
  



 

 

5102ديسمبر   0 3نشرة  مرصد اإلعالم المصري       1   

 

 

 

 

 

 

 

 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

 يعقد جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره السعودي  المصري وزير الخارجية

وزير خارجية المملكة العربية السعودية على هامش  "عادل الجبير"جلسة مشاورات ثنائية مع وزير الخارجية  "سامح شكري"عقد 

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة  .السعودي بالرياضأعمال االجتماع األول لمجلس األعمال المصري 

الخارجية بأن المحادثات بين شكري والجبير تناولت سبل دفع وتعزيز العالقات الثنائية في كافة المجاالت، وتطورات األوضاع 

ا تضمنه محضر اجتماع مجلس األعمال المشترك اإلقليمية في كل من ليبيا وسوريا واليمن، باإلضافة إلى االتفاق على تفعيل م

 .بشأن آلية المشاورات السياسية التي تم االتفاق على عقدها بين وزارتي خارجية البلدين أربعة مرات على األقل في كل عام

 3/05/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 مجلس التنسيق المشترك يعقد أول اجتماعاته بالرياض

إسماعيل، عقد مجلس التنسيق المصرى السعودى اجتماعه األول، أمس، بالديوان الملكى فى الرياض، برئاسة المهندس شريف 

رئيس مجلس الوزراء، واألمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودي، بحضور أعضاء المجلس من 

بحث االجتماع الملفات المدرجة بجدول األعمال المتفق عليه، دفعا لمسيرة العالقات التاريخية وتعزيزا آلفاق التعاون  الجانبين.

عالن إ»يقين، وتأكيد السعى إلنجاز المبادرات والمشروعات واالتفاقيات والبرامج التنفيذية المنبثقة عن بين الشعبين الشق

 ، ورفع التنسيق بينهما إلى أعلى مستوي.«القاهرة

 3/05/5102 األهرام

 

 سفير اإلمارات بالقاهرة: سنظل ندعم مصر في كافة المجاالت وعالقتنا بها تاريخية

ة م لجامعنبيل العربي األمين العالقيام الوحدة وحضر الحفل بمناسبة العيد الوطني ارة اإلمارات بالقاهرة احتفالية أقامت سف

مفيد وأحمد الزند وزير العدل  زيرة التضامن االجتماعي وغادة والى واني قدري وزير المالية وهوكمال الجنزوري الدول العربية و

بق والسفير محمد العرابي وزير الخارجية األسبق والدكتور شهاب وزير التعليم العالي األسبق وفاروق حسني وزير الثقافة األس

وقال  واللواء سامح سيف اليزل عضور البرلمان ومؤسس قائمة فى حب مصر والدكتور محمد عبدالسالم مستشار شيخ االزهر.

اثبت مدى عمق العالقة والروابط الوثيقة  مصروالسفير محمد بن نخيرة الظاهري إن التاريخ والمصير المشترك بين دولة اإلمارات 

تسم توالتي أدت إلى التوافق تجاه قضايا المنطقة العربية واإلقليمية والدولية. وأوضح أنه من الطبيعي أن  البلدينبين قيادتي 

لمصر على كافة  ستبقى داعمة من خالل توجيهات قيادتها  وفي هذا الصدد أكد أن دولة اإلمارات. هذه العالقة بالعمق والرسوخ

 .لمصر النمو والريادة واالستقرار المستويات واألصعدة، وبما يحقق

 3/05/5102 بوابة األهرام

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=09cf374e-7e10-4e48-b17e-5bd579bab7ba
http://www.ahram.org.eg/News/131743/25/457523/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D9%81%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/817752/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7.aspx
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 البشير:سد النهضة سينقص حصة مصر فى بداية تشغيله وسيغرق السودان حال انهياره

ت قائاًل أن السودان درس لى حساب مصر فيما يتعلق بسد النهضةنفى عمر البشير الرئيس السودانى ، مساندة بالده إلثيوبيا ع

ة حيث تبين أن إيجابيات السد بالنسب ئها الفنيين المعنيين بذلك الملفآثار السد اإليجابية والسلبية من خالل مهندسيها وخبرا

مع  ى شاشة "سكاى نيوز عربية"فى مقابلة ببرنامج "بصراحة" عل فى مصر. وأعترف الرئيس السوادنى للسودان أكثر عنها

زينة يازجى، بخطورة سد النهضة، حال انهياره، قائاًل :"إذا هدم سد النهضة ستغرق الخرطوم وكذلك السد العالى الذى  اإلعالمية

أن بالده تهتم بثالثة أشياء تتعلق بسد النهضة،  د النهضة". وأكد الرئيس السودانىتصل قدرته االستيعابية للمياه ضعف س

على أسس سليمة ال تؤدى إلى اإلنهيار، وثانيها أن ال يؤثر على منشآت الرى فى السودان أولها سالمة السد والتأكد من انه مبنى 

ومصر، وثالثها برنامج تشغيل السد، موضحًا أن سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، وأنه ال ينقص فى كمية المياه 

عامًا، ولذا  05لـ 2ى حصة البلدين فى بداية إنشائه من القادمة إلى السودان مصر، معترفًا فى الوقت نفسه بأن السد سيؤثر عل

 يتم دراسة برنامج الملىء من خالل الفنيين.

 3/05/51102  اليوم السابع

 

 عالم المصرى "ردىء" ومؤجج للصراعاتالرئيس السودانى: اإل

المشكالت. وأضاف الرئيس وخلق  صراعاتوصف الرئيس السودانى، عمر البشير، اإلعالم المصرى، بـ"الردىء" والمؤجج لل

إن اإلعالم المصرى روج  عربية"، مع اإلعالمية زينة يازجىفى مقابلة ببرنامج "بصراحة" على شاشة "سكاى نيوز  السوادنى

مما أحرجنى كرئيس واضطررت ألخذ موقف من أجل حق شعبى  حاليب بشكل أستفز الشعب السودانىلالنتخابات البرلمانية فى 

 فى قضية حاليب. وفيما يتعلق باإلخوان المسلمين، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن اإلخوان المسلمون فى السودان ال

وال عالقة لهم بإخوان مصر. وأكد أن السودان تتعامل مع الحكومة المصرية سواء  العالمى لإلخوان ينتمون للتنظيم

موضحًا أن العالقات الثنائية تشهد تقدمًا بعد توقيع اتفاقية الحريات األربع المطبقة  مة"اإلخوان أو السيسى أو الوطنى"حكو

 فى السودان أكثر منها فى مصر.

 3/05/5102 اليوم السابع

 

 مصر تنضم لمجموعة العمل الجديدة لمقاومة المقاتلين األجانب

أبو زيد، انضمام مصر إلى مجموعة العمل المعنية بمقاومة ومكافحة أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المستشار أحمد 

ودعا "أبو زيد" في تصريحات أدلى بها للمحررين  انتشار المقاتلين األجانب في إطار التحالف الدولي لمكافحة "اإلرهاب".

"اإلرهاب" وضبط الحدود ومكافحة  تبادل المعلومات ورصد مصادر تمويل الدبلوماسيين اليوم لزيادة التنسيق بين الدول في مجال

الهجرة غير الشرعية واالتجار غير الشرعي للسالح عبر الدول، مؤكدا أن كل هذه االمور تعكس ثقب الرؤية المصرية فيما يتعلق 

عثت وأضاف: "اقتربنا من تجاوز أزمة السياحة ونتيجة ما تم االتفاق عليه من إجراءات التي ب بمكافحة اإلرهاب منذ البداية.

