقال: "إننا نتابع بكل اهتمام التطورات اإليجابية التي تشهدها مصر المجتمع الدولي لجهود مصر لتثبيت األمن واالستقرار 

الشقيقة، ونناشد المجتمع الدولي مساندة جهودها لتثبيت دعائم األمن واالستقرار فمصر اآلمنة هي بوابة السالم واالعتدال 

 العربي".

 5/05/5102 بوابة األخبار

 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/35/218/817121/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/233/817049/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/228/817088/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/565e867534d92a64142ac1e1/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1449035381
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 الرئيس الفرنسي يزور مصر إبريل المقبل

 ند يقوم بزيارة إلى مصر خالل شهر إبريل المقبل.كشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أوال

أن وفدا فرنسيا رسميا سيزور مصر في  -ديسمبر 0في تصريحات صحفية على هامش زيارته لباريس الثالثاء  -وأضاف قابيل 

حيث التقى وزير ويقوم طارق قابيل بزيارة حاليا لباريس  للتحضير لزيارة الرئيس أوالند إلى القاهرة. 5102الربع األول من عام 

االقتصاد والصناعة إيمانويل ماكرون ووزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية وتنشيط السياحة والفرنسيين في الخارج ماتياس 

 فكل، باإلضافة إلى وفد من جمعية أرباب األعمال الفرنسيين "ميديف".

 5/05/5102 بوابة األخبار

سلمان بن محمد األمير مع ويجتمع غدا الرياض يزور الوزراء رئيس  

األمير محمد  أكد السفير المصري بالسعودية ناصر حمدي أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي

وأوضح السفير في تصريحات خاص  .ديسمبر أول اجتماع للمجلس التنسيقي المصري السعودي 5بن سلمان يعقدان غدا األربعاء 

د فلـ"بوابة أخبار اليوم" أن اللقاء سيحضره وزراء الخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والنقل ، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء والو

وأضاف أن هذا االجتماع يضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة بين البلدين ، باإلضافة إلى  .ق له ستستغرق يوم واحدالمراف

اآلليات التي سيتم تنفيذها المرحلة المقبلة بحيث يعقد االجتماع بشكل دوري بهدف إحداث نقلة نوعية في العالقات المصرية 

 .لى توقيع إعالن القاهرة واتفاقية المجلس التنسيقي بين البلدينالسعودية في المرحلة المقبلة بناء ع

 0/05/5102 بوابة األخبار

 قبل نهاية ديسمبرشكري: يجب التوصل التفاق سياسي في ليبيا 

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على أهمية العمل على التوصل قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى إلى إنجاز االتفاق السياسى فى 

ليبيا واعتماده من قبل مجلس النواب ولو باألغلبية، حتى ال نضطر إلى النظر فى خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض 

ديسمبر، فى االجتماع الوزارى السابع لوزراء خارجية  0جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها شكرى، الثالثاء  الليبية.األطراف على الساحة 

وشدد شكرى على انه لن يكون هناك استقرار سياسى أو تنمية ورخاء إقتصادى لليبيين في  دول جوار ليبيا والمنعقد بالجزائر.

 ظل انعدام األمن.

 0/05/5102 بوابة األخبار

 هوالند وبان يختفيان قبل مصافحة السيسي... وناشطون يسخرون

األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، وحين كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند، في استقبال ضيوفه من الرؤساء، بصحبة 

 اضيفه المذيعة المصرية بدورها، قاطعت حضر السيسي، فوجئ هو ومذيعة التلفزيون المصري باختفائهما في ظروف غامضة.

 وتسرعت بقولها: "وفي استقباله الرئيس الفرنسي"، حيث استقبل قبله باقي الرؤساء، عند وصول سيارات الرئيس المصري

فسبقت الحدث متوقعة مصافحة هوالند له، لكنها فوجئت بمسؤولين غير الرئيس، وظلت تنتظره، ولكنه لم يحضر، فقالت: "ال 

أستطيع رؤية الرئيس الفرنسي والذي كان حاضرًا من لحظات"، لتؤكد واقعة قد تمر من دون أن يالحظها بعضهم، لكنها سجلتها 

 بتعليقها عليها.

 5/00/5102 العربي الجديد

 

 

http://akhbarelyom.com/article/565e07f634d92a795e12a8ef/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1449002998
http://akhbarelyom.com/article/565df71434d92a09566b8204/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1448998676
http://akhbarelyom.com/article/565dde6d34d92a5c4a675344/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-1448992365
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/12/1/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86
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 الصدر يتهم اإلمارات بالتطبيع ويدعو األزهر لعدم فتح فرعه لديها

 لتطبيع العالقات بينقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن فتح إسرائيل لممثلية لدى األمم المتحدة في اإلمارات هو بداية 

وأشار الصدر  الجانبين، داعيا األزهر إلى "العدول عن فتح فرع له في المكان الذي فيه ممثلية إلسرائيل وإال فإنها تعتبر خلة".

في رده عن سؤال ورده، االثنين، حول موقفه من "قيام الكيان الغاصب الصهيوني بنية فتح ممثلية دبلوماسية لدى األمم 

لطاقة والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، وزيارة مدير عام وزارة خارجية الكيان الصهيوني إلى أبو ظبي لوضع اللمسات المتحدة ل

وكشف أن اإلمارات تحاول  األخيرة بشأن افتتاح هذه التمثيلية"، أن "هذه الخطوة اإلماراتية األولى لتطبيع العالقات مع إسرائيل".

وهاجم زعيم التيار الصدري اإلمارات قائال:  تح فرع له "التغطية على جريمة فتح ممثلية إسرائيل".من خالل االتفاق مع األزهر ف

ودعا الصدر في األخير األزهر إلى  "ألم يكفكم التعاون مع أمريكا ضد الشعوب المظلومة حتى وصل األمر للتطبيع مع إسرائيل".

 وإال فإنها تعتبر خلة". "العدول عن فتح فرع له في مكان فيه ممثلية إلسرائيل،

 5/05/5102 50عربي

 الخطوط التركية تلغي رحالتها إلى مدينة شرم الشيخ المصرية

 كانون الثاني/ ينايرأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحالتها المقررة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى األول من 

وكانت وزارة الخارجية التركية  وقالت الشركة في بيان أصدرته صباح الثالثاء، إن "قرار اإللغاء، جاء نتيجة مخاوف أمنية". .5102

تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بعدم السفر إلى مدينة شرم الشيخ، في شبه جزيرة سيناء  01قد أصدرت تحذيرا لرعاياها، في 

 ة.المصري

 5/05/5102 50عربي

 سياسي بريطاني: أيام السيسي معدودة

وكتب جاالوي  السيسي باتت معدودة، واصفا مصر بأنها أضحت "جمهورية خوف".ي البريطاني جورج جاالوي إن أيامقال السياس

التي تتلقى استشارات من توني بلير، باتت اآلن "جمهورية خوف"، وتتزايد درجة عدم  مصر،“عبر حسابه على تويتر اليوم اإلثنين: 

 أيام الديكتاتور السيسي معدودة".“ ومضى يقول:  استقرارها يوما بعد يوم".

 5/05/5102 مصر العربية

 النهضة"مسؤول مصري: األسبوع المقبل اجتماع "هام" حول "سد 

قال مسؤول مصري ، مساء أمس الثالثاء، إن اجتماعا سداسيا تشهده العاصمة السودانية الخرطوم، األسبوع المقبل ، للتشاور 

وأضاف في تصريحات صحفية لوكالة األناضول تم االتفاق علي اتمام اجتماع سداسي منتصف االسبوع المقبل  حول سد النهضة. 

وأشار إلي أن االجتماع القادم "هاما" لكّل األطراف إلنجاز  بحضور وزراء المياه والري والخارجية الستة. علي مدار يومين بالخرطوم ، 

وفي وقت سابق ، مساء أمس، أعلن وزير الموارد المائية والري  كل األمور المتعلقة بالسد التي تبنيه أثيوبيا، بحسب قوله. 

جتماع وزاري سداسي يضم وزراء الخارجية والموارد المائية في السودان ومصر والكهرباء السوداني "معتز موسى"، عن انعقاد ا

 السابع والثامن من ديسمبر الجاري. وأثيوبيا بالخرطوم يومي

 5/05/5102 مصر العربية

 

 

 

http://arabi21.com/story/876627/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://arabi21.com/story/876620/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/816273-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/818919-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 

  السيسى يغادر لجنته االنتخابية فى مصر الجديدة بعد اإلدالء بصوته

غادر السيسى، مقر لجنته االنتخابية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية اإلعدادية بنات، بعد اإلدالء بصوته فى جولة اإلعادة من 

 .البرلمانية، بدائرة مصر الجديدة والنزهةالمرحلة الثانية من االنتخابات 

 5/05/5102 اليوم السابع

 -الحكومة المصرية :

 

 الشئون القانونية ومجلس النوابمشروع قرار بتحديد اختصاصات وزارة 

برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدد من القرارات السياسية واالقتصادية  امسوافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه 

توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة هى الجهة المنوط بها دون و والخدمية.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس كما  التعامل مع كل األمور التى تتعلق بمنح التراخيص والموافقات لالستثمار. الغير

أسهم رأس المال  بشأن التصريح بزيادة خاصة فى الجمهورية بالموافقة على قرارى مجلس محافظى بنك التنمية االفريقى

 وعدة قرارات أخرى . المصرح به للبنك

 5/05/5102 األهرام

 

  وزير التجارة والصناعة: الرئيس الفرنسى يزور مصر إبريل المقبل

سيقوم بزيارة إلى مصر خالل شهر إبريل المقبل كشف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس الفرنسى فرانسوا هوالند 

للتحضير لزيارة الرئيس  5102. وأضاف على هامش زيارته لباريس أن وفدا فرنسيا رسميا سيزور مصر فى الربع األول من عام 

