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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

 وزير الخارجية يستقبل ممثلي لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية

 مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية ديسمبر  وفدًا ممثاًل عن لجنة 3صباح الخميس الموافق  "سامح شكري وزير الخارجية"استقبل 

وذلك قبل المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه المملكة  محمد حجازيو قاسم الخطيبو خالد المحاميدوجمال سليمان ضم كالً من 

ديسمبر بالرياض في إطار عملية فيينا التي تستهدف إطالق  9و 8والمقرر عقده يومي  السعودية للمعارضة السوريةالعربية 

بو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وفى تصريح للمستشار أحمد أ .عملية سياسية في سوريا تحت إشراف األمم المتحدة

مجموعة القاهرة  عقب اللقاء، أشار إلى أن وزير الخارجية استمع إلى شرح وفد المعارضة السورية للهدف من مشاركة ممثلين عن

 فه وروافدهوتطلعهم إلى أن يكلل المؤتمر بالنجاح وأن تتاح الفرصة لممثلي المجتمع السوري بكافة طوائ في مؤتمر الرياض

الفكرية والثقافية بأن يتوصلوا إلى التوافق المطلوب ووحده الصف، بشكل يؤهلهم لتشكيل فريق تفاوضي واحد خالل الحوار 

أن الوزير شكري أكد خالل اللقاء على  وأوضح المستشار أحمد أبو زيد .السوري المزمع إطالقه تحت إشراف األمم المتحدة –السوري 

عارضة السورية كل الجهد خالل مؤتمر الرياض ألن تصل إلى رؤية موحدة تحافظ على وحده سوريا وسالمتها أهمية أن تبذل الم

وأن  تعبر عن كافة أطياف الشعب السوريوأن  (0جادة تضمن تنفيذ مقررات جنيف )اإلقليمية وترسم طريقًا عمليًا لمفاوضات 

عن تطلع مصر ألن تعكس مخرجات مؤتمر الرياض األفكار والرؤى التي  ُمعربا حها الطائفية وانتماءاتها الخاصةتسمو فوق مصال

 .تخدم مصلحة الشعب السوري

 4/05/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 القادمين لتفعيل عالقات البلدين 9و 8اليونان يومى  ي فيالسيس

وستشهد الزيارة لقاءات على المستوى الثنائى، كما ستعقد  القادمين لتفعيل عالقات البلدين 9و 8يزور السيسى اليونان يومى 

ومن المتوقع ان تناقش القمة الثالثية مجمل القضايا اإلقليمية، وقضية  على هامشها قمة ثالثية مصرية يونانية قبرصية.

قبرص، وطرق مواجهة اإلرهاب والتطورات فى الشرق األوسط ، وسوف يبحث زعماء الدول الثالث سبل تعزيز التعاون فى المحافل 

اون اإلسالمي، باإلضافة إلى تعميق التعاون والمنظمات الدولية واإلقليمية ، مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبى ومنظمة التع

 الثالثى فى مجاالت محددة ، مثل النقل والسياحة والطاقة وغيرها.

 4/05/5102 األهرام

 بجوهانسبرج مصر تطرح رؤيتها لتعزيز السلم ومواجهة اإلرهاب بأفريقيا« الفوكاك»فى قمة 

رئيس دولة  32اإلفريقى "الفوكاك" بحضور  -القمة الثانية لمنتدى التعاون الصينى "جوهانسبرج"تنطلق اليوم فى العاصمة 

 وسامح شكري رؤساء حكومات لمناقشة مستقبل التعاون بين الجانبين ويرأس وفد مصر فيها رئيس الوزراء شريف إسماعيل 8و

السويس، والمنطقة الصناعية التى ستقام  المشروعات الخاصة بتنمية محور قناةتلك القمة و ستعرض مصر فى  وزير الخارجية

عليها، وكيفية مساهمتها فى تحقيق االندماج االقتصادى واإلقليمى، وستطرح مبادرتها الخاصة بربط البحر المتوسط ببحيرة 

 فيكتوريا، وكذلك رؤيتها فى مجال تعزيز السلم واألمن ومواجهة اإلرهاب فى إفريقيا.

 4/05/5102 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=0c88ff7e-6790-43f2-9b1d-62e8dce10258
http://www.ahram.org.eg/News/131744/136/457748/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131744/136/457749/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%83%C2%BB-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2.aspx
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 مصر نموذج لالستقرار بالمنطقة والسيسى يضمن حقوق األقباط

والقيادى فى الحزب الديمقراطى المسيحى ان مصر  -دستاجبون –اكد الدكتور فولكر كاودر زعيم االغلبية فى البرلمان االلمانى 

تعتبر حاليا نموذجا للدول التى تضمن حقوق المسيحيين فى الشرق االوسط وان السيسى يمثل ضمانة لالستقرار وحماية حقوق 

قرار مصر يمثل اهمية االقباط فى مصر مشددا على اهمية دعم المانيا واالتحاد االوروبى لمصر فى هذه المرحلة باعتبار ان است

جاء ذلك خالل المؤتمر الذى نظمته الكنيسة الكاثولكية االلمانية فى  قصوى الستقرار منطقة الشرق االوسط والدول العربية .

برلين تحت عنوان : هل تنتهى التعددية الدينية فى الشرق االوسط ؟ وما تأثير ذلك على مستقبل المسيحيين فى البلدان 

ارك فيه ممثلون للكنائس الكاثولكية فى مصر ولبنان والعراق وسورية واليمن واالردن وتضمن عدة جلسات العربية ؟ ، وش

 سوريا والعراق -متخصصة حول العالقة بين الدولة الفاشلة والتعددية الدينية وتأثير الهجرة واللجوء على التعددية الدينية 

 .مصر نموذجا  –وق المسيحيين ية حقوالعالقة بين الدولة المستقرة وحما –نموذجا 

 4/05/5102 األهرام

 شرم الشيخ تستضيف اجتماعات مجلس التعاون المصرى ــ الكويتى

والصناعة ترحيب مصر باستقبال المزيد من االستثمارات الكويتية في السوق المصري أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة 

خاصة في ظل العالقات االقتصادية المتميزة التي تربط كال البلدين، مشيدًا بجهود دولة الكويت في مساندة مصر خالل المرحلة 

مجلس التعاون المصري الكويتي وذلك بمشاركة وقال إن مدينة شرم الشيخ ستستضيف األربعاء المقبل اجتماعات  الماضية.

رؤساء كبري الشركات من الجانبين ، مشيرا إلي أن المجلس له دور فاعل ومهم في تنمية العالقات المشتركة بين البلدين في 

 "انسالم الزمانجاءت تصريحات الوزير المصري أثناء لقاءه بسفير دولة الكويت فى القاهرة " مختلف المجاالت وعلي جميع األصعدة.

 .صر والكويتلبحث تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين م

 4/05/5102 األهرام

 لبحث تحقيق التكامل العربى ةينطلق األحد بالقاهر 04السيسى.. مؤتمر فكر  تحت رعاية

" الذي يعقد تحت عنوان "التكامل العربي: تحديات وآفاق"، 04ر "تنطلق بالقاهرة مساء يوم األحد المقبل فعاليات مؤتمر فك

بحضور عدد من  بالتعاون مع جامعة الدول العربيةوتنظمه مؤسسة الفكر العربي  السيسييستمر لمدة ثالثة أيام تحت رعاية 

العامة بالقاهرة تحضيرًا وفى ورشة عمل عقدت اليوم الخميس بمقر األمانة  المفكرين والخبراء من مختلف الدول العربية.

للمؤتمر تحدث الدكتور هنري العويط المدير العام لمؤسسة الفكر العربى، عن المنهجية الجديدة التي سيعتمدها مؤتمر فكر 

"، وقال إنه سيتم مناقشة األسئلة التي سيتم طرحها خالل جلساته وفق صياغة جديدة تحفز على التفكير والوعي من أجل ٤١"

 النتائج في مقاربة موضوع التكامل بأبعاده المختلفة الثقافية والفكرية واالقتصادية واألمنية.تحقيق أفضل 

 4/05/5102 بوابة األهرام

 االنتخابات لمتابعة والكوميسا األوروبي االتحاد بعثتي يستقبل الخارجية وزير نائب

استقبل السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون األفريقية، بعثة خبراء االتحاد األوروبي لمتابعة انتخابات مجلس النواب 

يا وعلى رأسها اللجنة العل -وأعرب أعضاء البعثة عن تقديرهم للتسهيالت التي قّدمتها السلطات المصرية المعنية  . 5102

رئيس  "فيليكس موتاتي"ائب الوزير استقبل كما استقبل ن لالنتخابات، والتي مكّنتهم من أداء مهمتهم في مصر بيسر وسالسة.

 .عثة الكوميسا لمتابعة االنتخاباتب

 4/05/5102 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131744/25/457852/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%89-%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%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131744/5/457772/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80%D9%80-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/817901/%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%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%83%D8%B1--%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5660825d34d92a5f55ec9625/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%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-1449165405
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 السودان تدعو مصر الجتماع وزراء الرى والخارجية لحل أزمة سد النهضة

المائية أن مصر تلقت دعوة رسمية من السودان لعقد اجتماع وزراء الخارجية والرى "السداسى" لحل حسام مغازى وزير الموارد أكد 

أن الهدف من االجتماع هو دفع المسار الفنى، مشيرا إلى أن أعمال   خالفات سد النهضة اإلثيوبى. وأضاف "مغازى" فى تصريحات

خارطة  إلى أنه سيتم وضع شار ر ببطء ال يتواكب مع وتيرة بناء السد. وأالبناء تسير بسرعة كبيرة أكثر من المسار الفنى الذى يسي

طريق للمسار الفنى خالل الفترة القادمة، والوصول إلى حل يتيح كيفية التعامل مع المكتبين الفنيين خالل الفترة القادمة، 

فاق المبادئ الذى وقع فى مارس الماضى وطرح البدائل األخرى فى حالة عدم التوصل إلى حل يوفق بينهما، وذلك تحت مظلة ات

بين رؤساء الدول الثالثة. وحول إمكانية مشاركة هيئة السدود الدولية فى إجراء الدراسات فى حال انسحاب المكتبين، أكد "مغازى" 

 وذلك طبقا لطرح أولويات للحلول. أن كل الحلول مطروحة للنقاش،

 4/05/5102 اليوم السابع

 سفارة اليونان بالقاهرة: زيارة السيسى ألثينا األسبوع المقبل تكتسب أهمية خاصة

أهمية خاصة، حيث تأتى  تكتسب إلى أثينا األسبوع المقبل وزعت سفارة اليونان بالقاهرة بيان جاء فية ان  "زيارة السيسي 

لقاءاته هناك مع رئيس وزراء اليونان "اليكس يستسيبراس" ورئيس قبرص "نيكوس انستاسياديس"، فى إطار التنسيق الدائم 

ى خارجية الدول الثالث علوالتشاور المستمر بين الدول الثالث، ضمن آلية التعاون الثالثي، واستكماال لقمة قبرص واجتماع وزراء 

أنه من المتوقع أن تناقش القمة الثالثية مجمل القضايا اإلقليمية وقضية و الجمعية العامة لألمم المتحدةهامش اجتماعات 

قبرص وطرق مواجهة اإلرهاب والتطورات فى الشرق األوسط، وسيبحث زعماء الدول الثالث سبل تعزيز التعاون فى المحافل 

ولية واإلقليمية مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبى ومنظمة التعاون اإلسالمى، باإلضافة إلى تعميق التعاون والمنظمات الد

 الثالثى فى مجاالت محددة مثل النقل والسياحة والطاقة وغيرها.