وغرست الطمأنينة لدى الطرف األخر بأنهم أصبحوا في وضع يسمح لهم باستئناف الرحالت إلى مصر، عبر سفاراتها بالخارج التي 

قامت بنقل وجهة نظر الدولة المصرية للمسؤليين في بريطانيا وروسيا والرد على استفساراتهم وترتيب اللقاءات مع المسؤلين 

 في مصر.

 5/05/5102 الشروق

https://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7/2473008
https://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%AF%D9%89%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AC%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2472981#.Vl-JVXYrKM8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=b7bdbd2d-a99a-414f-95df-fdc468e019dd
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 سفير ألمانيا بالقاهرة: ال أستطيع التنبؤ بموعد استئناف رحالت السياح لشرم الشيخ

مليار يورو في  0.3تنموي الجارية حاليا في مصر تبلغ صرح سفير ألمانيا في القاهرة، يوليوس لوي، بإن حجم مشاريع التعاون ال

وفيما يتعلق بتعليق رحالت الطيران من ألمانيا إلى شرم الشيخ،  مجاالت مختلفة أهمها الطاقة، والتوظيف، والموارد المائية.

الركاب عن األمتعة مما قال لوي إنه ال يستطيع التنبؤ بموعد استئناف الرحالت، حيث أصدرت الحكومة األلمانية قرارا بفصل 

 .ن لتوقيف رحالتها إلى شرم الشيخدفع شركات الطيرا

 3/05/5102 الشروق

 فافخبير سدود: مفاوضات سد إثيوبيا فشلت ومهددون بالغرق أو الج

انتقد خبير السدود والموارد المائية السابق باألمم المتحدة، الدكتور المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي، المفاوضات التي تجريها 

ولن ينجح في حفظ  معتبرا أن التفاوض لن يجدي نفعا مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة اإلثيوبي، مطالبا بوقفها،

حذر الشناوي من تزايد مخاطر انهيار السد بعد ملئه بالمياه، بسبب طبيعة األرض التي أنشئ و حقوق المصريين من مياه النيل.

عليها، حيث تكثر فيها الفوالق األرضية التي ستمتلئ بالمياه، ويمكن أن تنفجر في أي لحظة. كما حذر من تأثير السد على حصة 

واتهم الشناوي دوال إقليمية، وغربية، بدعم إثيوبيا ماديا في  ياه، مع احتمال دخول البالد في مرحلة "فقر مائي".مصر من الم

مشروعها تحت مزاعم توليد الطاقة الكهربائية، في حين أنها تسعى الستخدام المشروع كورقة ضغط على الدولة المصرية، 

 بحسب رأيه.

 3/05/5102 50عربي

 أشهر 6" دولفينوس": الغاز اإلسرائيلي في مصر خالل 

تتوقع شركة  دولفينوس القابضة المصرية لتجارة الغاز إبرام االتفاق النهائي لتوريد الغاز الطبيعي من حقل " ليفياثان" 

هذا ما ذكره خالد أبو بكر المؤسس المشارك لـ دولفينوس في تصريحات هاتفية لشبكة  شهور المقبلة. 6-4خالل الـ اإلسرائيلي 

" بلومبرج" اإلخبارية األمريكية المعنية بالشأن االقتصادي والذي أعرب عن أمله في الحصول على الموافقة الالزمة من الحكومة 

ربط عسقالن الذي ي-وقال أبو بكر إن شركته تحظى بدعم " مستثمر كبير" في خط العريش المصرية في الشهور القليلة المقبلة.

  إسرائيل بخط الغاز العربي في مصر، حيث تجري مناقشة حول رسوم النقل لكنه رفض  الكشف عن هوية هذا المستثمر.

 3/05/5102 مصر العربية

 تفاصيل لقاء دبلوماسي مصري مع نائب وزير إسرائيلي في طابا

لتقى نائب وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي أيوب كارا مع مسؤول دبلوماسي مصري في معبر طابا الحدودي أمس الثالثاء لمناقشة ا

ونقلت الصحيفة عن كارا عضو حزب  ن، وفقا لصحيفة جروزاليم بوستسبل استعادة العالقات السياحية القوية بين البلدي

إذا استطاعت مصر “ واستطرد:  سوف ندحر اإلرهاب الذي ال يمكن أن نسمح له بالتدخل في حياتنا اليومية".“الليكود،  قوله: 

اللقاء استهدف أيضا تقوية  هزيمة اإلرهاب في سيناء، واستطعنا نحن هزيمته في غزة، ستزدهر السياحة في مصر مجددا".

 العالقات بين البلدين بشكل عام، بحسب الصحيفة.

 3/05/5102 مصر العربية

 تهامات زائفة" تالحق إسماعيل اإلسكندرانيأسوشيتد برس: "ا

 إن الصحفي المصري إسماعيل اإلسكندراني محبوس على ذمة "اتهامات زائفة" وفقا لمحاميه. قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس

 3/05/5102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=9243906c-a995-4021-b539-e7d6536562ca
http://arabi21.com/story/876794/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
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%A9/821073-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
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%A9/819690-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
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%A9/819333-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 "ميدل إيست آي" تكتب عن خليفة السيسي المنتظر

ان كخليفة محتمل أكدت الكاتبة أروى إبراهيم، أنه مع تزايد التكهنات ببداية النهاية لحكم السيسي، يشير محللون إلى عن

: "خالل األيام الماضية بدأ اسم "عنان" يظهر -خالل مقالها المنشور عبر موقع "ميدل إيست آي"-وقالت  لعبدالفتاح السيسي.

من جديد في العناوين الرئيسية في تقارير تتحدث عن أن دوًلا خليجية تريد أن تراه الرئيس القادم.. يأتي هذا في الوقت الذي 

ارير عن ضعف دعم الدول الخليجية لعبدالفتاح السيسي، ووصفت هذه التقارير عنان بأنه الرجل الذي تريده كشفت فيه تق

وأضافت "وفًقا لمصادر سعودية تحدثت إلى موقع "ميدل إيست آي"، فإن عنان تحول إلى زائر  السعودية أن يتولى هذا المنصب".

بعض المراقبين يعتقد أن هناك العديد من العالمات تشير إلى أن عنان هو منتظم للمملكة، وأن هدف الزيارة غير واضح، لكن 

 خليفة السيسي في الرئاسة".

 3/05/5102 رصد

 

 المتحدث باسم "اإلخوان" بمصر: أجرينا تغييرات جديدة في الجماعة لمواجهة "االنقالب"

على قال محمد منتصر، المتحدث اإلعالمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، إن الجماعة تمر بمرحلة تاريخية فارقة 

وإن هذه المرحلة دفعت بها لتغييرات "داخلية وحركية" لكي تستطيع مواجهة التحديات التي  المستويين التنظيمي والسياسي

األناضول" أوضح منتصر الموجود في وفي حوار مع مراسل " .5103تقابلها منذ "االنقالب العسكري" في الثالث من يوليو/ تموز 

 صف هذا الخالف بـأنه "خالف تنوع"ولكنه و بعض القضايا ظر داخل الجماعة حولأنه يوجد بالفعل خالف في وجهات الن القاهرة

ومن كل وطني  حها الشباب والشيوخ داخل التنظيموأن إدارة الجماعة الحالية "تسعى بالفعل الستيعاب كل األفكار التي يطر

تلتقي على المبادئ،  وقال "ما دامت المبادئ واضحة واألشخاص اق داخل "اإلخوان"وقّلل منتصر، من احتمال وقوع انشق مخلص".