ماكرون ووزير الدولة "هوالند" إلى القاهرة. ويقوم طارق قابيل بزيارة حاليا لباريس حيث التقى وزير االقتصاد و الصناعة إيمانويل 

الفرنسى للتجارة الخارجية و تنشيط السياحة و الفرنسيين فى الخارج ماتياس فكل، باإلضافة إلى وفد من جمعية أرباب األعمال 

الفرنسيين "ميديف". ويلتقى قابيل غدا مع األمين العام لمنظمة التعاون االقتصادى و التنمية أنجيل جوريا قبل أن يغادر 

 .القاهرة عائدا إلى

 0/05/5102 اليوم السابع

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B5%D9%88/2471195#.Vl6ks3YrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131742/25/457339/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2470890#.Vl6l0XYrLIU
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 -األنتخابات البرلمانية :

 اإلعادة بالمرحلة الثانية من االنتخاباتفتح أبواب مراكز االقتراع أمام الناخبين فى اليوم الثانى لجولة 

وتجرى مرحلة .فتحت مراكز االقتراع أبوابهاأمام الناخبين فى اليوم الثانى لجولة اإلعادة بالمرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية

الشيخ والشرقية ودمياط محافظة هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر  01اإلعادة لالنتخابات في 

مقعدا في هذه الجولة  501مرشحا على  452ويتنافس ."وبورسعيد واإلسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء

 مرشحين في الجولة األولى من المرحلة الثانية. 1دائرة، بعدما تم إعالن فوز  11االنتخابية على مستوى 

 5/05/5102 بوابة األهرام

 

 بعثات دولية لمتابعة االنتخابات بجولة اإلعادة 1

الدولية لمتابعة االنتخابات، خالل زياراتها للجان في اليوم االول من جولة االعادة بالمرحلة الثانية  أكدت تسعة وفود من البعثات

بنهاية االستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، أنه أجري في مناخ آمن وهاديء ومستقر دون عنف انتخابي، وتمكن الناخبون من 

شحون بوقف الدعاية االنتخابية امام اللجان خالل االقتراع، وتم رصد عدد من االختيار بحرية بين المرشحين، بينما لم يلتزم المر

 التجاوزات والخروقات في توجيه الناخبين والتأثير عليهم.

 5/05/5102 األهرام

 

 اإلعادة للمرحلة الثانيةغرفة عمليات مجلس الوزراء تواصل متابعة انتخابات 

بدأت غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء متابعة سير العملية االنتخابية لليوم الثاني لجولة اإلعادة للمرحلة الثانية 

كل  ويمشارك في الغرفة مندوبي.من االنتخابات البرلمانية؛ وذلك مع بداية عملية االقتراع في الساعة التاسعة من صباح اليوم

، وهيئة اإلسعاف وجهاز المخابرات «الدفاع، الداخلية، التنمية المحلية، الصحة، الكهرباء، العدل، النقل، التخطيط»من وزارات: 

 .العامة؛ من أجل ضمان وسرعة تذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية االنتخابية

 5/05/5102 الشروق

 فى بعض الدوائر 111غرف علميات األحزاب: سعر الصوت وصل 

رصدت غرف العمليات التى شكلتها األحزاب السياسية لمتابعة جولة اإلعادة للمرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، أمس، 

المخالفات والتجاوزات للضوابط التى حددتها اللجنة العليا لالنتخابات، فى اليوم األول من جولة اإلعادة، والتى كان مجموعة من 

فى مقدمتها توزيع رشاوى انتخابية وأموال على الناخبين أمام لجان االنتخابات، وانتشار الالفتات الدعائية أمام مراكز االقتراع، 

 111ائر انتخابية. كما رصدت الغرفة توزيع عدد من أنصار المرشحين رشاوى انتخابية وصلت إلى وتأخر فتح اللجان فى عدة دو

 .جنيه للصوت الواحد

 5/05/5102 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/817181/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131742/145/457375/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=50dbfe63-d1c9-4d09-8699-6cecb312c793
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=9f2dc42c-be8b-44d2-96bc-5fc4710e3fa1
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 %00اليوم األول من اإلعادة.. ومصدر قضائي: اإلقبال وصل لـ شكوى في 002«: العليا»

أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات، الثالثاء، أن اليوم األول للتصويت في جولة اإلعادة جاء هادًئا، مضيفا أن المعوقات التي واجهتها 

ادر قضائية، أن نسبة المشاركة في اليوم فيما كشفت مص.العملية االنتخابية تم تذليلها وتركزت معظمها في تأخر فتح اللجان

، أن اللجنة «مروان»وأوضح  من إجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات محافظات المرحلة الثانية. %00األول بلغت نحو 

اية شكوى تدور حول امتناع القضاة عن مساعدة الناخبين من غير ذوي االحتياجات الخاصة، ومخالفات ضوابط الدع 002تلقت 

ألف ناخب حتى التاسعة مساء الثالثاء، وأن التصويت ما زال جارًيا  01االنتخابية، الفتا إلى أن نسبة التصويت في الخارج تخطت 

 في عدد من المقرات حتى السادسة صباح األربعاء.

 0/05/5102 الشروق

 غرفة عمليات العدل: واقعة فيديو رشوة االنتخابات "غير صحيحة"

قال المستشار حمدى عبد التواب عضو غرفة عمليات وزارة العدل والمتحدث باسم نادي القضاة: إن مقطع الفيديو الذى تم 

القضاة رشوة نصف مليون جنيه بشأن العملية االنتخابية بالغربية غير تداوله على مواقع التواصل االجتماعى بزعم رفض أحد 

وقال إن الواقعة غير صحيحة واسم القاضي غير صحيح، وتم التواصل مع رئيس اللجنة العامة بالغربية ونفى الواقعة .صحيح

 تماما.

 0/05/5102 بوابة األهرام

 -أحزاب :

  رفعت السعيد: ال أتوقع تعيين أحد من القيادات اليسارية بمجلس النواب

االستشارى لحزب التجمع، أنه لم يتلقى أى اتصاالت بشأن عرض اسمه من ضمن  أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس

الشخصيات المقرر تعينها فى مجلس النواب، موضًحا أن الوقت مازال بعيًدا إلجراء اتصاالت، فضال عن تعدد الخيارات أمام رئاسة 

 ."لنواب، قائال:" إن جاء خيًرا وأن لم يأت فخيًرا أيًضاالجمهورية. وتوقع أال يتم تعيين أحد من القيادات اليسارية ببرلمان مجلس ا

 5/05/5102 اليوم السابع

  تعيينهم بمجلس النوابمصادر : اتفاق بين قيادات "صحوة مصر" على رفض 

كشف مصادر، أن قيادات قائمة "صحوة مصر" التى أسسها الدكتور عبد الجليل مصطفى، وأعلنت انسحابها من المشاركة فى 

انتخابات مجلس النواب قبل اجراء العملية االنتخابية بسبب ما وصفته باالجراءات "التعجيزية"، اتخذوا قرارا فيما بينهم بعدم 

ن فى البرلمان إذا ما تم طرح األمر عليهم. وأوضحت المصادر، أن قيادات قائمة صحوة مصر ومنهم الدكتور عبد قبول التعيي

الجليل مصطفى والدكتور أحمد حسنى والدكتور عمار على حسن وغيرهم من أسماء الشخصيات العامة اتفقوا على رفض 

الحديث عن األمر برمته فى وسائل اإلعالم حتى ال يقال أنهم عقدوا التعيين فى البرلمان حال عرض األمر عليهم، إضافة إلى عدم 

  .صفقة مع النظام بعد انسحابهم من االنتخابات

 5/05/5102 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=b703e7c9-b0a9-4216-aabe-9886a3714730
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/817131/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF--%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/2471044#.Vl6k-nYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1---%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85--%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86/2470956#.Vl6lM3YrLIU
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  التيار الشعبى:حديث سيف اليزل عن"صباحى" تحرش سياسى وال نقبل مناصب بالتعيين

الشعبى، على تصريح اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر" علق السفير معصوم مرزوق القيادى بالتيار 

خالل مداخلته الهاتفية لبرنامج القاهرة اليوم الذى أوضح خاللها أنه من الصعب تعيبن حمدين صباحى وهالة شكر اهلل فى 

لسياسية تشهد متغير سياسى عجيب متسائال البرلمان قائال: "ما فعله اليزل تحرش سياسى بحمدين صباحى". وأوضح أن الحياة ا

وهى من مهام رئيس الجمهورية. وأشار إلى ان موقف التيار الشعبى ثابًتا  ى حب مصر فيما يخص تعينات النوابعن دور قائمة ف

ننا ى لكتجاه التعينات، موضًحا أن القيادات ال تقبل أى منصب بالتعين، وسبق أن تم عرض مناصب لنا فى حكومة حازم الببالو

 .رفضنا

 0/05/5102 اليوم السابع

  ردا على سيف اليزل.."الكرامة": لن نقبل تعيين أحد قياداتنا بالبرلمان

بسيونى األمين العام لحزب الكرامة، إن حزبه اتخذ قرارا فى الفترة الماضية بعدم قبول تعيين أحد قياداته  قال الدكتور محمد

فى مجلس النواب القادم، مشددا:" الفكرة مرفوضة تماما وغير قابلة للنقاش سواء فى حزب الكرامة أو التيار الشعبى". تجدر 

 .صباحى هو أحد مؤسسى حزب الكرامةاإلشارة إلى أن المرشح الرئاسى السابق حمدين 

 0/05/5102 اليوم السابع 

 مش سواقين ميكروباصخالد داوود: القوانين ال تساعد على قيام حياة حزبية حقيقية.. واحنا 

قال خالد داوود، عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، إن القوانين القائمة في الدولة حاليا ال تساعد على قيام حياة 

