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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

 ديسمبر بناء علي طلب إثيوبيا 05 – 00تأجيل األجتماع السداسي الخاص بسد النهضة إلي يومي 

سامح شكري وزير الخارجية خالل لقائهما علي  وزير خارجية إثيوبيا طلب منصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن 

الجاري تأجيل عقد االجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من  2هامش اجتماعات قمة أفريقيا الصين بجوهانسبرج اليوم 

رًا. وأوضح المتحدث ديسمبر وفقًا لما كان مقر 7و  6ديسمبر بداًل من  05و  00مصر والسودان وإثيوبيا، لينعقد في الخرطوم يومي 

باسم الخارجية، بأن الوزير االثيوبي )تادروس ادهانوم( أكد لشكري أن طلب التاجيل يرجع إلي تكليف مفاجيء صدر له من رئيس 

الوزراء االثيوبي بالمشاركة في زيارة هامة معه إلي كينيا خالل الفترة المحددة لعقد االجتماع السداسي، وانه يتطالع إلي تفهم 

 نب المصري السباب طلب تاجيل موعد االجتماع. الجا

 6/05/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره األمريكي وزير

ديسمبر  4سامح شكري تلقى اتصاال هاتفيا مساء الجمعة  ي باسم وزارة الخارجية، بأنصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسم

من نظيره األمريكي جون كيري، وذلك لمواصلة المشاورات التي جرت بينهما على هامش قمة المناخ بباريس حول التطورات 

ية، لمتحدث باسم الخارجوأوضح ا المتعلقة باألوضاع اإلقليمية، والجهود المبذولة من أجل التعامل مع االزمتين السورية والليبية.

أن الوزيرين حرصا على تبادل التقديرات فيما يتعلق بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، باإلضافة إلى متابعة تنفيذ 

 قالخاص باألزمة السورية، حيث تم اإلتفاق على استمرار التشاور بينهما خالل األيام القادمة من أجل تنسي 5مخرجات اجتماع فيينا 

 الجهود والتحركات على المسرحين اإلقليمي والدولي.

 6/05/2510 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 وزير الخارجية يجرى اتصاال هاتفيا مع وزير الخارجية الروسى سيرجى الفروف

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه فى اطار المشاورات الدورية التى يجريها وزير الخارجية 

لشرق األوسط، أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصاال مع األطراف الدولية واالقليمية الفاعلة حول التطورات التى يشهدها ا

ديسمبر مع "سيرجى الفروف" وزير الخارجية الروسى، حيث تناول االتصال تطورات األوضاع اإلقليمية  2هاتفيا صباح السبت 

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، أن الوزيرين ناقشا تطورات الزمة   والجهود الرامية الى التعامل مع األزمتين السورية والليبية.

الخاص بتلك األزمة، كما تناوال الجهود القائمة لتشكيل حكومة الوفاق  5السورية وتناوال متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع فيينا 

قبلة فيما يخص تلك القضايا وغيرها الوطني في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور بهدف تنسيق التحركات خالل الفترة الم

 المطروحة على الساحتين اإلقليمية والدولية.

 6/05/5102 الخارجية المصريةموقع وزارة 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=91016803-2c99-4aa1-9a8d-8296bb73a457
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5b7af3b1-f5c1-411e-bda0-744c5ea46af5
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9baf07e4-0ce9-4c49-a797-9c413b2ed24f
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 لقاءات ثنائية هامة لوزير الخارجية على هامش قمة افريقيا/ الصين

سامح شكرى وزير الخارجية لقاءات ثنائية هامة مع وزراء خارجية السودان وإثيوبيا و جنوب السودان وأوغندا وجنوب افريقيا اجرى 

لصين المنعقدة حاليا  قى جوهانسبرج. جاء ذلك فى تصريحات والنيجر والمغرب على هامش اجتماعات قمة افريقيا/ ا

للمستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الذى أشار الى ان السيد سامح شكرى حرص على عقد لقاءات 

فضال عن متابعة  ثنائية مع نظرائه لمتابعة مسار العالقات الثنائية بن مصر وجنوب السودان وجنوب افريقيا والنيجر، 

 التطورات اإلقليمية المتعلقة باالوضاع فى جنوب السودان وملف سد النهضة.