فال خوف على وحدة الجماعة، وإن الهياكل التنظيمية، وأساليب التحرك هي أمور تخدم األهداف، وهي تُـختار وتتغير وتتطور 

 بحسب األوضاع والظروف المحيطة".

 3/05/5102 األناضول

 

 «السيسي»وفد رئاسى يغادر إلى أثينا للتجهيز لزيارة 

الدولي، اليوم الخميس، وفد رئاسي متجًها إلى العاصمة اليونانية "أثينا" لإلعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح غادر مطار القاهرة 

أفراد من رئاسة الجمهورية وأنهوا إجراءات  01وصرح مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى أن الوفد يُضم  السيسي خالل الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقى السيسى مع نظيره اليونانى  الطائرة المصرية المتجهة إلى أثينا.سفرهم عبر صالة كبار الزورا واستقلوا 

 لبحث دعم أواصر التعاون بين البلدين.

 3/05/5102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/167771.htm
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%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%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/485050
http://www.albawabhnews.com/1642157
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 خطة البنك المركزىالسيسي يستعرض مع عامر 

أكد السيسى أمس أهمية تبنى منهج ُمحفز للعمل واالستثمار يدفع قاطرة التنمية إلى األمام، ويرسخ الثقة فى االقتصاد المصري، 

جاءت تصريحات السيسي خالل اجتماعه أمس بطارق عامر محافظ البنك .ويحقق االستقرار فى األسعار وسالمة النظام المصرفي

ى استعرض خطة عمل البنك المركزى التى يعتزم تطبيقها عقب توليه مهام عمله رسميًا، والتى تتضمن طرح عطاء المركزي، الذ

 استثنائى جديد خالل الفترة المقبلة لتلبية طلبات االستيراد، فضًلا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على األسواق المحلية.

 3/05/5102 األهرام

 

 الرئيس السيسي يقوم بزيارة مفاجئة ألكاديمية الشرطة

التقى السيسي صباح اليوم الخميس أثناء زيارته ألكاديمية الشرطة طلبة كلية الشرطة وعدًدا من الضباط الدارسين بالفرق 

وكان السيسي قد قام في ساعة مبكرة من صباح اليوم بزيارة مفاجئة ألكاديمية الشرطة، وتفقد التدريبات .باألكاديميةالتدريبية 

 الصباحية لطلبة األكاديمية، كما تناول اإلفطار مع طلبة كلية الشرطة.

 3/05/5102 بوابة األهرام

 

 «اإلسالمي للتنمية»قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك مع 

بشأن الموافقة على  5102لسنة  343الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم  نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر،

مارس الماضي بين مصر والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن إيجار  04اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 

مليون دوالر أمريكي، وذلك مع التحفظ  551بلغ معدات الستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وذلك بم

 بشرط التصديق.

 3/05/5102 المصرى اليوم

 -الحكومة المصرية :

 

  إحالة رئيس الطب الشرعى للمعاش..واتجاه الختيار هشام عبد الحميد رئيسا للمصلحة

محمود محمد على رئيس مصلحة الطب الشرعى، للمعاش نظرا لبوغه السن القانونية. وقال مصدر قضائى، إن أحيل الدكتور 

وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند لم تعلن حتى اآلن عن رئيس المصلحة الجديد، مؤكدا أن الدكتور هشام عبد الحميد 

  .اوال للمنصبمدير إدارة التشريح بمشرحة زينهم هو االسم األكثر تد

 3/05/5102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131743/5/457495/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/817785/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853023
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-/2473292#.VmABzHYrLIU
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 حركة تغيرات محافظين خالل االيام المقبلة

محافًظا، خالل األيام المقبلة، بعد أن أجرى المهندس  00موسعة تشمل نحو كشف مسئول حكومي، عن حركة تغيرات محافظين 

يوًما الماضية ألداء جميع المحافظين ونسب إنجازهم خالل فترات  01شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تقييًما موسًعا خالل الـ

انتهت بالفعل كما انتهت الجهات إن الترشيحات  توليهم المسئولية. وقال المسئول فى تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم

الرقابية من تقاريرها حول المحافظين الجدد. وأشار إلى أن التعديل سيشمل تعيين محافظ جديد لإلسكندرية خلفًا للمحافظ 

المستقيل هانى المسيرى، إضافة إلى محافظين جدد للبحيرة والجيزة والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية وبورسعيد، 

  .وط وسوهاج والوادى الجديدوأسي

 3/05/5102 يونالمصر

 حركة تنقالت لرؤساء مدن ومراكز الدقهلية بعد انتهاء االنتخابات

بشأن حركة تنقالت وتكليفات  5102لسنة  044أصدر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، القرار رقم 

 .5102لرؤساء المدن والمراكز بنطاق المحافظة بالتزامن مع االنتهاء من جولة اإلعادة النتخابات مجلس النواب 

 3/05/5102 البوابة نيوز

 -األنتخابات البرلمانية:

 «%50إلى  01»اليوم الثاني من اإلعادة.. ونسب اإلقبال من شكوى في  26«: العليا»

، إغالق صناديق االقتراع بنهاية اس، رئيس محكمة استئناف القاهرة،أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات، برئاسة المستشار أيمن عب

يت آخر ناخب بمحيط اللجان؛ لإلعالن اليوم األخير لجولة اإلعادة من االنتخابات، وبدء فرز األصوات في اللجان الفرعية بعد تصو

شكوى تتعلق بمخالفات الدعاية أو الرشاوي  26وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، إن اللجنة تلقت  النتائج.

لى الناخبين عفيما قال مصدر باللجنة العليا لالنتخابات، إن إقبال .  االنتخابية، وأن جميع الشكاوي عامة ليس فيها تفصيالت

يفا ، وتحديًدا في الفترة المسائية، مض«النواب»التصويت تزايد في اليوم الثاني مقارنة باليوم األول النتخابات المرحلة الثانية من 

 في اللجان الفرعية من إجمالي الناخبين في كل لجنة. %50إلى  %01أن نسبة اإلقبال بنهاية اليوم الثاني تراوحت ما بين 

 3/05/5102 الشروق

 الرشاوى ووجود متوفى فى كشوف الناخبين أبرز سلبيات اليوم الثانى«: ماعت»

الناخبين، وتوزيع الرشاوى االنتخابية العينية للتنمية وحقوق اإلنسان، إن وجود متوفى فى كشوف « ماعت»قالت مؤسسة 

ورصدت المؤسسة، فى بيان .والمالية، من أبرز سلبيات اليوم الثانى فى جولة اإلعادة للمرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية

لم تشهد اللجان أى حاالت صدر عنها أمس، انتظام فى فتح مقار االقتراع فى موعدها القانونى المقرر باستثناء لجان قليلة، فيما 

عنف أو مشادات، باستثناء واقعة بالمنصورة قامت فيها أخت أحد المرشحين بالتعدى على ضابط باللجنة مما أدى إلى التحفظ 

 .عليها لحين حضور الدورية، على حد قولها

 3/05/5102 الشروق

http://almesryoon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=832295:%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-11-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8B%D8%A7&catid=35:%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86&Itemid=161
http://www.albawabhnews.com/1642095
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=1b34e366-d834-41a6-8d3d-ce5434523cb0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03122015&id=bebfc090-5cb3-4dbc-bbe9-fc885aa9ac5c
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 -األحزاب :