إنه يجب قول « البيت بيتك»خالل حواره لبرنامج وأضاف .حزبية حقيقة، واألجواء العامة ال تشجع على الممارسة الحزبية

من يقول إن األحزاب ال تنزل إلى الشارع أقول له احنا مش سواقيين ميكروباص علشان »ما هي دون تزييف، متابعا: الحقيقة ك

األصوات المعارضة يتم تخوينها والهجوم عليها ويقدم بها بالغات بتهم االنتماء لجماعات »واستطرد: «ننزل نلف في الشوارع

وأكد أن اإلعالميين يقومون .«ب على األرض يحتاج إلى قوانين تشجع على ذلكإرهابية أو التمويل من الخارج.. عمل األحزا

بتسفيه األحزاب المعارضة حتى وصل. األمر إلى إنهم ال يريدون برلمان، كما أن التمويل السياسي يأتي من رجال األعمال المؤيدة 

 .للرئيس فقط وليس المعارضة

 5/05/5102 الشروق

 حزب المؤتمر يقدم ما رصده من مخالفات أمس للعليا النتخابات

ترافها أمس بعدد من اللجان االنتخابية لصالح أصدر حزب المؤتمر بياًنا صحفًيا أدان فيه وبشدة بعض المماراسات التي تم اق

أحد المرشحين المنافسين لمرشح الحزب بالدائرة الثالثة ومقرها "مركز اإلسماعيلية وأبوصوير وفايد "بمحافظة اإلسماعيلية 

بيان غرفة وقال .حيث نما إلى غرفة العمليات الفرعية بالمحافظة معلومات إن صحت لطعنت في نزاهة انتخابات هذه الدائرة

 .العمليات المركزية لحزب المؤتمر، إن الغرفة قد رفعت هذه الشكاوى للجنة العليا للالنتخابات للتحقيق فيها واستبيان صحتها

 5/05/5102 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7/2470829#.Vl6l7XYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9--%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2470878#.Vl6l1nYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=663890ed-d21f-4115-b357-c3e026566e6a
http://www.albawabhnews.com/1639319
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 "اإلصالح والنهضة" يستعد النتخابات المحليات

عمرو نبيل األمين العام لحزب اإلصالح والنهضة إن الحزب ينتظر قانون المحليات من ِقَبل البرلمان، لبحث طريقة قال الدكتور 

وأشار إلى استعداد الحزب للدفع بمرشحين من الشباب فى انتخابات المحليات فى عدد كبير من المحافظات، من خالل .المنافسة

 بات المحليات.تدريب كوادره على كيفية المنافسة في انتخا

 5/05/5102 البوابة نيوز

 

 تعيين نواب من الشباب السيسي"المصري الديمقراطي" ُيناشد 

 بالشباب خاللطالب الدكتور إيهاب الخراط، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى االجتماعي، الدولة بأن تولى مزيًدا من االهتمام 

 «.النواب المعينين»الفترة المقبلة، داعًيا السيسى إلى أن يختار عددا منهم ضمن 

 5/05/5102 البوابة نيوز

 

 "المصريين األحرار": التعيينات لتمثيل غير المنتخبين

المصريين األحرار، إن الهدف من تعيينات نواب البرلمان، هو تمثيل الفئات غير قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب 

المعينين بمجلس النواب سيكونون مؤمنين تماما »وأضاف.«الممثلة فى البرلمان، حسب تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي

بمجلس  ٪٨١لمقرر أن يعين الرئيس نسبة ومن ا.«بالدولة المصرية والحفاظ على هويتها الوطنية، وااللتزام بالدستور والقانون

 النواب المنتظر، وفقا للدستور.

 5/05/5102 البوابة نيوز

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 وكل سجناء الرأي« اإلسكندراني»منظمة حقوقية تدعو إلطالق سراح  00

بيانا مشتركا، قبل قليل، أعربت فيه عما وصفته بـ"بالغ استيائها وإدانتها الشديدة"، الحتجاز منظمة حقوقية  00أصدرت 

الباحث والصحفي إسماعيل اإلسكندراني، "ما يعد انتهاكا وتقييدا لحريته"، عقب عودته من ألمانيا ظهر األحد الماضي، بمطار 

وق الشخصية على موقعها الرسمي، بـ"بإطالق سراح اإلسكندراني وطالب البيان، الذي نشرته المبادرة المصرية للحق.الغردقة

بشكل فوري دون شروط، وتحمل السلطات مسؤولية عودته سليما لعائلته". وقال البيان إن "اإلسكندراني" تم احتجازه ألكثر من 

من الوطني وظل محتجزا ساعات بمكتب األمن بالمطار مع وعود متكررة بإطالق سراحه خالل وقت قصير، ليحال بعدها لأل 01

هناك حتى عرضه صباح اليوم، الثالثاء، على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة، ليحقق معه في حضور محامين ألكثر 

 يوما على ذمة التحقيقات. 02ساعات متواصلة، ليصدر قرارها مساء اليوم بحبسه  8من 

 0/05/5102 الشروق

http://www.albawabhnews.com/1638985
http://www.albawabhnews.com/1638984
http://www.albawabhnews.com/1638980
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=641e3330-6383-4379-ad33-d7a674d53109
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 -تصريحات :

  : مستقبل اإلسالميين غامض و"النور" سيظل داعما للدولةخالد الزعفرانى

خاصة فى ظل استمرار ممارسة إن مستقبل االسالميين بعد االنتخابات البرلمانية ال يزال غامضا حتى اآلن،  قال خالد الزعفرانى

جماعة اإلخوان للعنف. وأضاف أن موقف اإلخوان ما زال غامضا بسبب حالة االنشقاقات التى تعانى منها اآلن، وكذلك التصعيد 

والعنف الذى تتبناه، الفتا إلى أن حزب النور سيظل داعما للدولة المصرية، ولن يتجه إلى االنعزال عن المشهد السياسى، فيما 

  .يظل مستقبل االحزاب المتحالفة مع اإلخوان، فى العمل السياسى ضعيفس

 5/05/5102 اليوم السابع

 

  "فى شوارع الجامعة ألنها "سياسيةجابر نصار: لن نسمح بالصالة 

قال جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه يستطيع القول بثقة إن ما تم إتخاذه من قرارات لتفكيك بنية التطرف جعلت 

الجامعة خارج إطار تأثير المتطرفين، مشيرًا إلى أن من يريد الصالة فليذهب للمسجد بالجامعة، والتنطع بالقول إن الصالة 

ستكون فى شوارع الجامعة أو مداخل الكليات هى ليست صالة هلل ولكنها صالة إلنتماءات سياسية، مؤكدًا :"لن نسمح بها". 

وأضاف نصار خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، لقاء شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب 

خيًا وسعدت به الجامعة، مطالبًا بأن تحذو كل الجامعات حذو جامعة القاهرة بمواجهة بشباب جامعة القاهرة كان لقاءًا تاري

 .التطرف واإلرهاب وتفكيك آلياته لكى نمسح هذا الغبار عن وجه مصر وجامعاتها

 0/05/5102 اليوم السابع

 

  حلمى بكر لـ"خالد صالح": االنتخابات لم تشهد تزويرا ولكن كان بها رشاوى

عبر الموسيقار حلمى بكر، عن سعادته بإجراء االنتخابات البرلمانية الحالية رغم قلة اإلقبال عليها ووجود رشاوى انتخابية بها، 

نهائيًا"، الفتا إلى أن وقائع الرشاوى االنتخابية تلك التى تم تصويرها ولن تمر مرور الكرام. وأضاف خالل  وقال:"لم يوجد تزويرا

يناير" كمصطلح ثورة، ألنه كان يمكن أن تكون ثورة حقيقية لوال  52حواره مع خالد صالح، ببرنامج "آخر النهار" أن له رأى فى "

 . يونيو ، يوم خروج المصريين للشوارع 11يقية بمصر هى الذين انسدوا بداخلها، ولكن الثورة الحق

 0/05/5102 اليوم السابع

 أحمد عكاشة: بكره الشباب ينتخبوا

الشباب مختلفة عن الكبار، فظاهرة عزوف قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن اهتمامات 

وأضاف .«الشباب عن االنتخابات ظاهرة عالمية وليست جديدة، ونحن هنا فى مصر نفسرها تفسيرات سياسية، وهذا أمر خاطئ

 .«أن الشباب موجودون أمام اإلنترنت وبيعاكسوا البنات، دى اهتماماتهم وبكرة يكبروا وهما بنفسهم ييجوا للجان االنتخابات

 5/05/5102 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B8%D9%84-/2471048#.Vl6k-HYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B3/2470818#.Vl6l43YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7/2470804#.Vl6l9nYrLIU
http://www.albawabhnews.com/1638988
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 عن ظاهرة الرشاوى االنتخابية %011أيمن الصياد: الدولة مسؤولة بنسبة 

علق الكاتب الصحفي، أيمن الصياد، على االنتخابات البرلمانية، قائًلا: "نحن على وشك إسدال الستار على الفصل األول من 

، إن «يحدث في مصر»وقال في تصريحات لبرنامج ."االنتخابات، ورفع الستار على الفصل الثاني الذي سيشهد انعقاد البرلمان

 البرلمان المقبل سيتضمن أسماء جديدة، لكن أعتقد أن التوجهات لن تكون جديدة، حيث ستعبر عن نفس المصالح القديمة»

لبرلمان المقبل، قائًلا: "أنا لست متأكًدا أننا أمام حياة حزبية حقيقية، وبالتالي لن يكون وأعرب عن عدم تفاؤله بأداء األحزاب في ا

مرجًحا أن تكون الحصانة، واالقتراب من دوائر معينة بالدولة، وامتالك أدوات قوية يستطيع  هناك أيًضا حياة سياسية حقيقية".