 4/05/5102 اليوم السابع

 معارض سوري يشيد بدور مصر االستراتيجي في حل األزمة السورية

دور مصر بأنه الدور  "خالد محاميد"ضة السورية، الدكتور وصف القيادي السوري المعارض وعضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعار

االستراتيجي األنضج في رؤية الحل السياسي للخروج من األزمة التي تعاني منها سوريا منذ حوالي خمسة أعوام وذلك لما لمصر 

تعقيًبا على المباحثات التي جرت بين وفد المعارضة  صحفية، في تصريحات «محاميد»وأثنى  من دور كبير وحيوي تاريخي.

وأشار المعارض السوري من أجل ضمان نجاح مؤتمر الرياض  لخارجية سامح شكري، على الجهود التي تقوم به مصرالسورية ووزير ا

إلى األهمية الكبيرة لما أكده السيسي خالل زيارته األخيرة إلى باريس من ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية واالنتقال 

 «.٤جنيف »السياسي والتدريجي على أساس مخرجات 

 4/05/5102 المصري اليوم

 نجحت في إعطاء قوة دفع للعالقات الثنائية« العرابي»ونغو: زيارة سفير مصر بالك
قام بزيارة إلى الكونغو لبحث سبل  السابق سفير مصر لدى الكونغو الديمقراطية، إن النائب محمد العرابي وزير الخارجية قال هاني صالح

في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها على  «صالح»وأكد  توطيد العالقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجاالت.

 لى الشعبين خالل الفترة المقبلة.، أن الزيارة قد نجحت في إعطاء قوة دفع جديدة للعالقات بين البلدين بما سيعود بالنفع ع«فيس بوك»

التقى خالل زيارته مع كل من رئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس « العرابي»وأشار إلى أن 

 .الشيوخ

 4/05/5102 المصري اليوم

https://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84/2473831
https://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%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%AA/2473830
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853463
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853459
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 شكري: لسنا في مواجهة مع اإلسالميينسامح 

".. كلمات أدلى بها وزير الخارجية سامح رضألمن توسيع سيطرتهم على ا رهابيونإلسيتمكن ا "إذا لم تدعم الدول الجيش الليبي

لجوار اوذلك خالل حضوره المؤتمر الذي استضافته الجزائر لدول ور ال أرجيري" الناطقة بالفرنسية شكري في حوار لصحيفة "توت س

هل تفكرون في وجود مخارج  السياسي سالمإلاختارت مصر الدخول في مواجهة مع اوبسؤاله "  رة.خيألالليبي لبحث التطوارت ا

والشعب يختار لنفسه مصيره ورأيه الخاص به. تم  خل في مواجهة مع أحد، لدينا رؤيةال تد مصرأجاب "بأن  زمة؟ألالحتواء هذه ا

تأكيد هذا اإلطار السياسي في الدستور، االنتخابات الرئاسية واالنتخابات األخيرة، تشير إلى أننا نسير في هذا االتجاه. الفرص 

 ".الدستوري والسلمي طارمفتوحة لجميع الشعب المصري في التعبير عن رأيه في اإل

 4/05/5102 مصر العربية

 مليارات دوالر 3البنك الدولى يتجه للموافقة على قرض الـ

قال مسؤول بالحكومة إن مجلس إدارة البنك الدولى سيحسم، األسبوع المقبل، طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض قيمته 

مشروعات بنية أساسية ودعم الموازنة، مشيراً إلى أن البنك يتجه للموافقة على القرض، بعد المفاوضات مليارات دوالر، لتمويل  ٣

التي أجريت في القاهرة بين مسؤولين في البنك والدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى، والتى قدمت عرضًا عن المشروعات 

 التي ترغب مصر في تنفيذها بتمويل من البنك.

 4/05/5102 المصري اليوم

 تحالف دعم الشرعية يدعو لموجة ثورية "هادرة" في مصر

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب كل من وصفهم باألحرار في مصر للمشاركة في "موجة ثورية هادرة وممتدة، 

ر المقبل"، تحت شعار "ثورة حتى النصر"، وذلك مع بدء اقتراب موعد ما وصفها بالموجة الثورية الكبرى في يناير يناي 52حتى 

في بيان له دعوته لجموع الشعب المصري لالصطفاف في وجه سلطة االنقالب التي وصفها بأنها "عصابة الدم  –وجدد  المقبل.

وأكد التحالف الداعم للرئيس محمد مرسي   دولة للصوص والعمالء، حسب وصفه.والفساد واالستعمار"، لتعود مصر دولة للشعب ال

أن يديه مفتوحتان لكل "شرفاء الوطن، الستعادة مسار الحرية والكرامة اإلنسانية، وليكون الشعب هو صاحب الكلمة وصاحب 

 السلطة، بعيدا عن أي هيمنة نخبوية أو خارجية".

 4/05/5102 50عربي

 ينفي وجود الئحة جديدة لجماعة األخوان الملسلمين "براهيم منيرالقيادى "إ

نفى نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر إبراهيم منير بشكل قاطع، ما تردد في بعض وسائل اإلعالم المصرية 

وكانت تقارير صحفية قالت إن هناك إعدادا لالئحة جديدة لجماعة اإلخوان، ومن  "جديدة" للجماعة.حول وجود الئحة داخلية 

المتوقع أن يتبعها انتخاب مكتب إرشاد ومجلس شورى عام جديدين، في محاولة إلعادة هيكلة الجماعة بشكل كامل، بحسب 

حتى اآلن هي الالئحة القديمة، والموجودة منذ قبل حدوث  وأكد منير في تصريح خاص أن الالئحة الداخلية المعمول بها قولها.

 أي تعديالت على الالئحة القديمة والمعمول بها حالياوبسؤاله عما إذا كان قد تم إدخال  .5103يوليو  3االنقالب العسكري في 

 العام الخاص بالجماعة عليهاشورى أجاب: التعديالت تحتاج إلجراءات كثيرة ومعقدة، وال بد من الحصول على موافقة مجلس ال

وأضاف القيادي "إقرار أي الئحة جديدة يتطلب هذه اإلجراءات التي ال يمكن تجاوزها، وهذه اإلجراءات غير متوفرة حتى اآلن، وبالتالي 

 فال وجود لهذه الالئحة التي يتحدث البعض عنها".

 4/05/5102 50عربي

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%A9/822246-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853360
http://arabi21.com/story/876871/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arabi21.com/story/876909/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 "جماعة اإلخوان المسلمين" تشكل مكتبا مؤقتا لتسيير أوضاعها

قال المتحدث اإلعالمي باسم جماعة "اإلخوان المسلمين" في مصر، محمد منتصر، إن الجماعة شكلت مكتبا مؤقتا إلدارتها لحين 

 ائح الجماعة، وأن اإلدارة الحالية لها صالحيات كاملة.انتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد جديدين، موضحا أن هذا األمر تنظمه لو

 3/05/5102 50عربي

 برافدا: روسيا تدرس رفع حظر الطيران إلى مصر

ونقلت عن محمد البدري السفير  قالت صحيفة برافدا قريبة الصلة بالكرملين إن روسيا قد ترفع حظر الرحالت الجوية إلى مصر.

وكانت روسيا قد اتخذت قرار تعليق كافة الرحالت الجوية  صري لدى موسكو قوله إن مصر وروسيا تناقشان فرصة رفع الحظر. الم

 في شبه جزيرة سيناء. 350إلى مصر في أعقاب تحطم طائرة ركاب إيرباص إيه 

 3/05/5102 العربية مصر

 أمنيستي لمصر: افرجوا فوًرا عن إسماعيل اإلسكندراني

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال" السلطات المصرية باإلفراج الفوري عن الصحفي والباحث إسماعيل 

 واالنضمام لـ" جماعة إرهابية".اإلسكندراني الذي تم توقيفه في مطار الغردقة الدولي، واتهم بنشر "أخبار كاذبة" 

 4/05/5102 مصر العربية

 

 "نيويورك تايمز": تطور جديد في غير صالح مصر وتركيا

األمريكية إن السياح األجانب, خاصة األوروبيين, أصبحوا يفضلون ما سمتها أماكن أكثر أمنا, مثل قالت صحيفة "نيويورك تايمز" 

المكسيك وجزر الكناري وأمريكا الشمالية, بدال من السفر إلى البلدان السياحية الثالث, مصر وتونس وتركيا. وأضافت الصحيفة 

ة العالمية"، تحدثت عن انكماش واضح في زيارة السياح األجانب إلى ديسمبر أن شركة "توماس كوك السياحي 3في تقرير لها في 

مصر وتونس, بسبب الهجمات اإلرهابية, التي تتعرض لها الدولتان. وتابعت أن أزمة إسقاط أنقرة لطائرة حربية روسية, أثرت 

. واستطردت " هناك زيادة واضحة أيضا سلبيا على القطاع السياحي في تركيا, حيث يتوقع أن يتوقف السياح الروس عن زيارتها

في حجوزات السياح إلى المكسيك وأمريكا الشمالية وجزر الكناري ". وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن عودة مصر وتونس وتركيا إلى 

الدول  يالوجهة المفضلة للسياح األجانب لن يكون باألمر السهل, وسيأخذ وقتا, وهو ما سيؤثر سلبيا على األوضاع االقتصادية ف

 الثالث.

 4/05/5102 المصريون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/876875/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%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%A9/819561-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%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%A9/822036-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://almesryoon.com/%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%86/832544-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7http:/almesryoon.com/%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%86/832544-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


 

 

5102ديسمبر   0 4نشرة  مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 اسة الداخليةالسي

 -الرئاسة المصرية :

 

 السيسى يلتقى برجال االعمال وساويراس غياب

رجل  32وأشار أن اللقاء حضره .كشف رجل األعمال محمد فرج عامر عن كوليس اللقاء الذي جمعه ورجال األعمال مع السيسي

ومحمد األمين، وحسين صبور، ومحمد أعمال، على رأسهم محمد فريد خميس، ومحمد السويدي، ورؤوف غبور، ومنصور عامر، 

ساعات، أوضح السيسي خالله وجهة  3وأكد أن اللقاء استمر  المرشدي، وأحمد المرشدي، فيما غاب رجل األعمال نجيب ساويرس.