 6/05/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 السيسى يلتقى رئيس اليونان ورئيس الوزراء غدا فى أثينا

 سيسى مع رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس.لليونانية هى األولى  -تشهد العاصمة اليونانية أثينا، غدا، قمة مصرية

 تتناول سبل تعزيز التعاون ئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبلوسوسوف تسبق هذه القمة محادثات ثنائية بين السيسى و الر

الثنائى و خاصة فى مجاالت السياحة والنقل والطاقة، فضال عن التنسيق والتعاون فى المنظمات الدولية واإلقليمية،  وتطورات 

وسوف يعقب ذلك،  األوضاع فى الشرق األوسط فى ظل التطورات الجارية فى المنطقة،  والوضع فى سوريا والتهديدات اإلرهابية.

قبرصية هى الثالثة بين الدول الثالث، حيث عقدت األولى فى نوفمبر من العام الماضى  -يونانية  -د غد قمة مصرية بع

بالقاهرة و الثانية فى إبريل الماضى فى نيقوسيا و حاليا القمة الثالثة فى أثينا. و يشارك فى القمة والرئيس القبرصى نيكوس 

نى الكسيس تسيبراس. و تناقش القمة تنسيق المواقف والتعاون فى إطار آلية التعاون اناستاسياديس و رئيس الوزراء اليونا

 الثالثى بين مصر واليونان وقبرص.

 7/05/5102 األهرام

 بلوماسية الشعبية اإلثيوبيالسيسي يلتقي وفد الد

ويضم الوفد كال من مولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة  وفد الدبلوماسية اإلثيوبية الذي يزور القاهرة حاليا .السيسي  يلتقي 

 التجارة بأديس أبابا، وهيروت ولدمريم نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية اإلثيوبى.

 7/05/5102 بوابة األخبار

 مصر تفوز برئاسة ثالث لجان رئيسية من لجان مجلس األمن

ديسمبر اختيار رئاسة لجانه  4بان مجلس األمن اقر مساء الجمعة  زيد المتحدث باسم وزارة الخارجيةصرح المستشار أحمد ابو 

الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات األهمية الخاصة، والتي تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك 

المعنية بمتابعة نظام  0201القرار المعنية بمكافحة اإلرهاب، ولجنة  0171القرارات، حيث تم اختيار مصر لرئاسة لجنة القرار 

وأوضح المتحدث   المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية. 0211العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 

يما باسم الخارجية، ان اختيار مصر لرئاسة تلك اللجان الثالث له مدلوالته الهامة، حيث يعكس ثقة اعضاء مجلس األمن، الس

األعضاء الدائمين، في قدرة مصر على تولي مسئولية إدارة عمل تلك اللجان الهامة، وعلى وجه الخصوص لجنة مكافحة اإلرهاب، 

دث وأختتم المتح باإلضافة إلى رئاستها للجنة معنية بشأن إحدى الدول اإلفريقية، ولجنة أخرى معنية بشأن إحدى الدول العربية.