 

 "التيار الديمقراطي" يرفض سفر البابا إلى القدس المحتلة.. ويطالب بمحاسبة مرتكبي وقائع تعذيب

 اإلعالمى باسم التيارعقد تحالف التيار الديمقراطي، اجتماعا مساء أمس األربعاء، بمقر الكتلة العمالية وقال خالد داوود، المتحدث 

الديمقراطي، في تصريحات صحفية، إن التيار يرى أن زيارة البابا تواضروس لألراضي المحتلة بمثابة الشرخ في السياسة الثابتة 

للكنيسة المصرية، وتتنافى مع الدور التاريخي للكنيسة وأضاف أن أحزاب التيار ناقشت أيضا خالل االجتماع ممارسات وزارة 

ة وما يحدث من انتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم تعذيب بأقسام الشرطة والسجون، مطالًبا بمحاسبة مرتكبي تلك الداخلي

الممارسات وناشد تحالف التيار الديمقراطي، السلطة، اإلفراج عن الصحفي إسماعيل اإلسكندراني، مستنكًرا توجيه اتهامات له 

 باالنتماء لجماعة اإلخوان.

 3/05/5102 األهرام

 

  خليل: حزبنا رقم واحدمقعًدا بالبرلمان.. وعصام  62المصريين األحرار: حصدنا 

مقعًدا،  62أعلنت الصفحة الرسمية لحزب المصريين األحرار حصول الحزب فى االنتخابات البرلمانية المرحلة االولى والثانية على 

 "المصريين األحرار"الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب  وقالمعلنين أن تلك النسبة هى االولى على مستوى االحزاب. 

بالقائمة  2فردى و 36بالقائمة، باإلضافة إلى  3مقعد فردى و  50العدد النهائى لمقاعد المصريين األحرار فى الجولة الثانية أن 

 ."مقعداً  62فى المرحلة األولى، ليصبح إجمالى مقاعد الحزب فى البرلمان 

 3/05/5102 اليوم السابع

 

 مقعدا في مجلس النواب 21يعلن حصوله على « مستقبل وطن»

نائبا له في جولة اإلعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ليصل  50فوز « مستقبل وطن»أعلنت غرفة عمليات حزب 

 «.في حب مصر»مقاعد في قائمة  1نائًبا بينهم  21في مجلس النواب المقبل عدد نوابه 

 3/05/5102 الشروق

 

 

 المرحلة الثانيةبالقوائم في  4من مرشحي الحزب بالفردي و 01الوفد: فوز 

صرح معتز صالح الدين المستشار اإلعالمي لحزب الوفد، بأن "النتائج شبه الرسمية التي وردت إلى غرفة عمليات الوفد كشفت 

 على قائمة في حب مصر، وذلك فى المرحلة الثانية لالنتخابات البرلمانية". 4مرشحا فرديا للوفد و 01عن فوز 

 3/05/5102 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/817741/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86%D8%A7-65-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86/2473263#.VmAB03YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03122015&id=235ee5d4-0f15-4230-8066-3893d5d6cfde
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03122015&id=f6fc41e0-9d0a-49c0-bc04-5b08998192c0
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 -تصريحات :

  مستشار التعاون الفنى األلمانى: مصر شريك فى "التعاون التنموى" مع برلين

مصر تعد دولة شريك فى "التعاون التنموى "  أكد سباستان ليش، مستشار التعاون التنموى بالسفارة األلمانية فى القاهرة أن

لبرلين، وأنها من بين الدول القليلة التى تحظى بمثل هذا النوع من التعاون، مشيرا إلى أن الحكومة األلمانية قررت تقديم 

ون يورو ملي 54مليون يورو بعد المفاوضات التى جرت مع الجانب المصرى فى ديسمبر العام الماضى، كما قررت تقديم 015.2

  .مليون يورو أخرى لتنفيذ مشروع ألواح الخاليا الشمسية 31إضافية مخصصة للتعليم الفنى و

 3/05/5102 اليوم السابع

 لتركيا« روسيا الكافرة»ال يمكن أن نرضى أو نفرح بضرب «: برهاميياسر »

ِمن أجل دعوته « أردوغان»بأنه على الرغم من اختالفنا مع الرئيس التركى »أفتى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، 

وأشار .على حد تعبيره« تركيا»على  أن تعتدي« روسيا الكافرة»للعلمانية، إال إنه ال يمكن أن نرضى وال نفرح، وال أن نطالب 

ال يصح أن نقول » لشخص مسلم، مضيفا « الكافر»إلى عدم جواز الفرح لقتل « أنا السلفي»فى فتوى له على موقع « برهامى»

 ∙«عمن يدعو لتكفير المسلمين وقتلهم وتخريب بالدهم بأن منهجه إسالمي، بل هو ِمن أهل البدع والضالل

 3/05/5102 الشروق

 نصر فريد واصل يهاجم برهامي وفتواه حول "روسيا الكافرة" وتركيا

، نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، واصفا إياه بـ"رجل جاهل بعلوم الدين مفتي مصر األسبق، نصر فريد واصلهاجم 

تركيا لم تثبت نيتها تجاه بناء مصر حتى اآلن إال بالمواقف السلبية التي تؤدي للعدوانية والهدم ضد الوطن، أن اإلسالمي".وأضاف 

لى زعزعة وتقسيم مصر"، فيما أن روسيا بعالقاتها وهي تحرض أبناء مصر على خرابها ودمارها؛ وبذلك تخدم مخطط يهدف إ

تقف بجانبنا وتساندنا لبناء الوطن. وتابع: "ال يجوز تكفير أي إنسان على وجه األرض من قبل إنسان آخر، وهو أمر نهانا عنه 

حتى يكفر في أرض اهلل واختتم تصريحه ساخرا: "من هذا البرهامي  رسول اهلل، وهو ما أشار اهلل تعالى إليه في سورة الممتحنة 

 بغير دليل؟"، مضيفا: "التكفير مسألة تخص اهلل عز وجل، ولها دالئل قطعية في القرآن الكريم".

 3/05/5102 50عربى

  "اير عيد الثورة.. و"محدش يقدر يهدد السيسىين 52متحدث "تمرد": 

قال محمد نبوى، المتحدث باسم حركة تمرد، إن السيسى هو الممثل الشرعى الوحيد للدولة المصرية، مضيفًا:" ال يجرؤ أحد أن 

لن يصمت  أن الشعب المصرى مع اإلعالمي سيد علي امج " حضرة المواطن"وأضاف خالل مداخلة هاتفية في برن ."يهدد السيسى

يناير، ألنه عيد الشرطة  52على أى شخص يحاول أن يعبث باألمن القومى وأمن الوطن، مضيًفا :"نحن ضد دعوات التظاهر فى 

 ."وعيد الثورة المصرية

 3/05/5102 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%89-%D9%85/2473324#.VmABxHYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03122015&id=9ece774b-3efe-42e4-8329-989f95d11f82
http://arabi21.com/story/876787/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF--25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3/2472651#.VmACP3YrLIU
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 دول منها اليمن بالسعودية 6سعد الدين إبراهيم يدعو لدمج 

طالب رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، الدكتور سعد الدين إبراهيم، بضم اليمن للمملكة العربية  