ها، موضًحا ينظره في الحالة االقتصادية التي تمر بها مصر، مشيًرا إلى أن السيسي أكد لنا أنه ال يوجد مصادرة لشركة أو االستيالء عل

أن الدولة تسير في نطاق دولة القانون، مؤكدا أنه وعد بحل كل المشاكل التي تعوق رجال األعمال، مشدًدا على أنه سيتم توفير 

 كل المساعدات إلقامة المشروعات.

 3/05/5102 البوابة نيوز 

 -الحكومة المصرية :

 

 وزير القوى العاملة يعود إلى القاهرة قادما من أديس أبابا

عاد إلى القاهرة، وزير القوى العاملة جمال سرور قادما من العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا بعد المشاركة في فعاليات المؤتمر 

وأكد سرور خالل .في إفريقيا اإلفريقي الثالث عشر لمنظمة العمل الدولية الذي عقد تحت عنوان نحو تنمية شاملة ومستدامة

وظائف “كلمته في المؤتمر أن مصر قامت بالتعاون مع المنظمة بتنفيذ العديد من المشروعات في إطار البرنامج منها مشروع 

والذي استهدف تعزيز القدرة المؤسسية في مجاالت تحليل سوق العمل واستراتيجيات توظيف الشباب، ” الئقة لشباب مصر

 .مشروع وظائف الئقة للشباب لمواجهة التحديات في قطاع الزراعة 5102ني والمهني، وينفذ حاليا وحتى عام والتدريب التق

 4/05/5102 بوابة األخبار

 

 حثان تفعيل اجتماعات اللجنة القضائية المشتركةالزند وسفير الكويت يب

واتفقا على ضرورة تفعيل .استقبال المستشار احمد الزند وزير العدل السفير سالم الزمانان سفير دولة الكويت لدى القاهرة،

زيز من شأنه تع اجتماعات اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين، لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك بينهما في كل ما

وقد .التعاون في المجاالت القضائية والقانونية، كما تم االتفاق على عقد اجتماع لتلك اللجنة قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري

 شهد اللقاء المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.

 3/05/5102 بة نيوزالبوا

http://www.albawabhnews.com/1643002
http://akhbarelyom.com/article/5660de6334d92add02cf6ac6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-1449188963
http://www.albawabhnews.com/1642486


 

 

5102ديسمبر   0 4نشرة  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 "الزند" يلتقي سفير أوكرانيا لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين

وأكد السفير أن بالده تعتبر مصر من أهم البالد .التقى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، هينادي التي، سفير دولة أوكرانيا بمصر

وأكد أن .ألوسط، الفًتا إلى أهمية التعاون القضائي بين البلدينالتي تسعى "كييف" للتعاون معها في شمال أفريقيا والشرق ا

ورحب .السائحين األوكرانيين لم يغادروا شرم الشيخ، عقب وقوع حادث الطائرة الروسية، وذلك لثقة أوكرانيا أن مصر دولة آمنة

 الزند بالسفير مؤكًدا اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون القضائي بين مصر وأوكرانيا.

 3/05/5102 البوابة نيوز

 

 تعيين عبدالحفيظ رئيسا لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة

أصدر شريف فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم الخميس، قرارا بتعيين المهندس هشام عبدالحفيظ 

يأتي قرار تعيين .إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة وتكليفه للعمل رئيسا لمجلس إدارة الشركةعضوا بمجلس 

 .عبدالحفيظ خلفا للمهندس عالء عبدالواحد الذي تم تكليفه للعمل مستشارا بشركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية

 3/05/5102 بوابة األخبار

 مديًرا لمكتب وزير الطيران« إيهاب العماوي»

قرار وزير وجاء  .أصدر الطيار حسام كمال وزير الطيران قراًرا بتعيين إيهاب العماوى رئيًسا لإلدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير

الطيران بتعيين العماوى خلًفا للمهندس هشام عبد الحفيظ الذى تم تعيينه رئيًسا لشركة مصر للطيران للصناعات 

وكان العماوى يشغل منصب مستشار وزير الطيران لشؤون األمن، وقد عمل أيًضا مستشاًرا أمنًيا لرئيس الشركة القابضة .المكملة

 لمصر للطيران.

 3/05/5102 بوابة األخبار

 

  مجدى العجاتى: ال يوجد نص دستورى يلزم بإستقالة الحكومة عقب تشكيل البرلمان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه ال يوجد أى إلزام أو نص دستورى يجبر الحكومة الحالية 

البرلمان الجديد وفقًا للدستور الحالى المعمول بها، وال يوجد أية تقاليد برلمانية أيضًا كون طريقة تشكيل تقديم استقالتها أمام 

الحكومة الحالية اختلفت عن التشكيالت السابقة". وأضاف خالل حواره مع اإلعالمى مصطفى ميزار عبر الفضائية المصرية، أن 

شكيل الحكومة ويعرضها على مجلس النواب، وأن حظيت بالثقة تمارس "الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يتقدم بت

يومًا يكلف الرئيس األحزاب الحاصلة على األغلبية بتشكيل حكومة، وتابع "ولرئيس  31عملها وفى حال عدم ذلك فى غضون 

سي أكد على بقاء لجنة االصالح التشريعى الجمهورية فى الحالة األخيرة ان يختار وزراء الوزارات السيادية األربع". الفتًا إلى أن السي

 .مع وجود مجلس النواب

 4/05/5102 اليوم السابع

http://www.albawabhnews.com/1642656
http://akhbarelyom.com/article/56608b3734d92ac959272f73/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9-1449167671
http://akhbarelyom.com/article/5660ba3c34d92aef6ff5cd44/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-1449179708
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%86%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B4/2474467#.VmFGEHYrLIU
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  وص تخالف الدستورمجدى العجاتى: الالئحة المنظمة للبرلمان بها نص

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الالئحة التى تنظم العمل داخل البرلمان والمعمول بها 

، مضيفا "لو فيه نص خالف 5104، مشيرًا إلى أن بها بعض النصوص التى تخالف دستور 5105و 10حاليًا وضعت فى ظل دستورى 

ق الدستور من غير الئحة.. ولكن بالنسبة لمن يضع الالئحة الجديدة وتطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، الحكومة الدستور هنطب

 رأت أن ال تتقدم بمشروع لتعديل هذه الالئحة أو الئحة مؤقتة لرئيس الجمهورية". 

 3/05/5102 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

  وفد برلمانى يقدم شكوى لـ"الوزراء" غدا اعتراضا على استقالة أمين مجلس النواب

البرلمان، سيلتقون أمين عام مجلس  من نواب ٤١قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن وفدا يضم 

الوزراء لتقديم شكوى يعترضون فيها على استبعاد األمين العام لمجلس النواب، اللواء خالد الصدر دون أسباب مقبولة. و تابع 

ل يحم أنه ليس مقبوال أن يتم استبعاد "الصدر" فى ذلك الوقت، بزعم أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اكتشف أنه ال

ليسانس حقوق، مؤكدا : طلب من األمين العام تقديم استقالته قبيل عقد جلسة البرلمان بأسبوعين، مما يعد اعتداء على 

سلطة البرلمان المفوض عبر هيئة مكتبه فى تعيين أو إقالة األمين العام". و أشار إلى أن النواب سيطلبون عقد جلسة مع وزير 

  .اب، حيث سيجتمعون ظهر السبت عقب لقاءهم مع األمين العام لمجلس الوزراء لبحث الموقفالشؤون القانونية ومجلس النو

 4/05/5102 اليوم السابع

 

 البرلمان.. والشرقية تتصدرلواء في  09

مع انتهاء جولة إعادة المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية، وتوالى ظهور النتائج غير الرسمية، تشكلت مالمح مجلس النواب 

وحصدت محافظة الشرقية، .مرشحًا من العسكريين القدامى ورجال الشرطة، للمقاعد النيابية ٤١الجديد، بات من المؤكد حصد 

 .٤٣أعلى نسبة فى المقاعد البرلمانية للعسكريين بين محافظات المرحلة الثانية، حيث بلغ عدد نوابها 

 4/05/5102 البوابة نيوز

 

 نائبا قبطيا 32"نائبة" في البرلمان بدون الكوتة و 14ألول مرة.. 

مقعدا  08محافظة، بينها  51مقعًدا فى المجلس، فى  14ات البرلمانية بمرحلتيها حصدت المرأة بعد منافسة خالل االنتخاب

مقعًدا  32و حقق االقباط أعلى نسبة مشاركة قبطية في أي مجلس نيابي، بعد حصد «. فى حب مصر»ضمن قوائم  22فرديا، و 

قبطيا  ٤١التعيين في المجلس وفًقا للدستور حيث فاز باالنتخاب، بخالف ما قد يتضمنه الكوتة المخصصة لرئيس الجمهورية ب

 «.فى حب مصر»قبطيا فى المرحلتين ضمن قوائم  ١١بمقعد فى البرلمان بالنظام الفردي، أما بحسب نظام القوائم ففاز 

 4/05/5102  5- البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88/2474423#.VmFGMHYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/2474506#.VmFF03YrLIU
http://www.albawabhnews.com/1643378
http://www.albawabhnews.com/1643383
http://www.albawabhnews.com/1643381
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  توفيق عكاشة يستقبل وفدا كنسيا لتهنئته بالفوز فى االنتخابات

استقبل اإلعالمى توفيق عكاشة الفائز فى االنتخابات البرلمانية بدائرة طلخا ونبروة، اليوم وفد من الكنيسة داخل منزله، وقدموا 

بالدائرة. وأكد وفد كنيسة طلخا، انهم داعمين له ، وتمنوا له التوفيق خالل المرحلة التهنئة له على الفوز الكبير الذى حققه 

  .القادمة لمرور مصر من المرحلة الصعبة وان الجميع متكاتف من أجل الوطن

 4/05/5102 اليوم السابع

 

 حزًبا فشلت فى تحقيق األغلبية  02نتائج االنتخابات تفضح شعبية األحزاب.. 