وأضاف أن "الدولة بالمفهوم التقليدي ليس لها عالقة .وى االنتخابيةمن خاللها التحكم في اآلخرين، هي السبب في اللجوء للرشا

 ."عن هذا الموضوع %011بهذا الموضوع، لكن بالمفهوم الواسع كسياسة وثقافة نظام فهي مسؤولة بنسبة 

 5/05/5102 الشروق

 

 «غاية في الخطورة»عزوف سكان القاهرة عن المشاركة باالنتخابات «: السناويعبداهلل »

وتوقع  .أعرب الكاتب الصحفي، عبد اهلل السناوي، عن قلقه مما وصفه بعزوف الناخبين عن المشاركة في االنتخابات البرلمانية

أال تختلف نسبة المشاركة في جولة اإلعادة من المرحلة الثانية التي تجرى اآلن عن  ،«يحدث في مصر»في تصريحات لبرنامج 

البعض شعر أن نسبة المشاركة بالمرحلة الثانية أكبر من األولى، لكن هذا »وأضاف أن .نسبة المشاركة بجولتي المرحلة األولى

الدوائر المزدحمة وخاصة بمحافظات الدلتا؛ ألسباب ليس صحيًحا، فكل ما حدث أن معظم القنوات تعمدت وضع الكاميرات أمام 

مع احترامي لباقي المحافظات، إال »وأبدى قلقه من انخفاض نسبة المشاركة بمحافظة القاهرة، قائًلا: . سياسية وليست مهنية

ر منذ محمد علي ال يوجد نظام حكم بمص»وأضاف .«أن عزوف سكان القاهرة عن المشاركة باالنتخابات هو أمر في غاية الخطورة

على »، متابًعا: «وحتى اآلن قادر على االستغناء عن الغطاء المدني السياسي بالعاصمة؛ ألنه يوفر عنصر حماية قوي لألنظمة

 .«يونيو بالمحافظات إال أن مظاهرات االتحادية حسمت األمر 11الرغم من قوة وفعالية مظاهرات 

 0/05/5102 الشروق

 

 في مخاطبة العالم الخارجي« حائط صد»في كل دول العالم « البرلمان»عمار علي حسن: 

الم دائما ما يكون حائط صد في مخاطبة العالم الخارجي، باعتباره معبرا إن البرلمان في كل دول الع قال الدكتور عمار علي حسن

عن اإلرادة الشعبية، الفًتا إلى أن قرارات البرلمانات ترفع الحرج عن الحكومات باعتبارها أقوى ألنها تستمد شرعيتها من الشعب 

أن قرارات الحكومات تكون وفق اإلرادة «تنتخبمصر »خالل لقائه ببرنامج  وأوضح.مباشرة وليست من اإلرادة السياسية للدولة

السياسية للدولة والتي قد ال يتقبلها العالم الخارجي في حال تعارضها مع مصالحهم، على عكس القرارات التي تصدر عن البرلمان 

االنتخابات أهمية  هل يدرك النواب الفائزون في»وتابع: .والتي يتفهما العالم باعتبارها معبرة عن إرادة الشعب وليس السلطة

 «.البرلمان وقدرته على مساندة سياسات الدولة الخارجية والداخلية؟، أم سيفرز البرلمان المقبل نماذج ال تحرك أي شيء

 0/05/2510 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=0b7b5418-b2a4-443a-bf9b-cdfd2b03d2aa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=bd261266-55c6-4315-8f27-ab53376aba25
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=6dad365a-5e05-4e30-b585-d613d2787830
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 اليزل: "مصر كلها بتتصل بيا علشان تتعين في البرلمان"سيف 

نائًبا في  58قال اللواء سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب، المنسِّق العام لقائمة "في حب مصر" إنَّ السيسي منوط بتعيين 

أنَّه سيتم تعيين خبراء في بعض البرلمان، نصفهم من الرجال واآلخر من النساء وفًقا لما ينص عليه الدستور، كاشًفا عن 

"مصر كلها بتتصل بيا علشان ،وأضاف خالل مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" .االتجاهات المطلوبة داخل البرلمان

وأوضح اليزل أنَّ قائمة ."تتعين في البرلمان، أنا ماليش عالقة بالموضوع ده نهائي، ولم يطلب مني أحد ترشيح أسماء للتعيين

"في حب مصر" غير موجودة حاليًًّا لكنها موجودة إداريًًّا وسياسيًًّا في إطار تحالف جديد تمَّ إنشاؤه، وسيتم تسميته بـ"تحالف دعم 

 ."الدولة المصرية

 5/05/5102 مصر العربية

 إبريل أبلغوني بكالم مخالف لبيان عدم التظاهر 2ضاء في نور لـ"رصد": أعأيمن 

 الحركة أصدرته لما مخالف بحديث أبلغته إبريل 2 شباب حركة في أطرافا هناك أن كشف الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة،

القادمة وتفضيلها للحوار.وفي يناير  52مسة لثورة الخا ذكرى في المشاركة عدم أعلنت والتي الماضيين، اليومين خالل نفسها

 رتسي الدولة بأن الوهم وبث الناس مشاعر على اللعب يحاول لكنه األزمة بحجم يشعر المصري النظام" أن إلى أشار سياق متصل

التقدم، لكن كل المؤشرات االقتصادية في غاية اإلزعاج، والمواطن نفسه يشعر بذلك وفي نفس الوقت نظام السيسي  على

وحول حكم الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة على حكم إلزام وزارة الخارجية بتجديد  يدرك عدم مصداقية ما يقوله".

جاهل بالقانون باإلضافة إلى أن صياغة المذكرة ركيكة ولو ظابط بالقسم لن جواز سفره علق نور: "ما كتب مذكرة الطعن هو 

 يكتبها بذلك الشكل".

 5/05/5102 رصد

 عمرو دراج لـ"رصد": ال تفاوض مع العسكر والمصريون ال يثورون بأمر سياسي

 الشعب يمنع أن بارز سياسي شخص أو سياسية حركة أي هناك ليس" :المسلمين اإلخوان بجماعة قال الدكتور عمرو دراج القيادي

طريقة التي يراها، وبالتالي فإذا قررت أي قوى معارضة أو غيرها عدم المشاركة فلن يؤثر على بال نفسه عن التعبير من المصري

ن بل على الشعب المصري منه، وحتى اإلخوان فهم ال يناير ليس على السياسي 52القرار الثوري".وأضاف تعويل االنتصار لثورة 

 حركة يناير".وعن إعالن 52من المعارضين لالنقالب العسكري، متوقًعا انضمام الكثير لإلخوان في ذكرى  %11يمثلون سوى 

 سنا،أنف عن نتحدث لكننا آلخر، الثورية صك يمنح أن يملك أحد ال: "قائال علق للحوار لمبادرة وطرحها للنزول رفضها إبريل 2 شباب

 صالحةم ال موقفنا على زلنا ال عام وبشكل االجتماعي، التواصل مواقع على والمنشورات التدوينات من السياسية المبادرات نأخذ وال

النظام العسكري الدموي وال تفاوض على الدماء، ولن نتغير من موقفنا".وحول سؤاله عن خطة اإلخوان للحشد للتظاهر في  مع

 ياالقضا ورفع فقط الخارجي بالحراك ندعمهم ونحن الثوري، الحراك لتنظيم الداخلية القيادات تركنا رى الثورة قال دراج: "نحنذك

 ".مصر في يوجد من على هنا والرهان الدولية،

 0/05/5102 رصد

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/818913-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://rassd.com/167692.htm
http://rassd.com/167675.htm
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 على "مرشحي القائمة"الفضالي: رفضت الترشح باالنتخابات حفاًظا 

نفى أحمد الفضالي رئيس تيار االستقالل صحة ما تردَّد حول ترشحه لالنتخابات البرلمانية، مشيًرا إلى أنَّ معظم أعضاء قائمة 

رير" وقال خالل لقائه ببرنامج "صالة التح."تيار االستقالل وائتالف الجبهة الوطنية" طالبوه بالترشح تأييًدا للقائمة إال أنَّه رفض

ولفت إلى أنَّه من غير الالئق .، إنَّ ترشحه في االنتخابات كان سيأتي على حساب مرشحى القائمة، ويتعارض مع المصلحة العامة

 .أن يدخل رئيس حزب أو تيار في القائمة، بل العمل في الشارع حتى يكون األقرب إلى المواطنين

 5/05/5102 مصر العربية

 

 حسن نافعة لـ"رصد": غباء اإلخوان مستمر والشعب لن يشارك في ذكرى الثورة

يناير ستكون يوًما عاديا ولن  52لثورة أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الذكرى الخامسة 

 .تشهد تحركا شعبيا ضد النظام الحالي، الفتا إلى أن الشارع المصري ال يرغب في عودة اإلخوان أو الدكتور محمد مرسي للحكم مجدًدا

 النظام سياسات ىعل تحفاظاته ورغم ،"ثورة أي وإشعال الشارع وقال إن "مزاج الشارع المصري ليس جاهًزا للنزول ألي تحرك في

ية في عودة اإلخوان فالشعب ال يرغب في عودتهم أو عودة الدكتور محمد إيجاب نتائج أي وجود عدم يرى فإنه القائم المصري

وأضاف أن "جماعة اإلخوان المسلمين تنظر للواقع من .مرسي مجدًدا، كما أن المصريين يرفضون إجراء أي انتخابات رئاسية مبكرة

مانينيات ومن منظور أيديولوجي بحت، ومع األسف الشديد الغباء اإلخواني الذي رأيناه أثناء فترة حكمهم مستمر منظور فترة الث

 ."يناير غيرهم 52بشكل أكبر ولن ينزل أحد في الشارع يوم 

 0/05/5102 رصد

 -توك شو :

 

 عمرو أديب: إما تأمنوا اإلعالميين أو ال يذهب أحدبعد االعتداء على أحمد موسى.. 