البرلمان المقبل في مصر ال يعبر سوى عن ربع الشعب السعودية، وسوريا لألردن، وليبيا لمصر، مؤكدا في الوقت نفسه أن 

 .جاء ذلك في حوار له مع جريدة "فيتو" الورقية الصادرة هذا األسبوع .المصري فقط

 5/05/5102 50عربى

 

  "فاطمة ناعوت: تعرضت الغتيال معنوى.. والرشاوى االنتخابية "دعارة سياسية

خسارتها بجولة اإلعادة بالمرحلة الثانية، قالت فاطمة ناعوت، المرشحة الخاسرة بدائرة مصر الجديدة، إن الرشاوى االنتخابية وراء 

واصفة المال السياسى بـ"الدعارة السياسية". وأضافت أنها تعرضت لالغتيال المعنوى فى الدائرة االنتخابية بعدما تقدمت فى 

جولة الثانية الجولة االولى بالمرحلة الثانية من االنتخابات، وكانت فى المركز األول. وأعربت عن تعجبها من تراجعها فى ال

لالنتخابات البرلمانية وخروجها من السباق االنتخابى، إزاى من المركز األول فى الجولة األولى للثالث فى اإلعادة..هناك عالمات 

 ."استفهام كبيرة

 3/05/5102 اليوم السابع

 

 «يناير 52»الغزالي حرب: أخشى عودة الشرطة لممارسات ما قبل  أسامة

أمناء المصريين األحرار، إن وجود الشباب في السجون وعدم تحسن الحالة االقتصادية  قال أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس

الحياة »وأضاف خالل لقائه ببرنامج .تسبب في حالة من الالمباالة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في االنتخابات

ن، مشيرا إلى أهمية وجود برلمان في مثل تلك أن توقعات المصريين ارتفعت بشكل كبير خاصة بعد ثورتين عظيمتي« اليوم

 .ة اإلقبال من عدمه يجعله شرعياوجود البرلمان بصرف النظر عن عملي»وتابع: .الظروف بأي شكل

قلقان جدا من عودة »أعرب عن استيائه من تعذيب ضابط شرطة لمواطن باألقصر واالعتداء على صيدلي آخر، قائال:  وكما 

يجب أال ننسى أن ضباط الشرطة ،و يناير.. يجب أن يدرك الجميع أن مصر تغيرت 52ممارسات الشرطة لما كانت عليه قبل ثورة 

 .«والحوادث الفردية تؤثر على تلك اإلنجازات دفعوا ثمن اإلرهاب من أرواحهم ولكن الممارسات

 3/05/5102 الشروق

 

 توفيق عكاشة:"سأخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب

أعلن اإلعالمى توفيق عكاشة خوضه انتخابات رئاسة مجلس النواب، قائاًل " الفارق الذى حصلت عليه من عدد األصوات جعلنى 

 أعلن خوضى انتخابات رئاسة مجلس النواب". 

 3/05/5102 اليوم السابع

http://arabi21.com/story/876643/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3/2472909#.VmACsHYrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03122015&id=6a0aa065-606f-4cbc-a9c8-0124e7a68982
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D9%85-%D8%A7/2472969#.VmACdnYrLIU
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  حمزاوي لـ"النظام": دولتكم مصيرها الزوالعمرو 

هجومًا شرسًا على السلطة الحالية بسبب حاالت التعذيب واالنتهاكات التي  -البرلماني السابق  -شن الدكتور عمرو حمزاوي 

سخر في مقاله بموقع "هافنجتون بوست عربي" من أحد من أسماهم خبراء النظام شهدتها أقسام الشرطة في االيام السابقة . و

  بأنه "أخطر رجل في مصر" .. حيث طالب السلطة أن تستمتع لنصائحه بوصفه االخطر في مصر هالذي وصف

 3/05/5102 المصريون

 -توك شو :

  " 5101عمرو الكحكى : "شاهدت بعينى التزوير فى انتخابات برلمان 

يناير، حيث تجرى فى وضوح وشفافية  52أشاد اإلعالمى عمرو الكحكى، بالحالة التى تجرى فيها العملية االنتخابية بعد ثورة 

اللجان حتى فرز األصوات. وأكد خالل حلقة نقاشية مع خالد صالح، أنه رأى بعينيه تزوير االنتخابات فى عام  تامة ابتداء من فتح

أضاف:" نحتاج إلى نواب للتشريعات  ويناير . 52وتسويد بطاقات االقتراع وتدخل األمن فى العملية االنتخابية قبل ثورة  5101

  .غة األهمية بالدولة يجب التعامل معها، خاصة المكملة للدستور تحت قبة النواب، السيما أن هناك قوانين بال

 3/05/5102 اليوم السابع

 

  مادتين بقانون االنتخاباتخالد صالح لـ"عمرو الكحكى": أتمنى تعديل 

تمنى الكاتب الصحفى خالد صالح تعديل مادتين فى قانون االنتخابات. المادة األولى متعلقة بالصمت االنتخابى، ومنع أى نشاط و

 االنتخابية،ورأى أن نتيجة ما ُيَسمَّى بالصمت االنتخابى هو ضعف اإلقبال على العملية  ساعة 41قبل إجراء العملية االنتخابية بـ

مرشحين من أصل اثنين  3فيما تمنى بتعديل مادة أخرى فى قانون االنتخابات، تتعلق بإبطال الصوت االنتخابى حال اختيار 

  .مطلوبين فى بطاقة االقتراع

 3/05/5102 اليوم السابع

 

  أحمد موسى: "أردوغان" أكبر إرهابى فى العالم وحرامى نفط

أن وزارة الدفاع  قال اإلعالمى أحمد موسى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أكبر إرهابى فى العالم وحرامى نفط. وأضاف

سوريا الذى يعمل تنظيم "داعش" اإلرهابى على سرقته ويبيعه إلى تركيا.  الروسية نشرت فيديو يظهر صهاريج محملة بنفط

وتابع: "قردو غان حرامى النفط فى حيص بايص بعدما اتفضح أمره فى مؤتمر صحفى عالمى أقامته روسيا اليوم". وناشد 

 ."النفط –حرامى  –"موسى" المصريين التفاعل مع هاشتاج يحمل أسم "أردوغان 

 5/05/5102 اليوم السابع

 

 

http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/832280-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA/2473109#.VmADVXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA/2473109#.VmADVXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B7/2472431#.VmADfHYrLIU
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 مصطفى بكرى: حريصون على تواجد حزب المصريين األحرار داخل التحالف

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إنه التقى الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب عن حزب  

"المصريين األحرار"، به وأبلغه االستعداد لدخول الحزب فى التحالف المنتظر، على أن يحتفظوا بهيئاتهم البرلمانية. وأضاف، 

اخب"، على التليفزيون المصرى، مع اإلعالمى جمال عنايت، أنه تم الدخول فى مرحلة خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "سيادة الن

 ."االتفاق على القواسم المشتركة، مستطردًا :"احنا حريصين على أن يكون حزب المصريين األحرار ضمن هذا االئتالف

 3/05/5102 اليوم السابع

  خيرى رمضان ألردوغان:تاعباك فى إيه مصر؟ يا ريت نمنع الطيران التركى دخول مصر

قائال: "إنت علق اإلعالمى خيرى رمضان، على رفع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عالمة رابعة أثناء حصوله على الدكتوراة، 