وأصبح .التي خاضت االنتخابات في تحقيق األغلبية البرلمانية بمجلس النواب 02كشفت نتيجة االنتخابات عن فشل األحزاب الـ

حكومة حزبية حتى لو اجتمعت كل األحزاب الممثلة في المجلس إذ إن عدد المقاعد التي حصلت عليها األحزاب مؤكد عدم تشكيل 

وأوضحت .نائب 311مقعًدا في المجلس ويتطلب تشكيل الحكومة الحزبية أكثر من  292مقعًدا من إجمالي  542مجتمعة بلغت 

للوفد  42لمستقبل وطن و 21مقعًدا لـالمصريين األحرار و 22لتالى: النتائج أن الخريطة الحزبية فى المجلس الجديد توزعت كا

 4للسالم الديمقراطى و 2للحركة الوطنية و 2للمحافظين و 2للنور و 05للمؤتمر و و 05للشعب الجمهورى و 03لحماة الوطن و 01و

 .لمصر الحديثة ومقعد واحد للتجمع وآخر لـاإلصالح والتنمية 3لمصر بلدى و 3لـ الحرية و

 3/05/5102 بوابة األهرام

 

  "لس النواب خلفا لـ"الصدرمصادر: تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عامًا لمج

أكدت مصادر لليوم السابع أن قرارًا سيصدر خالل ساعات بتعيين المستشارأحمد سعد أحد مستشارى مجلس الدولة، أمينا عاما 

لمجلس النواب خلفا لخالد الصدر األمين العام للمجلس الذى تقدم باستقالته مساء اليوم وقبلها المستشار مجدى العجاتى وزير 

لة للشئون البرلمانية ومجلس النواب وكان المستشار مجدى العجاتى قد أعلن أن سبب قبوله استقالة خالد الصدر أنه اكتشف الدو

 عدم حصوله على ليسانس حقوق .

 3/05/5102 اليوم السابع

 -األحزاب :

   مرشحين 4النور": نعول على الدوائر المعادة.. ونخوض االنتخابات فيها بـ "

قال صالح عبد المعبود، المتحدث الرسمى لحزب النور إن حزبه يعول كثيرا على الدوائر المعادة والتى سيجرى فيها االنتخابات 

مرشحين بجولة اإلعادة بينهم اثنين فى الرمل ومرشح فى دمنهور، وأخر فى بنى سويف.  4الحزب لديه خالل أيام، موضحا أن 

وأضاف أن الحزب سيعقد اجتماعا للهيئة العليا عقب انتهاء انتخابات الدوائر المعادة،ليناقش تقريرا حول أسماء نوابه فى 

 .يرا إلى أن الحديث حول التشكيل النهائى للتحالف أمر سابق آلوانهالبرلمان واجندته التشريعية، ومخططه للمرحلة المقبلة. مش

 4/05/5102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA/2474479#.VmFF2HYrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/817930/%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%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8--%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%89.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1---%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%81/2474338#.VmFGa3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80-4-%D9%85/2474610#.VmFFnnYrLIU
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 -تصريحات :

  "بجامعة القاهرة "قربى إلى اهلل عز وجلجابر نصار: أغلقت زوايا الصالة 

أكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تلتزم بتقاليد ال يمكن الخروج عنها سواء الطالب أو عضو هيئة 

ويا، واالجراءات ضد التدريس وقال فى حواره مع اإلعالمية رشا نبيل، ببرنامج "كالم تانى" إن قرارات منع المنتقبات، وإغالق الزا

المنتمين لجماعة اإلخوان، ال صلة لها بالسياسة، لكنها تأتى إنطالقًا من تطبيق القانون. وتابع :" مافعلته بإغالق الزوايا الخاص 

بالصالة، قربى إلى اهلل عز وجل، حيث لم يكن الطالب يتمكنون من أداء فريضة الصالة قبل رئاستى للجامعة، وكانوا ال يتحرون 

القبلة، ويعانون من أماكن الوضوء، لذا قررت إنشاء مسجد جامع يليق بأداء فريضة الصالة". وأشار إلى أن البعض كان يستغل 

  .تلك الزوايا فى صناعة التطرف، من خالل "حقن" الشباب بعد كل صالة

 4/05/5102 اليوم السابع

 

  توفيق عكاشة : أرفض استقالة أمين مجلس النواب.. وتدخالت العجاتى غير مقبولة

يرا ، مشقال الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب ، إنه يرفض استقالة اللواء خالد الصدر من األمانه العامة لمجلس النواب 

إلى أن الدستور نص على أن للنواب وحدهم الحق فى اختيار األمين العام لمجلس النواب وليس وزير الشئون النيابية. وأكد أنه 

باعتباره عضوا بمجلس النواب ومرشح لرئاسة البرلمان يرفض تدخالت المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون النيابيه في أعمال 

س، مشددا على أنه ليس من صالحيات المستشار العجاتي قبول استقاله األمين العام أو حتى ترشيح اسم األمانة العامة للمجل

جديد . وشدد على أنه ال يجوز بعد ثورتين، أن تتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية، مطالبا المستشار 

  لنوابالعجاتي بأن يدير أعماله من مجلس الوزراء وليس مقر مجلس ا

 4/05/5102 اليوم السابع

 

  توفيق عكاشة: ال تنازل عن خوض انتخابات رئاسة البرلمان.. والشعب فوق السلطات

عكاشة، الفائز باالنتخابات البرلمانية عن دائرة طلخا ونبروة بالدقهلية، إن االنتصار والفوز للشعب المصرى، أكد اإلعالمى توفيق 

كما أن إرادة الشعب التقبل المزايدة وال يمكن االلتفاف عليها، مشددا على أن الشعب فوق كل السلطات. وقال خالل المؤتمر 

االنتخابات، إنه ال تراجع عن خوضه النتخابات رئاسة البرلمان، مطالبا وزير الداخلية الشعبى بقرية ميت الكرما احتفاال بفوزه فى 

بتطهير قسم شرطة طلخا من ممن أسماهم أصحاب المصالح الشخصية والذي يتضرر منهم أهالى طلخا ونبروه، أسوة بما فعله 

 .ب اتهامات بالتجاوزات تجاه المواطنينالسيسى ووزير الداخلية بالتحقيق مع عدد من الضباط وإيقافهم عن العمل بسب

 3/05/5102 اليوم السابع 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9/2474573#.VmFFqnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9---%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9--%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89/2474579#.VmFFrHYrLIU
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--%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-/2474355#.VmFGXnYrLIU
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  "أيمن أبو العال: البرلمان بال معارضة.. والمصريين األحرار قد يتفق مع"حب مصر

لبرلمانى عن حزب المصريين األحرار، على ضرورة االصطفاف الوطنى خالل الفترة المقبلة، الفتا إلى شدد أيمن أبو العال النائب ا

أنه سيكون هناك مواقف سياسية واضحة قد يتفق فيها المصريين األحرار مع توجه كتلة " فى حب مصر" والعكس صحيح. 

وف ألنه ال يوجد حزب حاكم، فالمعارضة لن تكون متربصة وقال إن البرلمان المقبل لن تكون فيه معارضة نمطية بالمعنى المعر

لكنها بناءة تسعى لخدم الوطن. مشيًرا إلى أن النائب المستقل له رأى حر ومن ثم فكرة استقطابه داخل البرلمان سيكون من 

 .خالل اقناعه بوجه نظر معينة فى قانون أو قضية مثارة

 4/05/5102 اليوم السابع

 

  مصطفى بكرى :االنتخابات كشفت األوزان النسبية لألحزاب والقوى السياسية

البرلمانية أوضحت األوزان النسبية لكل األحزاب قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن االنتخابات 

والقوى السياسية، وقوتها فى االنتخابات ومدى تواصلها مع الجماهير. وأضاف أن البرلمان المقبل يعد من أخطر وأهم البرلمانات 

  .على مدار تاريخ مصر، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون من اجل دعم مصر خالل الفترة المقبلة

 4/05/5102 اليوم السابع

 

  ياسر برهامى: "النور" لن يتأثر بنتائج االنتخابات وسيستمر نشاطه بالشارع

ئيس الدعوة السلفية، إن حزب النور لن يتأثر بنتائج االنتخابات البرلمانية وسيستمر فى قال الدكتور ياسر برهامى، نائب ر

نشاطه بالشارع، مؤكدا أن شعبية حزب النور لم تنخفض. وأضاف برهامى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن النور سيستمر فى 

 .تكون نتائج االنتخابات عقبة أمام تواصله مع الشارعتواصله مع المواطنين لحل مشاكلهم، سواء داخل البرلمان أو خارجه، ولن 

 4/05/5102 اليوم السابع

 

 اإلعدامعمرو أمام : قبول نقض "عمليات رابعة" مسيس كأحكام 

إبريل )جبهة أحمد ماهر(، إن الحكم بقبول النقض في قضية" غرفة عمليات رابعة"، جاء  2قال عمرو إمام، المتحدث باسم حركة 

وأن هذا الحكم أرادت به السلطة توجيه رسائل لعدة أطراف من بينها أن القضاء .يناير المقبل 52من أجل تهدئة الشارع قبل 

و:أن"هذا الحكم .يناير وكسب الثقة الدولية لصالح النظام 52لتظاهرات ذكرى ثورة  الحشد ليس مسيسا ومحاولة تقليل

واستبعد ."مسيس،وحكم اإلعدام الذي صدر العام الماضي أيضا مسيس، ألن السلطة السياسية تستغل القضاء لفرض توجهاتها

لمسلمين، موضحا أن هذا الحكم موجها لغير "اإلخوان" أن يكون قبول الطعن نتيجة لبوادر مصالحة بين النظام و جماعة اإلخوان ا

 .ألن السلطة لن تستطيع تنفيذ مطالب الجماعة، كما أن اإلخوان لن يقبلوا بغير عودة مرسي

 3/05/5102 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%81/2474558#.VmFFuXYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84/2474567#.VmFFsnYrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87-/2474472#.VmFGFXYrLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/821601-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 شهاب وجيه: إلغاء إعدامات "عمليات رابعة" شأن قانوني بحت

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين األحرار، إن قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام اإلعدام الصادرة بحق عدد من 

و رفض ما يتداوله نشطاء .المعروفة إعالميا بـ "غرفة عمليات رابعة"، شأن قانوني بحتقيادات جماعة اإلخوان في القضية 

عبر مواقع التواصل االجتماعي بشأن صدور هذا الحكم تحت ضغط من اإلدارة السياسية للدولة من أجل تهدئة األوضاع قبل حلول 

 .يناير 52الذكرى الرابعة لثورة 

 3/05/5102 مصر العربية

 

 شريف الروبي: حكم "عمليات رابعة" بادرة مصالحة بين الدولة واإلخوان

إبريل )الجبهة الديمقراطية( إن قبول محكمة النقض للطعن في القضية المعروفة إعالميا  2الروبي المتحدث باسم قال شريف 

وأضاف أن الحركة ترفض أحكام ."بـ"غرفة عمليات رابعة " يمثل "بادرة مصالحة سياسية بين النظام و جماعة اإلخوان المسلمين

ن خالفها مع جماعة اإلخوان المسلمين؛ مرجحا عدم وجود ارتباط بين حكم اإلعدام التي وصفها بالسياسية، على الرغم م

وتابع: "النظام كان يمكنه تأجيل .يناير المقبل 52والدعوات التي أطلقتها الحركات الثورية للتظاهر في ذكرى ثورة  "النقض" اليوم

من قبل الدكتور محمد البلتاجي"، وهو ما اعتبره يناير ألن هذه الدائرة أيضا هي التي رفضت الطعن المقدم  52الحكم لما بعد 

 .مؤشرا على أن الدولة تريد المصالحة مع جماعة اإلخوان المسلمين

 3/05/5102 مصر العربية

 

 "الرسالنيون".. تنظيم جديد لمواجهة سلفية "برهامي" و"حسان"

قرر الداعية السلفى الشهير محمد سعيد رسالن، التخلى عن رفضه تكوين جماعات وتنظيمات سياسية على أساس دينى، 

وذراعها « الدعوة السلفية»يواجه به « الرسالنيون»اعتزامه تكوين تنظيم سلفي جديد تحت اسم  وكشفت مصادر مقربة منه

 السياسية حزب النور، ويدافع به عن آرائه، ويروج ألفكاره.