أعرب عمرو أديب، عن استيائه من االعتداء على أحمد موسى، خالل تواجده في العاصمة الفرنسية باريس لتغطية قمة المناخ 

يتم تلخيص يأتي لوقال إن تكرار االعتداء على أحمد موسى شخصيا في أمريكا وألمانيا وفرنسا ولندن، .التي يشارك بها السيسي

، ألن هذه هي طريقة السيسيوأضاف أن اإلعالمي مطلوب اصطياده في جميع زيارات .في هذا االعتداء سيسيالزيارة الخاصة بال

ووجه حديثه إلى المسؤولين بالدولة .اإلخوان المتمثلة في إهانة األفراد ليتم هدر كل المجهود الذي بذل من أجل إنجاح الزيارة

كم حلين إما تعرفوا تأمنوا اإلعالمي بحيث ال يتم االعتداء عليه، أن أو ال يذهب أحد.. لسنا في حاجة إلى وقفات لتأييد أمام»قائال: 

 .«اإلدارة المصرية بالخارج

 5/05/5102 قالشرو

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/818895-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
http://rassd.com/167671.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=cf2b91f7-027c-4f1b-bdb6-74e8051239dd
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 جنيه 511وصل لـ« الصوت»رأيت بعينى «: رزمة فلوس»ممسًكا بـ« القرموطيجابر »

جنيه،  011رأيت بعيني اليوم شخص يقف أمام إحدى اللجان بمحافظة القاهرة، حامال لرزمة فلوس من فئة »قال جابر القرموطي، 

سألت هذا الشخص عن مصدر األموال ، وقال لي « »رزمة فلوس» وأضاف ممسًكا.«جنيه على الناخب الواحد 511وقال لي إنه يوزع 

 .، رافًضا اإلعالن عن اسم هذا المرشح«إن المرشح هو من أعطاها لي، وطلب مني توزيعها على الناخبين

 0/05/5102 الشروق

 «مصر كلها شافت الرشاوى االنتخابية إال العليا لالنتخابات»رانيا بدوي: 

قالت رانيا بدوي، إن اللجنة العليا لالنتخابات فشلت في بعض الجوانب الخاصة باالنتخابات البرلمانية تقع في صميم مبدأ تكافؤ 

وأضافت أن اللجنة العليا لالنتخابات .اإلعادة بالمرحلة الثانية لالنتخاباتالفرص، مؤكدة أن هناك ملحوظات كثيرة على جولة 

نجحت إجرائيا وتنظيما وأمنيا في إدارة العملية االنتخابية، ولكن الرقابة على االنتخابات والدعايا والرشاوى ومراقبة العملية فيما 

نية فيما يخص اإلعالنات والدعايا والمال السياسي.. مصر لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانو»وتابعت: .يخص تكافؤ الفرص لم تحدث

وفيما يخص كثافة الحضور باليوم األول لجولة اإلعادة لالنتخابات .«كلها شافت الرشاوى االنتخابية إال اللجنة العليا لالنتخابات

ملها أن تتحسن الحالة بشكل أكبر البرلمانية، أكدت أن الحضور مازال ضعيفا ولم يتجاوز العشرات في بعض اللجان، معربة عن أ

 غدا.

 5/05/5102 الشروق

 إبراهيم عيسى: اإلخوان وجدوا فرصة للعودة إلى الحياة السياسية من خالل النقابات

وأضاف  .سيجدون الكثير من الفرص للعودة مرة أخرى للحياة السياسية من جديد عيسى، إن أفراد جماعة اإلخوانيم قال إبراه

وأشار إلى .أن اإلخوان وجدوا تلك الفرصة من خالل النقابات المهنية، مؤكدا أن الجماعة عادت لدورها الواضح في نقابة المحامين

طويل على عكس معظم السياسيين المصريين، وبدأوا عملهم بالنقابات المهنية أن الجماعة اعتادت العمل بسياسة النفس ال

ذي تركته الدولة سيشغله الدولة مش واخدة بالها من النقابات، والفراغ ال»وتابع: .واآلن هم يحاولون العودة والبداية من جديد

 ن.مؤكدا أن الجماعة سيطرت بشكل تام على نقابتي الزراعيين والمعلمي «اإلخوان

 5/05/5102 الشروق

 إبراهيم عيسى ساخًرا من "لقاء السيسي بالشباب": أنا توهت مني

 52السيسي وممثلي االئتالفات الشبابية التي تشكلت عقب ثورة قال إبراهيم عيسى، معلًِّقا على ما تردَّد بشأن عقد لقاء بين 

"الكلمة فيها استخفاف إن الشباب يمكن وأضاف،."يناير: "المصطلح فج للغاية، يعني الرئيس هيضحك عليهم يعني، نلمهم مثالً 

اره، ال، وتالقي السيسي بيقول احتواؤه، مش التفاعل معاه مثاًل، ال، مش االستماع واإلنصات والتعلم من مشاكله وخبراته وأفك

احتواء الشباب اللي هو نضحك عليهم يعني، سيبنا من مين هم الشباب أصًلا اللي إنت عايز تحتويهم، لكن إحنا بنتكلم عن 

 .المصطلح نفسه، اللي هو في ذاته تعبير عن سلطة أبوية والدية، مفيش فايدة، وكأننا نستعير فكرة رب العائلة من جديد

 5/05/5102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=7238caaf-55c6-4fae-ad54-0c6058e0e7b4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=dd2278da-f737-464b-a933-be56eed18a42
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=d75174d4-3d81-4f11-9b48-df39369387d4
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/818907-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%8A
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 قلب الدنيا بعد االعتداء علي« اَلسيسي»أحمد موسى: 

السيسي قلب الدنيا »إن  وقال امه بواقعة االعتداء عليه بباريسلسيسي بسبب ما وصفه باهتملتوجه أحمد موسى، بالشكر 

وأضاف "عندما التقى بوزير الداخلية الفرنسي .«بعد ما علم بما حدث لي، وأجرى اتصاالت على أعلى مستوى؛ لمتابعة الواقعة

ا أن هناك تقصير أمني واضح صباح اليوم كان أول ملف فتحه معه هو ملف االعتداء علّي، حيث قال له بلهجة شديدة وقوية جًد

وتابع "وصفت في التحقيق أن ما تعرضت إليه هو اعتداء إرهابي من قبل عناصر  بدليل االعتداء على الوفد اإلعالمي المرافق لي

 إرهابية مطلوبة للعدالة، وأدنت في التحقيق أيًضا البوليس الفرنسي، وقلت إنه كان هناك تقصير أمنيا في تأميننا".

 5/05/5102 الشروق

 

 لميس الحديدي: وساطة قطر لتبادل األسرى اللبنانيين تؤكد عالقتها باإلرهابيين

بالجماعات اإلرهابية وجبهة النصرة وتنظيم داعش أمام أبدت لميس الحديدي، تعجبها مما وصفته "بإعالن قطر عالقتها 

إن جميع عمليات تبادل األسرى التي تمت مؤخًرا مع الجماعات اإلرهابية، تمت بوساطة قطرية، ما اعتبرته إعالن  وقالت .العالم

محتجًزا لدى  01مقابل أسيًرا من الجيش اللبناني  02وأوضحت أن "عملية تبادل .صريح عن عالقتها المباشرة بهذه الجماعات

السلطات اللبنانية من جبهة النصرة، والتي تمت اليوم كانت بوساطة قطرية، وكان قبلها عملية تبادل جندي أمريكي بمحتجزين 

 ."من نفس الجماعة بوساطة قطرية أيًضا

 0/05/5102 الشروق

 

 لميس عن "االعتداء على أحمد موسى": هضرب أي حد يقرب مني

 التوقالسيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس.انتقدت لميس الحديدي واقعة تعرُّض أحمد موسى لالعتداء أثناء مرافقته لزيارة 

"مش أول مرة أحمد موسى يتضرب كده، أنا لو حصل معايا كده هضرب أي حد يقرب مني"، الفتًة إلى أنَّ غرفة صناعة اإلعالم 

 استنكرت االعتداء المتكرر على بعض اإلعالميين.

 5/05/5102 مصر العربية

 

 «خسة وندالة»االعتداء على أحمد موسى في باريس «: الحسينييوسف »

مي أحمد موسى، أثناء تواجده في باريس لتغطية أعرب يوسف الحسيني، عن رفضه واستنكاره لالعتداء الذي تعرض له اإلعال

إنه "على الرغم من اختالفي على المستوى السياسي والمهني مع أحمد موسى، إال أن ما  وقال.مؤتمر األمم المتحدة حول المناخ

أمر مستهجن وأضاف أن "االعتداء على أي شخص لمجرد االختالف معه في الرأي هو ."تعرض له بباريس هو قمة الخسة والندالة

 ومرفوض وال يمكن وأن يقبله أحد".