تاعباك فى إيه دلوقتى مصر.. أنت رايح عشان روسيا اللى واجعاك.. اللى أنت بتقولها نرجو اتباع الطرق الدبلوماسية.. وأنت 

قاعد تتنحنح يا أبو صوت عالى يا فذ.. ايه اللى دخل مصر فى الموضوع". وأضاف يقولك همنع الطيران التركى إلى شرم.. أحسن 

ان التركى أساسًا إنه يدخل مصر مش عاوزينك يا سيدى اهلل الغنى عنك.. الزم الدولة تنشف شوية وهى يا ريت نمنع الطير

 ."بتواجه حد زى أردوغان

 5/05/5102 اليوم السابع

 «الشرطة في خدمة تعذيب الشعب»ال نريد «: الحسينييوسف »

طالب اإلعالمي يوسف الحسيني، بالتحقيق فيما يردده البعض حول وجود تعذيب في أقسام الشرطة والسجون، واإلعالن عن 

هو حمايتها، وتحسين آدائها، من الهدف من االنتقادات التي نوجهها لهذه المؤسسة »وقال إن .نتائج هذه التحقيقات للرأي العام

ال نريد أن تكون الشرطة في خدمة تعذيب الشعب، ونتمنى أن تكون هناك معاملة »وأضاف، .«خالل معاقبة صاحب أي خطأ فردي

 .«طيبة من الضابط تجاه المواطن؛ ألن أي دولة بها قانون سيكون بها شعب منتج، وعنده أخالق

 5/05/5102 الشروق

 

 «شبعوا انتخابات»خاوية على عروشها.. والناس « اللجان»تامر أمين: 

التصويت طوال اليوم، مضيفا قال اإلعالمي تامر أمين، أن لجان االنتخابات خاوية على عروشها وهناك حالة من انعدام اإلقبال على 

الناس لديها »وتابع: «سنوات األخيرة 4أنهم شبعوا انتخابات في الـ »أن السبب الرئيسي في عزوف المواطنين عن المشاركة، 

شعور انهم انتخبوا كتير ومفيش حاجة حصلت.. لألسف المواطن مبقاش عنده ثقة ال في حكومته وال جزء كبير من 

طفشتوا ازاي الناخبين كدا؟ وازاي نجحتوا انكوا »إلى األحزاب السياسية واللجنة العليا لالنتخابات، متسائال: ووجه حديثه .«إعالمه

في السياق ذاته، أكد أن نسبة اإلقبال ال تحدد شرعية البرلمان وفقا للدستور وأن برلمان بأي نسبة تصويت سيكون .«تفشلوا كدا

 .«مخزية»البرلمان ستكون أن صورة قائما، ولكن المشكلة ستكمن في 

 5/05/5102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA/2473109#.VmADVXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84/2472621#.VmADb3YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=92cbbf67-93f2-4ebc-93a6-cb5d44661433
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=4524a446-b8a3-49ce-9f9c-81430a423d32
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  مصطفى حجازى: "احتواء الشباب" كلمة مزعجة.. ومصر رهينة التواطؤ بالصمت

العالم ينقسم اآلن إلى ثالثة إمبراطوريات، وهى إمبراطورية مترددة "أمريكا"، وإمبراطورية أن  اعتبر الدكتور مصطفى حجازى،

متراجعة ومتخلفة نسبيا "روسيا"، وإمبراطورية متحفظة نسبيا "الصين"، بينما تظل أوربا خارج السباق، حيث يعتبرها الثالثة، 

القادم، وقال خالل لقائه الشهرى من سلسلة "حوارات  عمالق اقتصادى ولكنها قزم سياسى، ليس له وزن فى شكل العالم

المستقبل" ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه اإلعالمى محمود سعد: "بدال من التحذير من المؤامرات وتخويف الناس بليبيا وسوريا 

عوبا قد ال"، موضحًا أن هناك شوالعراق، علينا أن نسأل أنفسنا كيف كان االستبداد فى هذه البلدان وما الذى ادى بها لهذا الح

أن الشباب ليس لديهم شعور اآلن باالرتباط بالوطن، الفتا إلى أن الشباب هم من يستحقون األمل فى  تفنى من التاريخ. وأوضح 

الوضع الحالى بعد ثورتين، وأنهم بحاجة ماسة إلى الشعور بأن لهم مستقبل فى هذا الوطن. وأعرب عن انزعاجه من كلمة 

اء الشباب"، قائاًل :" احتواء الشباب جملة مزعجة، ولو أنهم كانوا خطر يستوجب حجرهم صحيًا !"، مستنكرًا:"هل مصر الزالت "احتو

 ."رهينة التواطؤ بالصمت على البذاءة التى تمزق النسيج المجتمعى؟

 5/05/5102 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

  "هاشتاج " توفيق عكاشة رئيسا للبرلمان" األكثر تداوال على "تويتر

الثانية، ضمن قائمة تصدر هاشتاج " توفيق عكاشة رئيسا للبرلمان"، موقع التواصل اإلجتماعى " تويتر"، والذى احتل المرتبة 

األكثر تداواًل فى التريند المصرى على موقع التدوينات القصيرة، وذلك عقب إعالنه الترشح لرئاسة مجلس النواب، بعد فوزه 

بمقعد البرلمان عن دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، فيما تباينت ردود األفعال ما بين اإليجاب والسلب لدخوله ضمن قائمة 

 . مجلس النواب المصرى ترشيحات رئاسة

 3/05/5102 اليوم السابع

 أيمن نور ينفي لقاءه بكل من إبراهيم عيسى وحسنين هيكل

 هيكل حسنين محمد النظام من المقرب الكاتب أو عيسى إبراهيم مع لقاء أي عقده الثورة، غد حزب زعيم نور أيمن الدكتور نفى

 وإبراهيم بيني لقاء :اليوم إشاعة وقال "نور" خالل تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "صباح الخير...مؤخرا

 ."سيسي برافو.. علينا محسوبون لها ويروج أجهزة تطلقها جديدة إشاعة يوم وكل وغدا المنام، في ربما.. وهيكل عيسى

 3/05/5102 رصد

 «أثرت على قواه العقلية»عمرو عبد الحميد: النهضة االقتصادية في عهد أردوغان 

سخر اإلعالمي عمرو عبد الحميد، من الصورة المتداولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي ظهر فيها رافًعا إشارة 

ال أحد يجادل بخصوص النهضة االقتصادية »، مساء األربعاء، إنه «تويتر»عبر حسابه على موقع « عبد الحميد»وقال .«رابعة»

 .«التي حققها أردوغان لبالده، لكن األمر أثر بالفعل على قواه العقلية، وتصرفاته الشخصية، وأحالم يقظته في الخالفة

 5/05/5102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2472572#.VmADd3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC--%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/2473121#.VmACFnYrLIU
http://rassd.com/167861.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=8f7b1540-c336-4f3c-93ff-b45c7c72944e
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 النشرة المجتمعية

 -قضايا المجتمع :

 -أقتصاد :

 

  شركة إلى اتفاقية الكويز 61مصادر: وزارة التجارة تفاوض إسرائيل إلعادة 

وحدة الكويز التابعة للوزارة ستجتمع خالل الشهر الجارى فى مفاوضات مع كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أن 

شركة مصرية تعمل وفقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة الكويز، بعد منح  61الجانب اإلسرائيلى لمنع شطب إسرائيل 

  .ديسمبر المقبل 31إسرائيل مهلة لهذه الشركات لتصحيح األوضاع حتى تاريخ 

 3/05/5102 اليوم السابع

 