 4/05/5102 البوابة نيوز

 

 -توك شو :

 لمصلحة جماعته.. والسيسي يتقبل النصيحةيوسف زيدان: مرسي كان ينظر 

وكشف خالل .قال يوسف زيدان، الباحث في التراث العربي، إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان ينظر لمصلحة جماعته فقط

وأشار إلى أُنه .أشهر من فترة رئاسته 2حواره في برنامج "ممكن"، على فضائية "سي بي سي"،أنه قدم النصائح لمرسي في أول 

 أعلن أنه ليس مع أو ضد السيسي، مضيفا أنه رئيس يتقبل النصائح ويناقش األفكار التي تطرح عليه.

 4/05/5102 البوابة نيوز

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/821577-%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%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/821508-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.albawabhnews.com/1643398
http://www.albawabhnews.com/1643255
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  يوسف زيدان: المسجد األقصى بنى فى العصر األموى وليست له قدسية دينية

والكاتب أن المسجد األقصى بنى فى العصر األموى وليست له قدسية دينية. وأضاف، خالل لقائه ببرنامج قال يوسف زيدان المفكر 

هجرية جاء عبد الملك بن مروان، وقام ببناء المسجد األقصى، ولم يكن موجودًا من قبل، الفتًا إلى أن  13"ممكن" أنه فى عام 

هذا الكالم موجود بالنص فى كتب التاريخ اإلسالمى. وتابع: "الجزء الدينى  المسجد ليست له قدسية دينية لكنه سياسى، مؤكدًا أن

  ."فى الصراع العربى اليهودى سياسى مفتعل، وتم سكب الزيت على النار أيام المماليك، لتبرير وجود أشخاص غير عرب كحكام

 4/05/5102 اليوم السابع

 

  "يوسف زيدان لـ"ممكن": قطر عدو لمصر.. وتحتضن "المتخلفين ذهنياً 

، الهواءقال يوسف زيدان المفكر والكاتب، إن قطر دولة عدو، لكنها ليست العدو األول، رافضًا اإلفصاح عن الدولة العدو األول على 

سنة بيصرف على الجماعات الدينية؟، والمواءمات السياسية  41قائاًل:"مينفعش، ومش عاوز أحرج البلد، مين اللى كان بقاله 

تجعله يسكت عن بعض "المخازى"، وال يختلط العدو بالصديق". وأضاف خالل لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى 

ألف نسمة، بحجم حارة فى شبرا، مؤكدًا أن قطر عدو ويعمل لألذى  011مصرية، حوالى  سى" أن الشعب القطرى بحجم عائلة

 .المصرى ، و"يهيج" النزاعات العنيفة، ويمول، ويحتضن كل "المتخلفين ذهنيا"، الفتا أنها ستلقيهم فى البحر يوما ما

 3/05/5102 اليوم السابع

 

 معتز عبد الفتاح لـ"الشرطة": مش عاوزين نحس إن اللي بيحمونا بيضرونا

قال اإلعالمي معتز باهلل عبد الفتاح، معلًِّقا على كلمة السيسي بأكاديمية الشرطة، بعد الحديث عن انتهاكات تعرض لها 

دقيقة" على فضائية "المحور":  91وأضاف خالل برنامجه "."الشرطة: "كلمة السيسي اليوم كويسة جًدامواطنون في أقسام 

يجب أن توجد محاسبة عشان يكون   "غلطة ضابط الشرطة غير أي غلطة، مصر متعلقة برقابتكم، حتى لو فيه بعض األخطاء،

أنتم وجه األمان لينا وليس وجه التهديد، سعداء إنكم رجعتوا ووجَّه حديثة ألفراد الشرطة: "أنتم وجه الدولة ."فيه مصدر أمان

 ."بقوتكم، مش عاوزين نحس أن اللي بيحمونا هما اللي بيضرونا

 4/05/5102 مصر  العربية

 تامر أمين: السيسي ينقلب على رجال األعمال الفاسدين

وجه تامر أمين، رسالة السيسي بفرم أي رجل أعمال سرق ونهب البلد، مشيرا إلى أن السيسي خالل خطاباته األخيرة ينقلب على 

الُمذاع على فضائية "الحياة"، إن السيسي صرح منذ توليه الرئاسة بأن وقال خالل برنامجه "الحياة اليوم" .رجال األعمال الفاسدين

وأضاف أن رسالة السيسي لرجال األعمال لم تكن دعوة للبلطجة، .رجال األعمال "هيدفعوا يعني هيدفوا" وهذا لم يحدث حتى اآلن

 .دولة فقطألن يوجه رسالة تحذير إلى رجال األعمال الذين سرقوا أموال البلد ونهبوا أراضي ال

 3/05/5102 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88--%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3/2474614#.VmFGf3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/3/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86--%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B/2474386#.VmFGVXYrLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/822096-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D8%B3-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/821870-%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-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86
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  محمد األمين: السيسي نفى الشائعات حول نية الدولة تأميم القطاع الخاص

ائه مع رجال األعمال المصريين أمس بما ال يقبل الشك، أهمية دور القطاع قال رجل األعمال محمد األمين، إن السيسى أكد خالل لق

الخاص فى بناء الدولة المصرية، ونفى كافة الشائعات حول نية الدولة تأميم هذا القطاع الحيوى، وأكد أنه ال دينه وال القانون وال 

تهدف إلى زعزعة العالقة المتينة بين القطاع  الدستور يسمح بهذه األقاويل، وأن كل ما يدور بشأن ذلك هى إشاعات فقط،

 الخاص والدولة". جاء ذلك  خالل اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه اإلعالمى تامر أمين عبر فضائية "الحياة.

 4/05/5102 اليوم السابع

 

  محمد السويدى: الرئيس أكد أنه لن يقبل تجاوزات ضد مواطن أو مؤسسة أو رجل أعمال

قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن السيسى أكد خالل لقائه برجال األعمال، أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسى 

االستثمار، مضيفًا أنه بغض النظر عن أى شائعات تثار عن اتجاهات دولة أو نظام، فإن السيسي أثبت أنه لن يقبل فى التنمية و

أى تجاوزات ضد أى مواطن مصرى أو مؤسسة على أرض مصر، أو أى رجل أعمال، ولو كان حدث تجاوزات فبمجرد العلم يتم اتخاذ 

ل مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع اإلعالمى خيرى اإلجراءات فورًا ألننا دولة قانون. وأضاف، خال

رمضان، أن رئيس الوزراء التقى برجال األعمال من قبل وناقش مشكالتهم ويقوم بحلها، الفتًا إلى أن هيئة الرقابة اإلدارية داعم 

 .لملف التنمية االقتصادية

 4/05/5102 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

 

 "نقاط حول إستراتيجية النظام في قبول الطعن على "اإلعدام 4دراج" يرصد "

دي بجماعة اإلخوان المسلمين، إن هناك أربعة أمور حول إستراتيجية النظام في قبول النقض على إحكام قال عمرو دراج، القيا

 -عبر منشور له على "فيس بوك"-وفصل "دراج" ."السجن واإلعدام، والتي تم قبولها اليوم في قضية "غرفة عمليات رابعة

حكام سيجلب ضغوًطا قوية على النظام ال يريد أن يتحملها وهو تتفيذ األ -أحكام اإلعدام وسيلة ضغط قوية- :تلك األمور وهي

سيكون هذا النقض  - .نقض األحكام باإلعدام يوحي للعالم أنه ما زالت هناك منظومة قضائية عادلة في مصر- .في هذه الحالة

عملًيا بين الحكم باإلعدام والحكم سبًبا في أن يكون قبول أحكام بالسجن لمدة طويلة أكثر سهولة، متسائًلا: "ولكن ما الفرق 

وتابع "ولذلك نجد أن سياسة محكمة النقض بشكل عام هي نقض أحكام األعدام في قضايا اإلعدام، بينما ."بالسجن المؤبد؟

 ."تؤيد أحكام السجن كما حدث باألمس مع الدكتور البلتاجي والمستشار الخضيري وآخرين.. في قضايا ظالمة

 3/05/5102 رصد

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88--%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3/2474614#.VmFGf3YrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88--%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3/2474614#.VmFGf3YrLIU
http://rassd.com/167911.htm
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 البرادعي يحذر من "انقسام كارثي" بين المسلمين والغرب

، محذًرا من "انقسام كارثي" بين 0990دعا الدكتور محمد البرادعي، إلى ضرورة تفعيل استراتيجية القمة اإلسالمية الصادرة عام 

مليار مسلم مسؤولية ااٍلرهاب فسننتهي بانقسام  0.2: "إذا تم تحميل وقال في حسابه على موقع "تويتر".المسلمين والغرب

ورأى أن "محاربة المتطرفين ال يجب أن تعني محاربة المسلمين جميعا"، مضيفا أن "هناك حاجة ."كارثي بين المسلمين والغرب

مي، بهدف اجتثاث عوامل االنحطاط التي تدعو إلى تنقية التراث اإلسال 0990ماسة لتفعيل استراتيجية القمة اإلسالمية عام 

 ."وتنمية عوامل التقدم

 3/05/5102 50عربى

 

 محاولة اعتداء على يوسف الحسيني وتحطيم سيارته

نشر يوسف الحسيني المذيع بقناة "أون تي في" الفضائية، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، 

وقال الحسيني في .الخلفي مهشما، بعد تعرضه لمحاولة اعتداء صباح يوم الخميس على طريق الفيومصورة لزجاج سيارته 

تغريدته: "توقف ميكروباص على طريق الفيوم نزل مجموعة من اإلخوان، حطموا الزجاج الخلفي لسيارتي، وهربوا بعد أن أطلقت 