 0/05/5102 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=d88d9581-c4ad-4010-8fe3-41005aa38a53
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=fffec4af-ce73-44dc-b802-ceb9ddcc00ca
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/818898-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%87%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%8A
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=08cbf70d-2e54-4615-8acf-afd93bcc5b54
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 الحسيني: البرلمان "مسخرة".. و"الرعب" قاد التافهين للعضوية يوسف

الحسيني مجلس النواب المقبل، قائاًل: "هل هذا البرلمان يعبر عن طموحات الشعب؟، واضح كده إن انتقد اإلعالمي يوسف 

"الناس قلقانة والبرلمان بيعبر عن انحيازات الذعر والقلق، وهناك حالة من الرعب لذلك وصل وأضاف."البرلمان سيكون مسخرة

وأشار إلى أنَّ الشعب يجب أن ينظر بأمل، وأنَّ يكون ."المؤامرة والخوفبعض التافهين إلى البرلمان اللي خاطبوا الشعب بنظرية 

 .أكثر وعيًًّا وأفضل 5151برلمان 

 5/05/5102 مصر العربية

 مين يصف وائل غنيم والبرادعي بالفئرانتامر أ

وتهكم "أمين" على .وصف تامر أمين، الدكتور محمد البرادعي والناشط السياسي وائل غنيم، بـ "الفئران"، والتي خرجت من الجحور

"هو لسانكم ده ئًلا: ما أسماها "الصدفة" التي تحدث فيها الثنائي عن االختفاء القسري في مصر، وال وجود لدولة القانون، قا

وتابع: "انت تدعو لثورة .""وائل غنيم يتنعم في الدوالرات األمريكية، ويتحدث عن الديكتاتوريةوأضاف:."سممبيطلعش غير

 ."ثالثة .. على إيه ولمين .. السيسي ليس فاسًدا وال يبيع البلد .. يبقى انت عاوز تعمل إيه

 0/05/5102 مصر العربية

 

 خالد صالح: قطر لديها جهاز مخابراتي حقير

جاء .وصف خالد صالح جهاز المخابرات القطري بـ"الحقير" بسبب أنه يتدخل في شؤون مصر، ويحاول الحصول على المعلومات

االختفاء القسري في مصر غير حقيقية، وأن هؤالء األشخاص  وصف "صالح" بسبب حديثه عن معلومات تؤكد أن معظم حاالت

اإلعالن عن الحاالت التي تم اكتشاف هروبها وانضمامها إلى بوزارة الداخلية  وطالب.يذهبون إلى داعش واالنضمام إلى صفوفها

 .داعش، ويزعم أقاربهم أنها حاالت اختفاء قسري

 0/05/5102 مصر العربية

 -سوشيال ميديا :

 

  يونس مخيون: رجال الشرطة يضحون بأرواحهم وبعض المنتسبين يشوهون صورتها

فى بيان له عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك"، اليوم األربعاء، : "لقد  يونس مخيون، رئيس حزب النور كتب

أفراد الجهاز الشرطى على المواطنين وكذلك حاالت الوفاة داخل أقسام الشرطة، ففى الوقت الذي يضحى تكررت اعتداءات بعض 

فيه رجال الشرطة بحياتهم ويسقط منهم قتلى ومصابين وهم يقومون بواجبهم فى حراسة أمن الوطن والمواطنين، نجد بعض 

  ."وبين الشعب المنتسبين لهذا الجهاز يقوم بتشويه صورته وتوسيع الفجوة بينه

 5/05/5102 اليوم السابع

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/818886-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/818715-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/818598-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%B1
http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%87%D9%88%D9%86/2471062#.Vl6k9HYrLIU
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 مطالبا باإلفراج عن إسماعيل اإلسكندراني: لن تنجحوا في تكميم كل األفواه« حمزاوي»

أعرب الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، عن دعمه للكاتب الصحفي والباحث إسماعيل االإسكندراني، المحتجز لدى 

لن تنجحوا أبدا في تكميم كل األفواه طوال الوقت، الحرية »نيابة أمن الدولة العليا بعد عودته أمس األول من ألمانيا، قائًلا: 

الحرية لكل مظلوم »، بـ«تويتر»عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي « حمزاوي»طالب و.«إلسماعيل اإلسكندراني

 «.والمحاسبة لكل متورط في انتهاك حقوق الناس

 0/05/5102 الشروق

 يتهم أحد أجهزة األمن بتعذيب سائقه الخاص« أبو الفتوح»

أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، عن إطالق سراح مصطفى عبد الغني، سائقه الخاص، بعد القبض 

صري األمين الذي يعيش أطلق سراح المواطن الم»، مساء الثالثاء، «تويتر»عبر حسابه على موقع « أبو الفتوح»وقال .عليه أمس

 12بعرقه مصطفى الذي يعمل معي بعد اختطافه من الطريق من قبل جهاز أمني، وتعرضه للتعذيب الوحشي على مدار 

جدير بالذكر أن المكتب اإلعالمي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد أعلن أمس االثنين، عن اختفاء المواطن مصطفى .«ساعة

 ة.عبد الغني، في ظروف غامض

 0/05/5102 الشروق

 

 يسري فودة: طاقات اإلبداع مش القية حد "يحتويها"

االجتماعي، مستنكًرا عدم وجود من عبر يسري فودة عن اعجابه بالمواهب والطاقات المنتشرة على مواقع التواصل 

وكتب فودة تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قال فيها: " كم اإلبداع إللي الواحد بيشوفه على مواقع .يدعمها

التواصل زاد بشكل ملحوظ في الفترة األخيرة. طبًعا فيه دوافع وأهداف مختلفة، بس بشكل عام صعب تقاوم اإلحساس بكم 

المهدرة إللي مش القية فرصة حقيقية عادلة "تحتويها" فبتحاول تعبر عن نفسها بأي شكل عشان تفضل الطاقات 

وأضاف:"ياهلل أهو الواحد على األقل بيطمن إن المخ المصري لسه شغال و لو في شكل حاجة زي دي قد تبدو للبعض ."عايشة

 ."تافهة بس أنا شايف إنها انعكاس لمعاني كتير

 5/05/5102 مصر العربية

 يوسف زيدان: إعالم العار المصري وصل إلى حالة مزرية

برنامج انتقد الروائي المصري يوسف زيدان، وسائل اإلعالم المصرية، بسبب طريقة تناولها لحواره مع اإلعالمي عمرو أديب في 

وكتب زيدان تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس ."القاهرة اليوم" والمذاع على قناة "اليوم" الفضائية

بوك": "التغطية الصحفية الكسيحة العوراء، لحواري باألمس مع عمرو أديب .. دليٌل على الحال المزري الذي وصل إليه في مصر 

 .يت على أي نار، مع فروق نوعية طفيفة في درجة الحقارة من صحيفة ألخرىإعالُم العار وسكب الز

 0/05/5102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=82f8af72-a41b-403f-89fa-c8a43ad2c60a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=3042cd24-257e-4b78-8bcb-b38650252841
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/818382-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/818307-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7
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 قسرًياالبرادعي يحرج "القومي لحقوق اإلنسان" بتغريدة عن المختفين 

وجه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية األسبق، تساؤًلا للمجلس القومي لحقوق اإلنسان، عن المختفين قسرًيا، في تغريدة 

وقال: "أعلنت الحكومة عدم وجود أي حالة لالختفاء القسري. ."جديدة بثها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر

 ."لحقوق اإلنسان، المعين من قبل الدولة، أن يؤكد ذلك رسمًيا؟ هل يستطيع المجلس القومي

 0/05/5102 عربيةمصر ال

 "شباب يناير" عن دعوة الرئاسة الحتوائهم: اإلفراج عن المحبوسين أوًلا

يناير، فيما قابلها بعضهم  52رفض عدد من النشطاء المشاركين في ثورة يناير، دعوات الرئاسة بإقامة مبادرة الحتواء شباب ثورة 

 .بالسخرية

واعتبرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح أن االحتواء ليس الحل، فكتبت عبر حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ".يناير٥٢شباب"بالعدل ليس باإلحتواء 

لى إعالن وقال الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، أنه اليمكن إجراء أي حوار قبل اإلفراج عن شباب الثورة المعتقلين ردًا ع

وأكد حرب في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" .يناير 52الرئاسة لمبادرة احتواء شباب ثورة 

 .يناير، ودور الشباب فيها 52على مطالب ثورة 

المصغر "تويتر": بينما سخر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، وكتب عبر حسابه بموقع التدوين 

"الرئاسة تبدأ احتواء شباب يناير، خبر بالوطن: القبض على الصحفي إسماعيل اإلسكندراني بمطار الغردقة دون معرفة 

في إشارة إلى التزامن بين إعالن المبادرة واحتجاز إسماعيل اإلسكندراني، الباحث بمركز وودرو ويلسون في واشنطن،  ،"األسباب

 .ن مطار الغردقةأمس األول األحد، م

يناير، مصلحة  52وسخر الكاتب تامر أبوعرب، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، قائًلا: "الرئاسة: سنحتوي شباب 

 ."السجون: معدناش القيين أماكن نحتويهم فيها

لكالم ده عيب وحرام !الرئاسة فيما قال اإلعالمي عبد العزيز مجاهد عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "على فكرة ا

 ."«شباب يناير»تبدأ احتواء 

وكتب المحامي أحمد حلمي عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "قالك احتواء شباب يناير والتانيين على طول عملوا 

 ."يراهاش تاج من يمثلك فى الحوار والحوار مش عيب، إللي عمل هاشتاج هم نفسهم بتوع ائتالف شباب الكام

 0/05/5102 مصر العربية

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/818124-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/818079-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8B%D8%A7
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  النشره المجتمعية

 ـــــــــــــــــــ

  :- قضايا المجتمع

 

 االقتصاد:

 قرًشا بالسوق السوداء 822انخفاض الذهب واستقرار العمالت والدوالر يسجل 

في حين سجل  جنيه0880.15بلغ سعر جنيه الذهب حيث  خالل تعامالت اليوم األربعاء انخفاًضا طفيًفا سجلت أسعار الذهب

حيث  سمي بينما ارتفعت بالسوق السوداءواستقرت أسعار الدوالر اليوم بمحالت بالسوق الر جنيه 8125.18سعر األوقية نحو 

 821في حين سجل سعر الدوالر بالسوق السوداء و جنيه للبيع 1.8110للشراء  1.18ريكي اليوم األربعاء سجل سعر صرف الدوالر األم

 .قرًشا للبيع 822قرشا للشراء و

 رصد...5-05-5102

 

 مليون دوالر لدعم الجهود المصرية لتعزيز المشروعات الصغيرة 200

أطلق البنك اإلفريقى للتنمية إستراتيجية جديدة لدعم مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول شمال 

 والمعرفة على ثالث ركائز أساسية وهى المراجعة القانونية للتشريعات ودعم الملكية والتمكين اإلقتصادىإفريقيا تعتمد 