رجية تصريحاته، مؤكداً على إعتزام مصر اإلضطالع برئاسة اللجان الثالث بكل مهنية ومسئولية وبالتنسيق الرسمي باسم وزارة الخا

 والتشاور الكامل مع اعضاء اللجنة بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

 6/05/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e909ce3e-5dcd-4d1a-885f-78585dba90c5
http://www.ahram.org.eg/News/131747/25/458335/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AB%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56653f5e34d92af86969be3e/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-1449475934
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=77e8c9b5-e99f-4044-b53a-e8f64133e809
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 وزير الخارجية يستقبل ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية اإلثيوبى

مصريين، استقبل سامح شكرى وزير الخارجية كال في مستهل زيارتهما لمصر ، والتي يتخللها لقاء السيسي وعدد من المسئولين ال

من مولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة التجارة بأديس أبابا وهيروت ولدمريم نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ممثلتى وفد 

شكرى أكد خالل اللقاء على خصوصية وقدم  تحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الدبلوماسية الشعبية اإلثيوبى. وصرح الم

العالقات المصرية اإلثيوبية، وعلى الدور الهام والمحورى الذى تضطلع به وفود الدبلوماسية الشعبية في تعزيز التفاهم بين 

 لشعوب ويعزز إجراءات بناء الثقة.الدول وتحقيق التواصل المجتمعى على كافة المستويات، بما يحقق مصالح ا

 6/05/5102 اليوم السابع

 من الممارسات اإلسرائلية فى القدسمصر تعرب عن قلقها 

لتغيير الهوية وطمس التراث الثقافي العربي واإلسالمي والمسيحي أعربت مصر عن بالغ القلق لما تشهده القدس من محاوالت 

وتغيير الوضع الديمجرافي لالستيطان، ومساعي حكومة االحتالل لسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين فى القدس 

مصر أمام فى افتتاح جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض مي طه خليل مدير شئون فلسطين بوزارة الخارجية رئيس وفد  المحتلة.

كما أدانت مصر في كلمتها ما  لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية اليوم األحد بالقاهرة. 52الدورة 

يتعرض له المسجد األقصى من مخطط للتقسيم الزماني والمكاني وتزايد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد معيدة التأكيد 

الحصار على قطاع غزة وضرورة قيام إسرائيل سلطة االحتالل بتحمل مسئوليتها عنه وفتح كافة المعابر على ضرورة رفع 

 لتسهيل حركة األفراد والبضائع.

 7/05/5102 بوابة األهرام

 الكيميائي األمن مجال في قوى دور لها مصر: األمريكية الخارجية وزارة

مائي الكيالبرنامج التابع لوزارة الخارجية األمريكية وممثل برنامج األمن  -قالت داسنى سارمة مدير مشروعات "سى اى دى جلوبل " 

وأشارت إلى أن مصر لها دور قوى في  .إنها تسعى إلى التعاون الفني مع مصر في برنامج التعاون اآلمن مع المواد الكيماوية -

خالل ورشة عمل نظم اإلدارة  -وأوضحت ممثلة وزارة الخارجية األمريكية  مجال األمن الكيميائي وتحقيق نجاح في هذا البرنامج

ول المواد الكيماوية والتي عقدها مكتب االلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية وزارت الصناعة اآلمنة لمراحل تدا

أن الورشة تهدف إلى التعرف على المبادرات الدولية في هذا البرنامج ودعم الشركاء في كل  -والتجارة والبيئة والقوى العاملة 

وأشارت إلى أنه التعاون مع مصر بدأ   . تعزيز المبادرات الناجحة ونقل الخبرات الدوليةمكان لمنع إساءة استخدام الكيماويات ، و

 . من خالل تقديم دورات عاملة في مجال الكيماويات ، وأن البرنامج يعمل في مصر وشمال إفريقيا واسيا 5105منذ عام 

 7/05/5102 بوابة االخبار

 لوفاق الوطنيا حكومة تشكيل على تتركز أن ينبغي الليبية الجهود: للخارجية الرسمي المتحدث

الليبية ينبغي أن تتركز على توسيع قاعدة الدعم التفاق الصخيرات وتشكيل قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الجهود 

الليبيون على مدار عام كامل من أجل التوصل إلى هذا االتفاق  أن الجهود التي بذلهاوأضاف  حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه.

ديسمبر، حول تعليق مصر على توقيع  6،األحد جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق األوسط  ال ينبغى أن تذهب سدى.