 ."رصاصة في الهواء

 4/05/5102 رصد

 

 حازم حسني: هل الجيش يصلح للحرب بعد إنشائه شركات برأس مال أجنبي؟

انتقد الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية القرار الجمهورى الذى يبيح للقوات المسلحة إنشاء شركات بمشاركة رأس مال 

ن تنقطع الشعرات الباقية، بمناسبة صدور القرار الجمهورى قبل أ“وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": .أجنبي

وتابع: "أتساءل عن لماذا ال يصدر قرار جمهورى مماثل يسمح ."الذى يبيح للقوات المسلحة إنشاء شركات بمشاركة رأس مال أجنبى

ات وبها كلي -لدولة للجامعات بإنشاء شركات بمشاركة رأس المال المحلى واألجنبى؟ ولماذا ال تسمح ا -مثاًل  -لمحكمة النقض 

 ."بإنشاء مثل هذه الشركات؟ -متخصصة فى التجارة وفى االقتصاد 

 4/05/5102 مصر العربية

 

 محمد العمدة: أصبحنا نعيش داخل مسرحية وليس دولة

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع .رلماني السابق محمد العمدة أن نظام الحكم في مصر قضى على هيبة المؤسساتذكر الب

وتابع: "اآلن قضي ."بمسرحية مدرسة المشاغبين حولوا التالميذ إلي أهبل أوعديم الشخصية أو بلطجي“التدوين المصغر "تويتر": 

 ."رحية وليس دولةالعسكر علي هيبة المؤسسات فأصبحنا في مس

 3/05/5102 مصر العربية

http://arabi21.com/story/876830/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8#tag_49232
http://rassd.com/168003.htm
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%A7/822258-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%9F
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%A7/822006-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 نور فرحات عن نتائج االنتخابات البرلمانية: "هبل الدستور واشرب ميته"

وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي اعتراضه على نتائج أبدى الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري 

وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "ليس إبراًءا للذمة، قلنا مراًرا وحذرنا على صفحات .االنتخابات البرلمانية

و"قلنا وحذرنا أن ."ائه القانوننيينالجرائد وفى اإلعالم المرئى وفى االجتماعات فى حضور الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزر

قانون مجلس النواب الذى وضع أيام عدلى منصور سيأتى ببرلمان رجال األعمال وسيفتح الباب واسًعا أمام الرشاوى االنتخابية 

ة، برلمان وجاء برلمان انتخبه خمس المصريين وبقيت األغلبية فى بيوتها كالعاد."والذوا بالصمت ويبدو أن هذا ما كانوا يريدونه

 91عضًوا من حزب أبو هشيمة، و 22عضًوا من حزب أوراسكوم وفودافون، و 22عضًوا من قائمة أعدتها أجهزة األمن، و 051به 

وواصل: "برلمان يسعى توفيق عكاشة لرئاسته، فهنيًئا لمصر بثورتيها، )مالحظة(، قال لى األستاذ ."عضًوا من رجال الحزب الوطني

 ."مداخلة تليفزيونية على الهواء.. الدستور )بله واشرب ميته(، اآلن أصدقه وسأمتثل لنصيحته فريد الديب يوًما فى

 4/05/5102 مصر العربية

 

 محمد سيف الدولة: حان وقت بدء خريطة طريقنا

وقال في تدوينة .أشار الكاتب محمد سيف الدولة الباحث في الشأن القومي العربي إلي أنه حان وقت بدء خارطة طريق المعارضة

 ."خريطة طريقهم، أن تبدأ خريطة طريقنا، مش كده وال إيه عبر حسابه على موقع "فيس بوك: "حان الوقت بعد انتهاء

 3/05/5102 مصر العربية

 

 مذيع بالجزيرة: اإلعالم المصري عار على العرب

وقال في تغريدة عبر حسابه .ا إياه بالعار على العربهاجم اإلعالمي جمال ريان المذيع بفضائية الجزيرة اإلعالم المصري واصًف

ومازال اإلعالم المصري متخلًفا في تقهقر يجهل العقل المصري ويدمر القيم الخلقية للشعب “على موقع "تويتر": 

 ."وتابع: "نجومه سوداء عار على مصر والعرب أجمعين."المصري

 3/05/5102 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%A7/822219-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87
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%A7/821988-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%86%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%A7/821895-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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  النشره المجتمعية

 الحراك المجتمعي:-أوال

 إضراب عمال مصنع المصرية لألسمدة بالسخنة

 اعتصام تجدد بعد لندن فى وجوده أثناء فى المصنع غلق لالسمدة المصرية مصنع إدارة مجلس رئيس ساويرس ناصف قرر

 مجموعة بقيام بالغا السويس محافظ السروى العربى اللواء تلقى عندما األزمة وتصاعدت األرباح بصرف قراره ورفضهم العمال

 سويسال محافظ كان بها.. العاملين و الشركة سالمة على ومخاوف مخاطر وسط التحكم   غرفة بإخالء المعتصمين العمال من

 هملمطالبت الشركة داخل العمل عن وإضرابهم إعتصامهم أثناء فى السخنة بمنطقة لألسمدة شركةالمصرية عمال من عددا ألتقى

 المحافظ وناشد  أشهر 2 من بدال بالشركة للعاملين أرباحًا شهرا05 صرف وهى مطالبهم الى واستمع واألرباح المادية بحقوقهم

 و لإلنتاج الشركة عودة مع الفرصةللتفاوض إعطاء و المصانع غلق و لإلعتصامات اللجوء عدم بها السوايسة و الشركة عمال

 السويسية. العمالة سمعة على الحفاظ

 االهرام جريدة...4-05-5102

 

 تظاهرة ألصحاب "معاشات الكهرباء" رفًضا لقرار طردهم من مساكن الشركة

 زاويةب الشركة مساكن أمام بالبحيرة الكهرباء إلنتاج الدلتا غرب بشركة السابقين العاملين المعاشات أصحاب من المئات تظاهر

 ونالقان تنفيذ دون السابقين العاملين هؤالء لطرد قانونية إجراءات اتخاذ في للكهرباء القابضة الشركة بدء بعد بدمنهور غزال

 دمةخ في حياتهم أفنوا عاملين بحق والبلطجة التدليس تمارس "الشركة أن األهالي محامي كدوأ بديل سكن بتوفير حاالتهم في

 الءواإلخ الطرد إجراءات في الشروع قبل بديل سكن لتوفير البحيرة محافظ مخاطبة اإلدارة جهة يلزم القانون أن مؤكدين الشركة"

 ليكون اإلخالء لسرعة وتسعى وتتجاهله القانون تهدر الشركة ارةوإد تجاوزه يمكن ال ملزم القانون أن وأوضح يتم، لم ما وهذا

 الشريفة غير المساومة من للمعاش حديثا المحالون واستنكر ."مئوى بال األسر مئات تشريد إلى النظر دون للشركة القوي الوضع

 يفي.الوظ عمله طوال فيها يشيع التي السكنية الوحدة بتسليم إال الشركة لدى المالية مستحقاتهم صرف برفض وصفوها كما

 رصد...4-05-5102

  :- قضايا المجتمع-ثانيا

 االقتصاد:

 انخفاضا فى قيمة صادرات مصر إلى شرق آسيا 51.9%

 » اأسي شرق دول وأهم مصر بين التجاري التبادل أن وأظهرت السنوية النشرة أمس واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز أصدر

 مليار 30.5 مقابل جنيه مليار54.1 بلغ الصـــادرات قيمة اجمالي أن ( واردات - صادرات ) التجارة حجم حيث من الماضي للعام

 02.2 مقابـل 5104 عــام %05.2 العالم إلي بالنسبة الصادرات هذه ومثلت%51.9 قــدرهـا انخفاض بنسبة 5103 عـام جنيه

 مليـــار 033.5 آسيا شرق دول من الواردات قيمه إجمالــي بلـغ إنه الجهاز رئيس الجندي بكر ابو اللواء وقال  5103معا %

 الماضي. العــام جنيــــه

 االهرام جريدة...4-05-5102
 

http://www.ahram.org.eg/News/131744/29/457846/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9.aspx
http://rassd.com/168008.htm
http://rassd.com/168008.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131744/5/457784/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7.aspx
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 مليار جنيه تتجاهل "الضرائب" تحصيلها 6.1

 التجارى النشاط أرباح على الضريبية المحاسبة إجراء للضرائب العامة المصلحة تجاهل عن  للمحاسبات المركزى للجهاز تقرير كشف

 فروق واستحقاق  جني مليار ١.١ بلغت أوعية على ضرائب ربط وعدم  جنيه مليار ١.٤ قيمتها بتعامالت الخاصة  والصناعى

 على للضريبة تقديرى لربط المصلحة إجراء عدم إلى التقرير وأشار حالة ألف ٤١١ محاسبة وعدم جنيه مليون ٤.٨ بلغت ضريبية

 المشروعات بعض إيرادات وإعفاء الفحص إجراء وعدم ١١١٢ عام من اعتبارا الضريبية اإلقرارات يقدموا لم الذين الممولين بعض

 . وجه دون سنوات  خمس لمدة
 البوابه نيوز...4-05-5102

 
 مليون طن وقود من السعودية 5.1مصر تقترب من الحصول على 

 ضخ فى المملكة استمرار حول والسعودية المصرية الحكومتين بين المفاوضات انتهاء قرب عن بارز حكومى مسؤول كشف

 من طن مليون 5.1 لتوريد بتسهيالت المملكة لحكومة المملوكة السعودية «أرامكو» شركة من االستيراد أو بترولية مساعدات

 .أيام منذ القديم االتفاق تنفيذ انتهاء بعد والمازوت والسوالر البنزين مشتقات

 المصري اليوم...4-05-5102

 

 مليارات دوالر 3البنك الدولى يتجه للموافقة على قرض الـ

 يمتهق قرض على بالحصول المصرية الحكومة طلب المقبل األسبوع سيحسم الدولى البنك إدارة مجلس إن بالحكومة مسؤول قال

 اتالمفاوض بعد القرض على للموافقة يتجه البنك أن إلى مشيرًا الموازنة ودعم أساسية بنية مشروعات لتمويل دوالر مليارات ٣

 المشروعات عن عرضًا قدمت والتى الدولى التعاون وزيرة  سحر نصر ةوالدكتور البنك في مسؤولين بين القاهرة في أجريت التي

 .البنك من بتمويل تنفيذها في مصر ترغب التي

 المصري اليوم...4-05-5102

 

 الصناعات: ارتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام لزيادة تكلفة الخاماتاتحاد 

 وتسيطر محليا تصنيعها يتم المولد حلوى أن المصرية الصناعات باتحاد والحلوى السكر شعبة رئيس رزيقة رأفت محمد أكد