 .واالستراتيجية الجديدة

 االهرام...05-5102- 5

 

مليار يورو حجم التعاون التنموي مع مصر 0.1ألمانيا بالقاهرة : سفير   

مشيرا  مليار يورو 0.1مانيا يبلغ حاليا صرح يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة بأن حجم التعاون التنموي بين مصر وأل

 وقال إلصالح اإلداري والتنمية الحضريةمجاالت وهي الطاقة والمياه والتوظيف فضال عن مجاالت أخري مثل ا 1إلى أنه يركز علي 

" إن مصر تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة في  بمقر السفارة األلمانية بالقاهرةخالل لقاء مع الصحفيين 

 ."السنوات الماضية فضال عن تهديدات داخلية تشمل اإلرهاب والهجمات اليومية ضد الشرطة والجنود والمدنيين

 االهرام...5-05-2510

بسبب أزمة الدوالر %52تراجع استيراد اللحوم   
في العامة للمستوردينقال حمدى النجار رئيس الشعبة  في إن هناك تراجعا االتحاد العام للغرف التجارية  معدالت استيراد  

المصانع بسبب تخوف %52اللحوم بنسبة تصل إلى  منها يلية أولى الدول التي نستوردالبراز  في مصراألزمات من   

وأوضح النجار أن الجانب البرازيلى طالب المستوردين بدفع إجمالى قيمة الشحنات مقدما بعد أن كانت طريقة الدفع تتم 

عند وصول البضائع %11مقدم و %11بنسبة  . 
 البوابه نيوز...5-05-5102

http://rassd.com/167732.htm
http://rassd.com/167732.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131742/5/457290/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131742/5/457290/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/817178/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/817178/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1639136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1639136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1596&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0635%u0627%u0646%u0639&exp=1639136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2154&ifr=1&kwn=%u0645%u0646%u0647%u0627&exp=1639136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2399&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0632%u0645%u0627%u062A&exp=1639136
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2399&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0632%u0645%u0627%u062A&exp=1639136
http://www.albawabhnews.com/1639136
http://www.albawabhnews.com/1639136
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 السيسي يتراجع عن خفض األسعار.. واقتصاديون: ال يملك خطة واضحة

 ة شهًرا كامالً مرجئا قرار خفض األسعار لمد عار السلع مع نهاية الشهر الماضيتراجع عبدالفتاح السيسي عن وعوده بتخفيض أس

هد تشولكن السوق لم  داية نوفمبر الماضي بضبط األسعاروكان السيسي قد وعد في ب لَيعد بخفضها نهاية ديسمبر المقبل

 ر أستاذ االقتصاد بجامعة القاهرةقالت هبة نصا من جانبهاو فال تزال أسعار اللحوم والدواجن كما هي انخفاضا في األسواق كما وعد

خاصة أن الجميع اكتشف  والتي شهدت إقباال مكثفا لم ينفعجنيها،  21إلى  52إن اتجاه الدولة لتوفير "وجبات" بأسعار متفاوتة من 

 في حدث كما سريًعا وسينتهي دائم وغير مؤقت حل السيسي حل أن الولي وأضافكما قيل  4أن الوجبة بالكاد تكفي فردين وليس 

 حوأوض وفشلوا الخطة هذه على مبارك المخلوع الرئيس عصر في التموين وزراء من الكثير اعتمد حيث السابقة المرات من الكثير

 لم السيسي أن إلى مشيًرا مستقر غير الدوالر سعر أن حين يف مستوردة المستهلكة السلع معظم أن هي الحقيقية األزمة أن

 االرتفاع. في ستستمر األسعار وأن اإلنتاج وهي الرئيسية المشكلة يف يتدخل

 رصد...5-05-5102

 :االعالم 

)إنفوجرافيك( 5102تصاعد االنتهاكات بحق الصحفيين بمصر في   
 ولفظية بدنية اعتداءات في تمثلت 5102 عام بداية منذ واإلعالميين الصحفيين بحق االنتهاكات مئات حقوقية منظمات وثقت

 قتوث المفوضية السياق نفس وفي المؤبد أو اإلعدام إلى الحاالت بعض في وصلت بحقهم أحكام وصدور قسري وإخفاء واعتقاالت

 واالعتداءات التجاوزات لرصد الممنوع" "الحق بعنوان تقرير في 5102 عام خالل انتهاكا 228 جهتها من والحريات للحقوق المصرية

 .واإلعالميين الصحفيين على
 5-05-5102...عربي 50

 النقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفاجأة.. مترو األنفاق ُمهدد بقطع الكهرباء

 يةالقض الوزارة لرفع الكهرباء وزارة قبل من الكهرباء بقطع ُمهدد المترو إن األنفاق مترو لتشغيل المصرية بالشركة مصدر قال

 2 نم المديونية أن إلى الثالثاء اليوم "مصراوي" لـ خاصة تصريحات في المصدر وأشار لديها المديونيات سداد لتأخر المترو؛ ضد

 ةالشرك ضد قضائية دعوى المتجددة والطاقة الكهرباء وزارة ورفعت تنته ولم المحاكم في زالت ما القضية وأن جنيه مليون 2 لـ

 باسم ثالمتحد عبدالهادي أحمد وأكد الوزارة لدى مديونيتها دفع في الشركة تأخر وتشغيل مترو األنفاق بسبب إلدارة المصرية

 سالمهند قال جانبه ومن تفاصيل إلى يشر ولم الدعوى هذه رفعت الكهرباء شركة أن لمصراوي مقتضب تصريح في األنفاق مترو

 إلى مشيًرا الكهرباء، لوزارة جنيًها مليون 2 بنحو مديونة المترو هيئة إن الصيانة، لشؤون المترو في دبالمنت العضو صبره خالد

 .جنيًها مليون 2 إلى ليصل المديونية فارق من زاد قد األخيرة اآلونة في الكهرباء أسعار ارتفاع أن

 مصراوي...5-05-5102

 

http://rassd.com/167707.htm
http://rassd.com/167707.htm
http://arabi21.com/story/876661/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2015-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83#tag_49232
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/12/1/706365/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85-%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/12/1/706365/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85-%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
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 :الصحه

 مركز السموم" للمواطنين: ال تشربوا مياه الصنبور وال تأكلوا أسماك النيل"

قالت الدكتورة أمل السفطي مدير مركز السموم بجامعة القاهرة رئيس قسم الطب المهني والبيئي بقصر العيني: إن ملوثات 

الطبيعية في دول العالم مشددة على ضرورة أن تفعل مصر القوانين للحد من ظواهر تلوث الهواء في مصر تفوق المعدالت 

البيئةوأضافت السفطي في حوارها لـ"المصري اليوم" أن محطات تحلية المياه في مصر غير قادرة على التخلص التام من المعادن 

عن طريق المياه وعلى الرغم من استخدام المحطات الكلور  الذي يتركز في النباتات المائية ويأتي الثقيلة خاصة مادة "الزئبق"

مطالبة وزارة البيئة والجهات المختصة بوضع معايير وضوابط آمنة للحد  للتحلية لكن في بعض األوقات يكون زيادة عن المطلوب

 من خطورة مخلفات المصانع والصرف الصحي في مياه النيل.

 الحريه والعداله

 : االقباط

 تواضروس يلتقي طالب الكلية اإلكليريكية باإلسكندرية

مساء الثالثاء بطلبة الكلية اإلكليريكية باإلسكندرية في  سكندرية بطريرك الكرازة المرقسيةبابا اإل تواضروس الثانيالتقي 

 يعقد خاللها عدد من اللقاءات يارته للمدينة والتي تستمر يومينمحاضرة عن الحكمة في الكتاب المقدس بعهديه، خالل ز

 يةادة بمحافظات المرحلة الثانإلعيذكر أن تلك الزيارة هي األولي لإلسكندرية بعد إدالئه بصوته في االنتخابات البرلمانية بجولة ا

 .وبعد انتهاء زيارته إلي القدس لترأس صالة الجنازة علي مطران القدس األنبا إبراهام

 بوابة االهرام...5-05-5102

 أخرى:

 الوزراء لحملة الماجستير والدكتوراه: الحقوق ال تؤخذ بالمظاهرات

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش أن قانون الخدمة المدنية الجديد يوجب إجراء اختبار للتعيين بالجهاز 

دقيقة" الذي عرض  11وأوضح القاويش خالل مداخلة هاتفية لبرنامج " بين الجميعاإلداري للدولة وذلك لضمان تكافؤ الفرص 

على قناة "المحور" اليوم الثالثاء األول من ديسمبر  أن المعلومات التي يرددها حملة الماجستير والدكتوراه بعضها صحيح واآلخر 

 .هناك مجال للتعيين فيه بشكل مباشر مغلوط  مشدد على أن الجهاز اإلداري للدولة مكتظ اآلن بالعاملين وليس

 5-05-5102...بوابة االخبار

 دوالرات 4الحديد والصلب" تطالب بخفض سعر الغاز لـ "

 7 من حرارية بدالوحدة دوالرات للمليون 4بخفض سعر الغاز المورد إليها إلى  "الحديد والصلب المصرية" الحكومةطالبت شركة 

ضرورة اتخاذ الحكومة اإلجراءات  على وشددت الشركة دوالرات حالًيا، أسوة بما تم اتباعه مع شركة "كيما لألسمدة" في أسوان

 .وإنقاذها من عثرتها الحالية المنتجات المثيلة إلنتاج الشركة حتى تتمكن من تصريف منتجاتها استيراد من الالزمة للحد

 البوابه نيوز...5-05-5102

 

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=83660
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/817143/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/817143/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3.aspx
http://akhbarelyom.com/article/565e210134d92a536b2334ef/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1449009409
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2183&ifr=1&kwn=%u0648%u062D%u062F%u0629&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2183&ifr=1&kwn=%u0648%u062D%u062F%u0629&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1639129
http://www.albawabhnews.com/1639129
http://www.albawabhnews.com/1639129
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 منتخبات تنسحب من بطولة العالم لـ"اإلسكواش" بمصر بسبب مخاوف أمنية 7