  قرًشا فى تعامالت الخميس 013الدوالر يسجل 

صرف الدوالر األمريكى أمام الجنيه المصرى، استقر الدوالر األمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر 

  .للبيع 1.5110جنيه للشراء و 1.5052جنيه للبيع، وسجل اليورو األوروبى  0.1310جنيه للشراء و 0.1164

 3/05/5102 اليوم السابع

 

  ألف جنيه كهرباء 011مليون ديون وتأجيل  31مصر للسياحة تطالب بجدولة 

أكد رشاد رفاعى رئيس شركة مصر للسياحة، على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة الخاصة بدعم السياحة وتأجيل مديونياتها، 

مليون جنيه للتأمينات نحتاج لتأجيلها، مع إلغاء الفوائد عليها  31مديونية بنحو  أن الشركةر األزمة الحالية. وقال لحين عبو

  .مليون جنيه 01وتقدر بـ 

 3/05/5102 اليوم السابع

 

  مليارات جنيه أذون خزانة يطرحها البنك المركزى اليوم 8

مليارات جنيه، وتبلغ  1بقيمة إجمالية تقدر بـيطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة 

يوًما. ومن المتوقع أن  320مليار جنيه ألجل  4.2مليار جنيه، وأذون بقيمة  3.2يوًما،  015قيمة الطرح األول ألذون خزانة ألجل 

تمويله عن طريق طرح البنك  مليار جنيه، ويتم 541تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 

المركزى ألذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية 

 .والقروض الدولية

 3/05/5102 السابع اليوم

http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-68-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A/2473249#.VmAB2HYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-783-%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3/2473262#.VmALr3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-38-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%83/2473167#.VmALvHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2473082#.VmALxnYrLIU
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  ألف جنيه 211االستثمار تبحث تغريم "النصر" إحدى شركات التوريدات غرامة 

ألف جنيه وإلغاء تعاقد شركة النصر للمطروقات معها لخالف حول  211تبحث وزارة االستثمار تضرر إحدى شركات التوريدات نحو 

دمت إحدى الشركات الخاصة بشكوى لوزير االستثمار أشرف سالمان، مواصفات فنية للمادة الخام التى تم التعاقد لتوريدها. وتق

ضد شركة النصر لصناعة المطروقات، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، إللغاء الشركة عقد معها 

  .وتحميلها خسائر كبيرة

 3/05/5102 اليوم السابع

 -التعليم :

 

 كتاًبا إخوانًيا من المدارس 053سحب 

أمر بإرسال لجان من المديريات التعليمية إلى جميع المدارس، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور الهاللى الشربيني، 

كتابا، من تأليف سيد قطب  ٣٢١وأضافت المصادر أنه تم حتى اآلن سحب .وذلك لسحب الكتب اإلخوانية من مكتبات المدارس

وتم سحبهما من مدارس ، «السالم فى اإلسالم»و« دور اإلخوان فى محاربة الصهيونية»وحسن البنا والقرضاوي، من بينها كتاب 

وتم سحبه من مدارس الصف الثانوية المشتركة « رسالة المناجاة»أبشواى الثانوية العامة بنين والتجارية بنات بالفيوم، وكتاب 

لسيد قطب من مدارس صفط اللبن الثانوية بالجيزة، « فى ظالل القرآن»بالجيزة والحوامدية الثانوية للبنين، كما تم سحب كتاب 

، وهو قصة مترجمة تتحدث عن االنفتاح، الذى تكون فيه الفتاة حينما تبحث عن «فرحانة تبحث عن المتعة»كتاب  وكذلك

 الحرية، وذلك من مكتبات مدارس الفيوم.

 3/05/5102 البوابة نيوز

 -حقوقى:

 

 شبرا الخيمة االعتداء على قاصر بقسم شرطةلجنة الحريات بنقابة المحامين : 

تقدمت المحامية سيدة قنديل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببالغ للنيابة العامة، طالبت فيه بالتحقيق مع مأمور قسم 

ورغم عدم تقديم أى بالغات  .عاًما دون وجه حق وتعذيبها ٣١ثان شبرا الخيمة وبعض الضباط، وذلك الحتجازهم فتاة عمرها 

وأكد البالغ أن الكشف الطبى الظاهرى على الفتاة أكد إصابتها بكدمات .ضدها، وتعسف مأمور القسم والضباط فى إخالء سبيلها

 وسحجات بجسدها إثر التعدى عليها بالضرب داخل القسم.

 3/05/5102 البوابة نيوز 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-500-%D8%A3%D9%84/2472453#.VmAL3XYrLIU
http://www.albawabhnews.com/1641767
http://www.albawabhnews.com/1641694
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 -أخرى :

  مساء 2:11صباحا حتى  1:11غلق الطريق الصاعد للمقطم يومى الجمعة والسبت من 

أعلن د.جالل مصطفي سعيد محافظ القاهرة بأنه تقرر غلق الطريق الصاعد والنازل لهضبة المقطم ،يومي الجمعة والسبت 

ألعمال إزالة الصخور المقلقلة وتهذيب الهضبة وتثبيتها بمعرفة مساء ،وذلك إستكمااًل  2صباحًا حتى  1القادمين من الساعة 

شركة المقاولون العرب ،بناء على توصيات اللجنة العليا المشكلة بمعرفة المحافظة ،والتي تضم عدد من األساتذة والخبراء في 

 مجال هندسة التربة والجيولوجيا والهندسة

 3/05/5102 اليوم السابع

 

  االثنين.. قطع مياه الشرب عن الكلية الجوية ومنطقة سعدون

وم يأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن إنقطاع المياه عن الكلية الجوية ومنطقة سعدون بمدينة بلبيس 

، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعه الثالثة عصرًا، وذلك إلصالح خط الطرد رافع  05/5102/ 1و  0اإلثنين الموافق 

  صرف صحى سعدون بمدينة بلبيس وكذلك رفع المحابس من غرفة محابس المحطة

 3/05/5102 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86-8-00-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%AD%D8%AA/2473241#.VmAB8HYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86/2473119#.VmADL3YrLIU
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 

  نقل معاون مباحث األقصر المتسبب فى "أزمة العوامية" إلى ديوان عام الوزارة

  .األخيرة إلى ديوان عام الوزارةقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إنه تم نقل معاون مباحث االقصر المتسبب فى أزمة العوامية 

 5/05/5102 اليوم السابع

 

  البالغاالشتباه فى حقيبة بكورنيش قصر النيل و"الحماية المدنية" تؤكد سلبية 

أثار العثور على حقيبة بالستيك بكورنيش قصر النيل، الذعر بين المواطنين، بعد شكهم فى احتوائها على مواد متفجرة. على 

الفور تم إبالغ غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، حيث انتقل خبراء المفرقعات وتم فرض كردون أمنى، وتبين من خالل الفحص 

 .ه على أى مواد متفجرةسلبية البالغ وعدم احتوائ

 5/05/5102 اليوم السابع

 

 البحث عن مجهولين زرعوا قنبلتين هيكليتين بمنازل تحت اإلنشاء في القليوبية

تكثف أجهزة األمن بالقليوبية جهودها للقبض على مجهولين قاموا بزرع قنبلتين هيكليتين بجوار أحد المنازل تحت اإلنشاء 

تلقى العقيد عبدالحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، بالًغا من األهالى بالعثور على .بمنطقة الحفير بالخانكة