 وأوضح واإلمارات السعودية وخاصة العربية الدول إلى منها كميات تصدير يتم حيث إنتاجها خطوط على المتوسطة المصانع

 وند المولد حلوى تنتج التى الصغيرة المصانع بعض هناك أن السابع" لـ"اليوم خاص تصريح فى والحلوى السكر شعبة رئيس

 إلى تؤدى قد عامة بصفة المستخدمة  الخامات بعض ارتفاع أن إلى مشيرا بالصحة مضرة صناعية ألوان وتستخدم رقابة أدنى

 األسواق. فى اأسعاره ارتفاع

 السابع اليوم...4-05-5102

http://www.albawabhnews.com/1643363
http://www.albawabhnews.com/1643363
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853339
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853339
http://www.almasryalyoum.com/tag/9734
http://www.almasryalyoum.com/tag/292817
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853360
http://www.almasryalyoum.com/news/details/853360
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA__%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D9%83/2474789#.VmFZvrgrLIU
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 مليون دوالر 411موانئ دبى تتعاقد مع قناة السويس لتنفيذ محطة تداول وقود بـ

 السويس قناة لمنطقة االقتصادية الهيئة مع اتفاقية توقيع العالمية دبى لموانئ التنفيذى الرئيس الحمادى يمإبراه أعلن

 تواسعات أرض وإسستالم االقتصادية الهيئة مع باالشتراك بالوقود السفن وتموين وتخزين لتداول محطة وإدارة لتنفيذ

 .الشيخ بشرم اإلقتصادى بالمؤتمر تم الذى لالتفاق وفقا دوالر مليون 411 إجمالية بتكلفة الثانى الحوض

 السابع اليوم...58-00-5102                                                                                                                                                                   

 النقل:

 النقل": المترو أرخص من "التوكتوك" ولو فضل كده هيقع وينهار"

 هاوأن مجانية تعتبر الحالى بسعرها المترو تذكرة إن الجمعة ومالي والمواصالت النقل لوزارة الرسمى المتحدث إبراهيم أحمد أكد

 ركبت ولو  جنيه 2 إلى 3 من بتدفع واحد كيلو لمسافة توك توك تركب "عشان وأضاف: مصر فى مواصالت وسيلة أى من أرخص

 تضاعفت ترو..والمرتباتالم تذكرة إال غليت حاجة كل المترو.. تذكرة سعر فى حاليا بتدفعه اللى من اكتر هتدفع كارو عربة

 فى النقل، وزارة باسم المتحدث وتابع."وينهار هيقع المترو تغيير بدون فضل لو والوضع زادت، الغيار وقطع الكهرباء وأسعار

 بينما سدادها الدولة من ومطلوب دوالر مليار 5.2بـ تقدر الثالثة المترو خطوط على المتبقية القروض إن : صحفية تصريحات

 .5111 منذ يتحرك لم الذى التذكرة سعر بسبب شهرية خسائر يحقق المرفق

 رصد...4-05-5102

 

 غلق الطريق الصاعد والهابط لهضبة المقطم اليوم وغًدا الستكمال تهذيب الصخور

 الثامنة الساعة من السبت وغًدا الجمعة اليوم قطمالم لهضبة والنازل الصاعد الطريق غلق القاهرة محافظ سعيد جالل أعلن

 ولينالمقا شركة بمعرفة وتثبيتها الهضبة وتهذيب المقلقلة الصخور إزالة ألعمال استكماًلا وذلك مساءً  الخامسة حتى صباًحا

 جالم في والخبراء ةاألساتذ من عدًدا تضم والتي المحافظة بمعرفة المشكلة العليا اللجنة توصيات على بناء ذلك يأتى العرب

 نم وهو وحمايتها الهضبة تثبيت ألعمال استكمال هو تنفيذه يتم ما أن المحافظ وأضاف والهندسة والجيولوجيا التربة هندسة

 .للمواطنين واألمن السالمة لتحقيق المحافظة بها تقوم التي االستباقية األعمال

 االهرام بوابة...4-05-5102

 الصحه:

 ".. واألسعار في متناول الجميعCإطالق أول عقار مصري لعالج فيروس "

 لطرح الشيخ شرم بمدينة علمية ندوة الدوائية للصناعات ميركيرل شركة أطلقت c فيروس على للقضاء ميةالقو الحملة إطار فى

 الفيروس على للقضاء الدواء هذا فعاليات مناقشة تم وقد "داكالفيروكيرل" باسم مصرية صناعة "c" فيروس لعالج عقار أول

 فير""وكالتاس عقار أول إنتاج تم قد أنه الندوة خالل العسكرية الطبية باألكاديمية متقاعد أستاذ الفتاح عبد شريف الدكتور وأكد

 المنتج هذا أن إلى مشيرا %92 إلى تصل "c" فيروس من شفاء ونسب عالمية نتائج لتحقيق فيروباك" "مبى عقار مع يعطى الذى

 مصرية". بأيدى عالمية شفاء "نسب شعار تحت أطلق األول المصرى

 الوطن...4-05-5102

http://www.youm7.com/story/2015/11/28/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AF%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%80400/2465364#.VmFp_LgrLIU
http://rassd.com/168013.htm
http://rassd.com/168013.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/818071/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%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%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/850934
http://www.elwatannews.com/news/details/850934
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 آالف 9إصابة مسجلة باإليدز.. والعدد الحقيقى يقترب من  2311الصحة: 

 311و آالف 2 الصحة وزارة لدى المسجلة الحاالت عدد الصحة،إن بوزارة اإليدز لمكافحة القومى البرنامج مدير كمال د.وليد قال

 برنامج عقده الذى لإليدز العالمى لليوم الصحفى المؤتمر خالل كمال وأضاف حالة 811و آالف 8 الحقيقى العدد يقدر مابين حالة

 فقط وليس جهات عدة لتشمل المرض لمواجهة االستراتيجية الخطة تحديث تم أنه أمس مصر فى المشترك المتحدة األمم

 الصحية الرعاية على المرضى حصول وتسهيل 5131 فى المرض على لقضاءا وهو العالمى المستهدف إلى للوصول الصحة وزارة

 .لذلك مؤهلة طبية فرق يستلزم وهو عام بشكل
 الشروق...4-05-5102

 أخرى:

 مليون مساء األحد المقبل 91الجندي": عدد سكان مصر سيبلغ أبوبكر "

 يإل بالداخل مصر سكان عدد وصول عن ستعلن الجهاز بمقر السكانية الساعة أن واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز أعلن

 بكر أبو اللواء برئاسة سيعقد زالجها وأن المقبل ديسمبر 2 األحد مساء دقائق خمس إال العاشرة الساعة تمام في نسمة مليون 91

 يةالتنم تحقيق علي لها اآلثارالسلبية وبيان السكانيـة الزيادة مشكلة علي للتعقيب ديسمبر 2 السبت صحفيا مؤتمرا الجندي

 .وغيرها واالجتماعية االقتصادية المختلفة بأشكالها

 االخبار بوابة...4-05-5102

 سيدات 2شخًصا بينهم  02حصيلة حادث ملهى الصياد بالعجوزة 

 اليوم صباح من السابعة في العجوزة العجوزة كورنيش على شهرزاد فندق بجوار حريق في أخرين وأصيب مصرعه شخصا 04 لقي

 وتولت الحريق على للسيطرة المدني الدفاع قوات وانتقلت المولوتوف قنابل القوا األشخاص من مجموعة أن عيان شهود وذكر

 .التحقيق األمن قوات

 

 االهرام بوابة-االخبار بوابة...4-05-5102

 

 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء اإلسكندرية 28وصول 

 هيئة بأعمال المكلف وقال طن ألف 28 تزن قمح شحنة وتحمل العرب" "وادي الباخرة اإلسكندرية ميناء إلى وصلت

 لبيان وتبخيرها لفحصها تمهيدا الصوامعفي وصبها تفريغها وتم روسيا من واردة الشحنة إن طه فتحي اللواء اإلسكندرية ميناء

 داخل والشاحنات الحاويات تداول حركة سير إلى مشيرا الحشرات، من وخلوها اآلدمي لالستهالك صالحيتها مدى

 عمليات في اإللكترونية النظم أحدث واستخدام المختلفة باإلدارات العمل ونظم األداء مستوى ارتقاء مع طبيعية بصورة الميناء

  .البضائع وتفريغ شحن

 البوابه نيوز...4-05-5102

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04122015&id=7a55acb9-729d-4905-8b11-9f98b8f2bc3b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04122015&id=7a55acb9-729d-4905-8b11-9f98b8f2bc3b
http://akhbarelyom.com/article/5660eb3c34d92a040898a353/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-90-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1449192252
http://akhbarelyom.com/article/5661414734d92a752f486183/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-14-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-1449214279
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/818079/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9--%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85--%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7.aspx
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1547&ifr=1&kwn=%u0628%u0635%u0648%u0631%u0629&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1547&ifr=1&kwn=%u0628%u0635%u0648%u0631%u0629&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1643567
http://www.albawabhnews.com/1643567
http://www.albawabhnews.com/1643567
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 ساعة عن الهرم وفيصل 05قطع المياه 
 منطقتي عن المياه قطع الجيزة بمحافظة الصحي والصرف الشرب مياه شركة إدارة مجلس رئيس محمد حنفي المهندس أعلن

 صباح 8 حتى الجمعة غد مساء 8 الساعة من وذلك ساعة 05 وذلك والمريوطية طهرمس كفر من وجزء وفيصل الهرم

 لهذه المغذي الـ خط إلى الجديدة أكتوبر 2 محطة من الواصل الخط ربط هو المياه قطع سبب الشركةأن رئيس وأضاف السبت

 .مشكالته وحل المناطق هذه لتغذية الجديدة أكتوبر 2 محطة تشغيل من االستفادة يمكن حتى المناطق

 مصر العربيه...3-05-5102

 

 آخرين 8مفاجأة.. صاحب الملهى الليلي بالعجوزة وكيل وزارة الثقافة ولديه 

 "عصام العجوزة بمنطقة قليل منذ الهجوم به وقع الذى الليلى الملهى صاحب أن عن ، صحفية تصريحات في أمنى مصدر كشف

 دراجة يستقلون ملثمين ثالثة وكان أخرى ليلية مالهى 8 يمتلك والذى األسبق القومى السيرك ومدير الثقافة وزارة وكيل ح"

 وتمكنت  بالفرار والذو  به حريق نشوب إلى أدى ما بالمولوتوف ليوما صباح العجوزة بمنطقة الليلية المالهى أحد هاجموا نارية

 المصابين. خالف شخصا 02 مصرع عن الحريق أسفر حيث الحريق إخماد من المدنية الحماية

 رصد...4-05-5102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/821826-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/821826-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7
http://rassd.com/168026.htm
http://rassd.com/168026.htm
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 الشأن االمنى

 -أخبار أمنية :

 واقعة تعذيب ووفاة مواطن داخل قسم شرطة األقصرضباط في  4حبس 

أيام علي ذمة  4ضباط من قسم شرطة األقصر،  4أصدر المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامي العام لنيابات األقصر قرارا بحبس 

الشرطة، أمناء شرطة، لتورطهم في واقعة تعذيب المواطن "طلعت شبيب" ووفاته داخل قسم  2التحقيقات، مع ضبط وإحضار 

 وذلك عقب صدور تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود إصابة بجسم القتيل أدت إلى وفاته.