 08إلى  05فترة من خالل ال العالم لمنتخبات رجال "اإلسكواش" المقرر إقامتها في مصربات انسحابها من بطولة أعلنت سبعة منتخ

 حسب "األناضول" وقرر االتحاد البريطاني لإلسكواش عبر موقعه على اإلنترنت الثالثاء بسبب مخاوف أمنية ديسمبر الجاري

 إلى ذلك تفعة للغاية بعد الهجمات التي وقعت في مناطق عدة حول العالموعزَّا السبب إلى مخاطر مر االنسحاب من البطولة

لة في بيانات منفص االنسحاب من البطولة لذات السبب أعلنت دول فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة وكندا وفنلندا وأستراليا

 .صادرة عن االتحادات الرياضية أو اتحادات اللعبة فيها

 مصر العربيه...0-05-0102

 أهالي أبوتيج يتسلقون األسوار للحصول على معاش "تكافل وكرامة" في أسيوط

ين في أيام تكدسا من قبل المواطنين الراغب 1وعلى مدار  ية بمركز أبوتيج في محافظة أسيوطهد مكتب التأمينات االجتماعش

حيث لم يجد البعض للحصول على معاش "تكافل وكرامة"،لتقديمه ضمن المستندات المطلوبة  الحصول على الرقم التأميني

أيام يأتي إلى  1إنه منذ  من أهالي أبوتيجأحمد منصوروقال  لوصول إلى الشباكسبيال سوى التسلق على سور مكتب التأمينات ل

 فاضطر لتسلق السور حتى يتمكن من الوصول إلى المكتب صول على الرقم التأميني الخاص به وال يتمكن بسبب الزحامالمكتب للح

 لو هيكون نتيجته حصولنا على معاش"هنعمل إيه مضطرين لتسلق الحيطان والشبابيك  وأضاف سيد عبدالحميد من األهالي

 أنا بشتغل عامل باليومية ويوم اشتغل وعشرة مافيش يبقى معاش ثابت هيرحمني من الخوف من بكره."

 الوطن...5-05-5102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/818820-7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/818820-7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/818820-7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.elwatannews.com/news/details/849340
http://www.elwatannews.com/news/details/849340
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 

 الجهات الرقابية تلقى القبض على المندوه الحسينى بتهمة الرشوة

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الجهات الرقابية ألقت القبض على المندوه الحسينى رئيس مجلس إدارة 

إلى المندوة هى قضية رشوة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون جمعية المدارس الخاصة وأضاف المصدر أن التهمة الموجة 

 .متهم فيها أحد الموظفين بوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الجهات الرقابية لم تعلن تفاصيل القبض عليه

 0/05/5102  اليوم السابع

 

 مدير أمن القاهرة يتفقد لجان روض الفرج والساحل

قاد اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، صباح اليوم األربعاء، جوالت أمنية موسعة، في اليوم الثاني من جولة اإلعادة 

 االنتخابات البرلمانية، لتفقد األوضاع األمنية في محيط لجان روض الفرج والساحل في منطقة شبرا.بالمرحلة الثانية من 

 5/05/5102 البوابة نيوز

 

 ذعر في اإلسماعيلية بعد العثور على جسم غريب بجوار لجنة انتخابية

اإلسماعيلية، اليوم الثالثاء، بالًغا من األهالي بالعثور على لفافة بداخلها زجاجة وملقاة في طريق الناخبين تلقت مديرية أمن 

على الفور انتقل خبراء المفرقعات .بالقرب من لجنة مدرسة كسفريت االبتدائية في مدينة فايد الدائرة الثالثة بالمحافظة

أي مواد متفجرة بداخلها، فيما تسبب البالغ في حالة من الذعر بين المواطنين بالمديرية إلى مكان البالغ، وتبين عدم وجود 

 وغلق الشارع إلخالء اللجنة من الناخبين.

 0/05/5102 البوابة نيوز

 

 حقيبة تثير الذعر في محطة مترو "طرة البلد"

المواطنين بمحطة طرة البلد لمترو األنفاق بعد االشتباه في حقيبة، وبفحصها تبين أنها ال تحتوى سادت حالة من الذعر بين 

كانت الخدمات األمنية بمحطة طرة البلد قد اشتبهت في حقيبة سوداء اللون على رصيف المحطة وعلى الفور .على مواد متفجرة

وجود متفجرات بداخلها وبالفحص تبين خلوها من أي مواد تم فرض كردون أمنى لمنع المواطنين من االقتراب منها خشية 

 جنيًها. 0821جواز سفر ومبلغ مالى قدره  5متفجرة وانها تحتوى على 

 0/05/5102 البوابة نيوز

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9/2470902#.Vl6lQ3YrLIU
http://www.albawabhnews.com/1639315
http://www.albawabhnews.com/1637826
http://www.albawabhnews.com/1638284


 

 

5102ديسمبر    مرصد اإلعالم المصري       25   نشرة02

 

 منتخبات تنسحب من بطولة العالم لـ"اإلسكواش" بمصر بسبب مخاوف أمنية 1

إلى  05أعلنت سبعة منتخبات انسحابها من بطولة العالم لمنتخبات رجال "اإلسكواش"، المقرر إقامتها في مصر، خالل الفترة من 

وقرر االتحاد البريطاني لإلسكواش، عبر موقعه على اإلنترنت، الثالثاء، حسب "األناضول"، .ديسمبر الجاري، بسبب مخاوف أمنية 08

أعلنت  و.عزَّا السبب إلى مخاطر مرتفعة للغاية بعد الهجمات التي وقعت في مناطق عدة حول العالماالنسحاب من البطولة، و

فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة وكندا وفنلندا وأستراليا االنسحاب من البطولة لذات السبب، في بيانات منفصلة صادرة عن 

 .االتحادات الرياضية أو اتحادات اللعبة فيها

 5/05/5102 مصر العربية

 -محاكم ونيابات :

 

 «اإلخوان»يوما بتهمة االنتماء لجماعة  02 «سكندرانيإلا»حبس 

 5102لسنة  221يوما على ذمة التحقيقات في القضية  02 سكندراني،إلقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الباحث إسماعيل ا

وبث أخبار وبيانات كاذبة  فكارها،ألالمسلمين، والترويج  خوانإللجماعة محظورة هي ا نتماءالحصر أمن دولة عليا، المتهم فيها با

 في سيناء. وضاعألعن ا

 0/05/5102  الشروق

 

 ألًفا لرئيس تحرير جريدة المصرية 41إلزام "أبو العينين" بدفع تعويض 

ألف جنيه،  41مدني شمال الجيزة دائرة التعويضات، بإلزام رجل األعمال، محمد أبوالعنين، بدفع تعويض قدره قضت محكمة 

والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض وهى درجة التقاضى األخيرة له ولكنه .عقب إدانته بسب رئيس تحرير جريدة المصرية

 واجب النفاد.

 5/05/5102 البوابة نيوز

 -أعتقاالت :

 بمواقع التواصل القائم على أدارة صفحة البالك بوك الداخلية: القبض على 

 ، والقائم على إدارة صفحة "نجحت اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية في ضبط أحد عناصر تنظيم اإلخوان 

Black Blockأخرى بموقع التواصل اإلجتماعى "فيس بوك" التي تحرض على العنف وإثارة الفوضى، وصاحب  صفحة 51"، و

يناير، يأتى ذلك بعد القبض على إخوانى يحرض على العنف والتخريب في  52دعوات اقتحام واحتالل ميدان التحرير في ذكرى 

 يناير. 52ذكرى ثورة 

 5/05/5102 البوابة نيوز

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/818820-7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122015&id=0b1b3ffc-c23b-4b87-a44d-4fb9585cde5d
http://www.albawabhnews.com/1639244
http://www.albawabhnews.com/1639275
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــ

 وصول رئيس األركان الياباني إلى القاهرة

كان و الدفاع الذاتى اليابانى من تركياوصل إلى مطار القاهرة الدولى الفريق أول "كاتسوتشى كاوانو" رئيس األركان المشتركة وقوة 

ومن المقرر أن يلتقى الفريق  فى استقبال المسئول اليابانى بمطار القاهرة السفير "تاكيهيرو كاجاوا" سفير اليابان لدى مصر. 

لبحث دعم عالقات التعاون، وبحث تطورات األوضاع بالمنطقة بخاصة  و" مع عدد من المسئولين المصريينأول "كاتسوتشى كاوان

 فى سوريا وليبيا واليمن.

 5/05/5102 بوابة األهرام

 ضخ مصر مياه داخل أنفاق غزة يهدد بانهيار منازل فلسطينية

بسبب االنهيارات األرضية الواسعة،  اع، أشبه بمستنقع، خال من الحياةالقطبدت المنطقة الحدودية في مدينة رفح أقصى جنوبي 

تعمل و وكميات المياه الكبيرة الموجودة في المنطقة، بسبب ضخ الجيش المصري لمياه البحر داخل األنفاق في محاولة لتدميرها.

يار بعض األنفاق بسب المياه المصرية، خشية بعض اآلليات الفلسطينية، في فترات متقاربة على إغالق الحفر، الناتجة عن انه

وتسببت االنهيارات األرضية في المنطقة الحدودية، بإغالق  توسعها، ووصولها إلى المنازل التي تبعد مئات األمتار عن الحدود.

سالك الشائكة، طرق تستخدمها األجهزة األمنية الفلسطينية بالقطاع لتأمين الحدود، وسقوط أجزاء من الجدار الخرساني، واأل

 .بحسب ما روى شهود عيان

 5/05/5102 األناضول

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/817095/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%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%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-.aspx
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/484378