وانتقل العميد .ء بهما قنبلتين، وتم على الفور إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبيةحقيبتين، بجوار منزل تحت اإلنشا

حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية، وخبراء المفرقعات، وتم تمشيط المنطقة وفرض كردون امنى وبفحص الحقيبتين وتبين 

 مة التي تولت التحقيق.أن بهما قنبلتين هيكليتين، وتم التحفظ عليهما، واخطرت النيابة العا

 5/05/5102 الشروق

 -محاكم ونيابات :

  متهما فى قضية غرفة عمليات رابعة36محكمة النقض تعيد محاكمة محمد بديع و

متهما آخرين  30برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة اإلخوان وقضت محكمة النقض، 

ومن .آخرين بالسجن المؤبد 56متهما محكومين باإلعدام و 05أدانتهم محكمة الجنايات في قضية غرفة عمليات رابعة، بواقع 

وزيعها على دائرة أخرى لنظرها، بدال من دائرة المحاكمة األولى التي المقرر أن تعود القضية إلى محكمة استئناف القاهرة إلعادة ت

 يرأسها المستشار محمد ناجي شحاتة.

 3/05/5102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7/2472763#.VmAC0nYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/2/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B3%D9%84/2472821#.VmAC33YrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=84e5b8a7-a100-41f5-8d0e-43b46a057cd3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03122015&id=9d10e48b-23d6-45b6-91ec-2f8642b38100
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 «تعذيب محامي التحرير»سنوات في  3عاما والخضيري  02 حكم بات بسجن البلتاجي وحجازي

متهمين  2قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من محمد البلتاجي وصفوت حجازي والمستشار محمود الخضيري و

ث آخرين على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خالل أحدا

صدر القرار من داخل غرفة المداولة، حيث لم يحضر المتهمون، .يناير، وأصبح بذلك حكم إدانتهم باتا غير قابل للطعن 52ثورة 

 00وأيدت المحكمة بذلك حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد اهلل، قضت في .كما غاب دفاعهم

سنوات للمستشار محمود  3محمد البلتاجي، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، والسجن  عاما لكل من 02أكتوبر الماضي بالسجن 

 .الخضيرى، وأسامة ياسين، وزير الشباب األسبق، وعمرو ذكي، ومحسن راضي

 5/05/5102 قالشرو

 

 إلغاء حكم بالسجن ألحمد نظيف بقضية الكسب غير المشروع

بإلغاء حكم السجن لرئيس الوزراء األسبق، أحمد نظيف، في قضية "الكسب غير المشروع" بعد  قضت محكمة النقض في مصر

يوليو  55الجنايات المصرية، قضت في وكانت محكمة .فبراير من العام المقبل، لنظر القضية أمامها 3قبول طعنه، وحددت جلسة 

الماضي، بالسجن ألحمد نظيف خمس سنوات، في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لماليين الجنيهات 

 .خالل توليه منصبه

 5/05/5102 50عربى

 -:أعتقاالت 

 بالمنيا بتهمة التحريض على العنف« البناء والتنمية»القبض على أمين 

شهد مركز مغاغة بشمال المنيا، أمس الثالثاء، مقاومة عنيفة من قبل أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة 

اولته الهرب، قبل أن تتمكن قوات األمن من القبض اإلسالمية بالمنيا للرجال الشرطة، باإلضافة إلى تبادل إطالق النار،خالل مح

 عليه.

 5/05/5102 الشروق

 

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  أشخاص 0القبض على  

بتهمة االنتماء  أشخاص 2بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخصانألقت قوات األمن القبض على 

 إلى اللجان النوعية لألخوان.

 0/05/5102  المصرى اليوم

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=1ecde7f9-cd39-474a-840d-95e622c46383
http://arabi21.com/story/876704/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122015&id=e5f4c5cf-e03a-44d8-82bf-5ca7d598eb9c
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853101
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــ

 ختام فعاليات التدريب المصرى البحرينى خالد بن الوليد

اختتمت فعاليات التدريب المصرى البحرينى المشترك خالد بن الوليد الذى نفذته عناصر من وحدات الصاعقة والقوات الخاصة 

استمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة البحرينية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة البحرينية والمصرية، والذى 

تضمن التدريب تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات شملت أعمال مقاومة اإلرهاب وتحرير الرهائن واالقتحام  وحدات الصاعقة .

 .قوات الصاعقةالعمودى للمنشآت والمبانى باستخدام الطائرات، وكذا تنفيذ المهارات الخاصة التى تتطلبها طبيعة عمل 

 3/05/5102 موقع وزارة الدفاع

 الجيش يفرض حظرا للتجوال ببئر العبد شمالي سيناء

 قام بفرض حظرأفادت مصادر قبلية وشهود عيان، بمحافظة شمال سيناء، أن الحاكم العسكري لمركز بئر العبد العميد "كحوش"، 

وأضافت المصادر أن حظر التجوال تم تطبيقه في تمام الساعة التاسعة  للتجوال على مدينة بئر العبد وضواحيها وقرية رمانة.

 والنصف مساء اليوم حتى السادسة من صباح غدا.

 3/05/5102 رصد

 ين جنوب رفحإصابة مجند برصاص مسلحين مجهول

أفادت مصادر طبية بمستشفى رفح المركزي وصول مجند بالجيش المصري إلى المستشفى مصابا برصاصة في البطن وأخرى 

وقالت مصادر إن مسلحين قاموا مساء اليوم بإطالق النيران  بالقدم اليسرى نتيجة إطالق مسلحين النيران عليه في جنوب رفح.

يذكر  الواقع بجوار مدرسة "أبوزماط" جنوب مدينة رفح مما أدى إلصابة مجند واحد على األقل.على نقطة ارتكاز الجيش المصري 

أن الجيش قام صباح اليوم بدعم نقطة ارتكاز: أبوزماط بمدفعية "الهاوتزر" وهي المدفعية األقوى بالجيش المصري، حيث يقوم 

 من خاللها بقصف المناطق المجاورة لنقطة االرتكاز.

 3/05/5102 رصد

 فتح ميناء رفح البرى استثنائًيا من الجانبين لعبور العالقين 

فتحت السلطات المصرية ميناء رفح البرى استثنائيا من الجانبين ولمدة يومين لعبور العالقين الفلسطينيين، وإدخال 

  المساعدات لقطاع غزة .

 3/05/5102 المصري اليوم

 منفذا إضافيا لبيع السلع بأسعار مخفضة 60القوات المسلحة تفتتح 

اقع بو لبيع السلع بأسعار مخفضة منفذ بيع متحركا إضافيًا للعمل بالشوارع والميادين الرئيسية 60افتتحت القوات المسلحة 

بكل من الشرقية والمنوفية والبحيرة وبنى سويف ومنفذين  3بالغربية و 4بالقليوبية و 0منفذاً بالجيزة و 03منفذاً بالقاهرة و  01

وذلك من خالل سيارات نقل مجهزة لبيع منتجات  وادى الجديد وأسيوط وسوهاج وقنا بمحافظة المنيا ومنفذ واحد بكل من ال

طنية من اللحوم والدواجن ومنتجات األلبان والسلع والمواد الغذائية بأسعار التكلفة ، وذلك لمواجهة جهاز مشروعات الخدمة الو

 .ين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهماالقبال المتزايد على المجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة من قبل المواطن
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