 4/05/5102 بوابة األهرام

 

  اعد وزير الداخلية لشرطة السياحة: كاميرات مراقبة بجميع المناطق األثريةمس

قال اللواء أحمد شاهين، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة واآلثار، إن جميع المناطق األثرية والسياحية تم تغطيتها 

فرقعات والمعادن وكالب بوليسية بأعداد بكاميرات مراقبة حديثة. وأضاف أنه يوجد بوابات إلكترونية وأجهزة للكشف عن الم

  .كبيرة فى جميع المناطق األثرية، خاصة الهامة والحيوية التى تشهد إقباال كبيرا من السياح

 4/05/5102 اليوم السابع

 

 مدنيا أمام القضاء العسكري بمصر خالل نوفمبر 452شبكة حقوقية: مثول 

"مقتل ما ال يقل عن  قوق اإلنسان )غير حكومية مقرها القاهرة(، أمس الخميس، إنها رصدتقالت الشبكة العربية لمعلومات ح

تشرين الثاني  مدنًيا أمام القضاء العسكري، خالل نوفمبر/ 452أشخاص نتيجة التعذيب في أقسام الشرطة المصرية، ومثول  2

يه "األناضول"، وهو تقرير شهري تصدره "الشبكة العربية جاء ذلك وفًقا، لتقرير "المسار الديمقراطي"، الذي اطلعت عل."الماضي

 ."لمعلومات حقوق اإلنسان

 4/05/5102  شبكة األناضول

 -محاكم ونيابات :

 ت مع "اإلسكندراني"محامين من حضور التحقيقا 4منع "خالد علي" و

أكدت هيئة الدفاع عن الصحفي إسماعيل اإلسكندراني منعهم من الخول إلى مقر نيابة أمن الدولة العيا لحضور التحقيقات معه 

وأكد خالد .يوما 02في القضية المتهم فيها باالنضمام إلى جماعة محظورة "اإلخوان" والترويج ألفكارها والمحبوس على ذمتها 

محامين آخرين بهئية الدفاع عن االسكندرانى بالدخول رغم تسجيلهم لبيانتهم موكدا أن موعد  4من رفض السماح له وعلى أن األ

جلسة التحقيق الساعة الحادية عشرة صباحا وأوضح انهم حضروا في موعدهم قبل ساعتين وتم منعهم من الدخول حتى اآلن 

 ة استمرار منهم من الدخول.وانهم سوف يقوموا بتحرير محضر إثبات حالة في حال

 3/05/5102 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/4/28/818064/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/4/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86/2474611#.VmFFmHYrLIU
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%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84-425-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1/485558
http://www.albawabhnews.com/1642275
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 عضًوا بخلية "أولتراس دعم الشرعية" للجنايات 33إحالة 

يق الكلية من التحقانتهت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام األول لنيابات شمال الجيزة 

 متهًما محبوًسا. 05متهًما إلى محكمة الجنايات بينهم  33في انتماء عدد من أعضاء اإلخوان لـ"أولتراس دعم الشرعية"، بإحالة 

 3/05/5102 البوابة نيوز

 

 -أعتقاالت :

 نايرحمالت اعتقال بالبحيرة قبيل ذكرى ي

داهمت قوات األمن مساء أمس قرية كوم حمادة، بمحافظة البحيرة وقامت بمداهمة منزل "علي عبدربه"، واختطفته من حفل 

ليلة زواج نجلته، واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما قامت بحملة اعتقاالت عشوائية بحوش عيسى أسفرت عن اختطاف 

كما قامت قوات األمن أول أمس بإلقاء القبض على إسالم .لى جهة غير معلومةالمواطن "عاشور خميس القطيفي"، واقتادته إ

منصور من أحد الكمائن بمحافظة مطروح وبعرضه على النيابة مباشرة قامت بإخالء سبيله، لكن لم يتم إخالء سبيله وتم تسليمه 

 .لقوات األمن بكفر الدوار التي قامت بإخفائه حتى اآلن

 4/05/5102 رصد

 اعتقال دكتور بجامعة الفيوم

اختطفت قوات األمن الثالثاء الماضي الدكتور محمد عويس الفيش المدرس بكلية الزراعة بجامعة الفيوم من داخل مطعم شهير 

 .حتى اآلن بالفيوم أثناء شرائه بعض األطعمة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق

 4/05/5102 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1642837
http://rassd.com/167988.htm
http://rassd.com/167988.htm
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــ

 الفريق أول صدقي صبحي يلتقي بمقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

واالنتاج الحربي أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 

ي قومي المصري علتطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا الحدث النظم العالمية في كافة االسلحة والتخصصات لحماية االمن ال

قة الرساء دعائم االمن وفتح افاق جديدة التعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصدي كافة االتجاهات 

جاء ذلك خالل لقاؤه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف   .واالستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب  .والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

 لمسلحة وقادة االفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .القوات ا

 4/05/5102 بوابة األخبار

 يلتقي رئيس هيئة األركان الياباني لبحث زيادة التعاون العسكري« حجازي»

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كاتسوتوشي كاوانو رئيس هيئة األركان المشتركة 

قاء وتناول الل يارة رسمية تستغرق عدة أيام.لقوات الدفاع الذاتي الياباني الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى في ز

تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظاللها على األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي ومناقشة عدد 

وات المسلحة من الموضوعات ذات االهتمام المشترك وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجاالت بين الق

 لكال البلدين بما يدعم عالقات الشراكة والتعاون المصري الياباني.

 4/05/5102 الشروق

 العسكري التعاون سبل لبحث القاهرة إلى يصل ليبي وفد

صرح  أيام. 3ديسمبر، وفًدا عسكرًيا ليبًيا في زيارة رسمية إلى مصر تستغرق  3الخميس  صل مطار القاهرة الدولي مساء أمسو

 ومن مصدر أمنى بالمطار أن الوفد وصل من "طبرق" على متن طائرة خاصة برئاسة مراد صابر مدير مكتب رئيس األركان الليبي.

 القاهرة سبل التعاون في جميع المجاالت العسكرية.المقرر أن يناقش الوفد فى 

 4/05/5102 بوابة األخبار

 السيسي يصدر قراًرا يتيح للجيش تأسيس شركات برأس مال أجنبي

يتيح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو  قراًرا جمهوريًّا أصدر السيسي

 ارات التي تخليها القوات المسلحة، لتنظيم قواعد التصرف في األراضي والعق5102لسنة  442جاء ذلك في القرار رقم  األجنبي.

جاء في القرار: "يتولى جهاز و يدة الرسمية اليوم الخميس.والذي ُنشر في الجر ائدها إلنشاء مناطق عسكرية بديلةوتخصيص ع

القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخالؤها، والقيام بجميع الخدمات واألنشطة التي من 

 ه أو بالمشاركة مع رأسشأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرد

وأضاف القرار: "أمَّا فيما يتعلق باألراضي والعقارات التي يتم إخالؤها، فشمل القرار أنَّه فيما عدا ما  المال الوطني أو األجنبي".

يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارات المحلية والهيئات العامة، من األراضي 

 .98لسنة  89والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، يكون التصرف في هذه األصول طبًقا ألحكام القانون رقم 

 4/05/1025 مصر العربية
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 مصريًا يقاتلون مع داعش فى سرت وزعيم التنظيم سعودى 521مصادر ليبية: 

مؤكدة أن العناصر  ناصر أجنبية التحقت بتنظيم داعش فى مدينة سرت الليبية عبر البحرقالت مصادر عسكرية ليبية إن ع

ويحاولون إعادة تنظيم صفوفهم عقب الخسائر  التى تستهدفهم فى سوريا والعراق اإلرهابية فرت من العمليات العسكرية

ساء م من ليبياالفادحة التى عصفت بهم نتيجة استهداف معاقلهم ومصادر تمويلهم فى سوريا. وأكدت المصادر رفيعة المستوى 

 .عيةيبيا عن طريق الهجرة غير الشرمواطنا مصريا معظمهم دخلوا ل 521أن عدد المصريين المنخرطين مع عناصر داعش يبلغ 

 4/05/5102 اليوم السابع

 هآرتس: حماس تأوى "شادى المنيعى" بعد هروبه من سيناء

دات تنظيم "بيت أحد قيا كشفت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية النقاب عن وصول شادى المنيعى، الملقب بـ"أبو مصعب"،

للقاء قيادات فى الجناح العسكرى لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام"، بهدف زيادة  المقدس" فى سيناء، إلى قطاع غزة

 منيعى" وقيادات بعز الدين القسامالتعاون العسكرى بين المنظمتين. وأضافت الصحيفة، أنه تم رصد محادثات هاتفية بين "ال

التعاون فيما بينهما. وأوضحت الصحيفة، أن حماس تساعد "داعش" فى مدها بالسالح والعتاد عن طريق األنفاق تهدف لزيادة 

بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، موضحة أنه من بين األسلحة المتطورة التى تم نقلها لداعش صواريخ مضادة للدبابات من 

هى التى يتم بها استهداف مركبات الجيش المصرى فى سيناء، موضحة أن  نوع "كونرت". وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الصواريخ

 المنيعى مطلوب لدى األجهزة المصرية لتورطه فى جرائم إرهابية بسيناء.

 4/05/5102 اليوم السابع

 

 رفحخاص لـ"رصد": العثور على جثة مواطن سبق اعتقاله بجنوب 

عاما من قرية شيبانة شمال سيناء،  24أفادت مصادر خاصة بجنوب رفح عن العثور على جثمان المواطن "مصلح مسلم أبوزينة" 

وأكدت المصادر لـ"رصد" أن المواطن سبق اعتقاله الشهر الماضي  وكان قد سبق اعتقاله منذ أسابيع على أيدي قوات الجيش.

جنوب مدينة رفح، وعثر على المواطن صباح اليوم الخميس بأحد المزارع على الحدود الدولية، بحملة عسكرية على قرية شيبانة 

 طلقة بالصدر والبطن، ويظهر أنه تم إعدامه بعد االعتقال. 51ووجدت الجثة بها آثار أكثر من 

 4/05/5102 رصد
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