بعض من أعضاء مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام المنتهية واليته في طرابلس على إعالن مبادىء يقضي بتشكيل 

  له.أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني في ليبيا ونائبين  01أعضاء من البرلمانيين تقوم خالل  01لجنة من 

 6/05/5102 بوابة األخبار

https://www.youm7.com/story/2015/12/6/%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-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89/2478455
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/818900/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%87.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5665485634d92a5c6d69be3e/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1449478230
http://akhbarelyom.com/article/566481e234d92a4f132701f6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1449427426
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 رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل القاهرة 

وصل مطار القاهرة الدولي "فايز السراج" رئيس حكومة الوفاق الليبية قادما من تونس في زيارة لمصر يلتقي خاللها عدد من 

بالمطار أن رئيس الحكومة الليبي وصل علي الطائرة وصرح مصدر  المسئولين المصريين لبحث أخر تطورات األوضاع في ليبيا. 

 التونسية وأنهي إجراءات وصولهباستراحة كبار الزوار حيث كان في استقباله عدد من المسئولين في السفارة الليبية .

 6/05/5102 بوابة األخبار

 

 أجريت في مناخ حر ونزيهالخارجية المجرية : االنتخابات البرلمانية المصرية 

هنأت المجر الشعب المصري على نجاح إجراء االنتخابات البرلمانية التي تعد المرحلة الثالثة واألخيرة لخارطة الطريق التي بدأت 

 بإجراء هذه االنتخابات في -في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم األحد  -. وأشادت الخارجية المجرية 5101في يوليو عام 

مناخ حر ويتسم بالنزاهة، الذي يتماشي مع المعايير الدولية بغير وقوع أحداث معينة، مؤكدة أن مصر خطت خطوة كبري أخري 

 نحو استقرار الوضع في بلد مهم ليس فقط ألمن الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولكن للمجر وأوروبا أيضا.

 6/05/5102 اليوم السابع

 مصر تجمد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل

، بعد ساعات على إعالن شركة كهرباء إسرائيل قررت الحكومة المصرية، تجميد مفاوضات استيراد الغاز من الحقول اإلسرائيلية

مليار دوالر، إضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية، تعويضا  0.76عن حصولها على حكم دولى، يقضى بدفع مصر مبلغ قيمته 

اق انهار فى عاما، لكن االتف 51وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته  لها عن وقف إمدادات الغاز.

وتضمن الحكم إلزام مصر بدفع تعويضات  بعد تعرض خط األنابيب لهجمات على مدى أشهر من ارهابيين فى سيناء. 5105

وقالت الهيئة  مليون دوالر لشركة غاز شرق المتوسط نتيجة قرار وقف الغاز إلسرائيل. 511للشركة اإلسرائيلية، باإلضافة إلى دفع 

، إنهما اتخذا جميع اإلجراءات القانونية للطعن «إيجاس»، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المصرية العامة للبترول

على الحكم بتعويض شركة الكهرباء اإلسرائيلية، وشركة غاز شرق المتوسط، أمام المحاكم السويسرية، طبقا إلجراءات التقاضى، 

 سترلينج.وبالتعاون مع مكتب المستشار القانونى شيرمان أند 

 7/05/5102 الشروق

 هناك شيء يحدث في الكواليس«: الري»بعد تأجيل إثيوبيا االجتماع السداسي لسد النهضة.. 

إن هناك تالعبا من الجانب اإلثيوبي من أجل ضياع الوقت لبناء سد النهضة، ووضع مصر  مغاوري شحاته، مستشار وزير الري،قال 

أن مصر طلبت اجتماع  «شحاته»وأضاف  أمام األمر الواقع، مشيرا إلى طلب الجانب اإلثيوبي تأجيل االجتماع السداسي أسبوعا.

 لكني»وتابع:  ف بناء السد حتى االنتهاء من دراسات السد.للدول الثالث على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الري، من أجل طلب وق

أعتقد أن هناك شيئا في الكواليس يحدث.. الجانب المصري أصبح مقتنعا أن هناك جوانب سياسية تحرك المفاوضات أكثر من 

أنه من المتوقع أن تبدأ  وأوضح «.األمور الفنية.. نوافق على حاجة إثيوبيا للكهرباء، ولكن نحن أيضا نحتاج إلى المياه في مصر

ال »عمليات تخزين السد العام المقبل، وأن إثيوبيا قاربت على استكمال المنشآت في السد واالنتهاء من المرحلة األولى، متابعا 

ي ستجدر اإلشارة إلى أن إثيوبيا قد طلبت تأجيل االجتماع السدا«.يجب التمادي في اإلنشاءت في تسارع، والمفاوضات تسير في بطء

 الذي طلبته مصر إلى الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري، متعللة بسفر وزير خارجيتها.

 2/05/5102 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/56631e5c34d92a817d50cb09/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1449336412
https://www.youm7.com/story/2015/12/6/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86/2477392
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122015&id=d9694704-cddd-45e0-bedd-09a1d4f8f166
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05122015&id=758803db-e29b-4099-ba78-7e64983fc624
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 القاهرة نائب رئيس بنك االستثمار األوروبي يصل

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم األحد نائب رئيس بنك االستثمار األوروبي "رومان ايسكوالنو" قادًما من زيورخ في زيارة لمصر 

ومن المقرر أن يوقع رومان اسكوالتو نائب رئيس البنك، مع وزيرة التعاون الدولى الدكتورة  يلتقي خاللها عدد من المسؤولين.

مليون دوالر مع بنك االستثمار األوروبي، للمساهمة فى تمويل مشروع "محطة توليد كهرباء   611اتفاقية قرض بمبلغ سحر نصر، 

 دمنهور"، وذلك فى حضور وكريستوف لوسيه مدير البنك فى القاهرة.

 7/05/5102 مصر العربية

 إريك تراجر: السيسي ُيسعد كبار الضباط

السيسي والذي يتيح للقوات  نى،  أن القرار الذي أصدرهاعتبر إريك تراجر ، الباحث األمريكي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق األد

سي السي“على تويتر:  وكتب تراجر عبر حسابه المسلحة إنشاء شركات بمشاركة رأس مال أجنبي من شأنه أن يسعد كبار الضباط.

يصدر مرسوما يسمح للجيش بإنشاء شركات بمشاركة رأس مال أجنبي. القاعدة األولى في السياسة المصرية: احتفظ بسعادة كبار 

 الضباط".

 7/05/5102 مصر العربية

 مصر الرسمية تفتح أبوابها لوزراء األسد

وزير اإلسكان في حكومة النظام  استقبل مطار القاهرة أمس السبت 5101 يونيو 02منذ  ارة هي األولى لمسؤول حكومي سوريفي زي

وعلى الرغم من أّن المصادر الحكومية  السوري، محمد وليد غزال، قادمًا من لبنان على متن رحلة خطوط الشرق األوسط )اللبنانية(.

و أ بين الوزير السوري ونظيره المصري مصطفى مدبوليرة اإلسكان، نفت تحديد أي لقاءات رسمية المصرية من مجلس الوزراء ووزا

غيره من المسؤولين المصريين، يؤّكد مصدر أمني مصري سماح األجهزة المصرية للوزير بالزيارة في بادرة غير معتادة مع 

مسؤولين سوريين أمنيين من نظام بشار األسد سبق أن  ويقول المصدر األمني نفسه، إن المسؤولين السوريين غير األمنيين.

زاروا القاهرة، خالل االجتماعات التحضيرية، لمحادثات موسكو األخيرة التي جمعت الفرقاء السوريين، أخيرًا، إّلا أن المسؤولين 

عامين ونصف، مضيفًا أنّ الوزير  الحكوميين ظّلوا ممنوعين من زيارة مصر بصفتهم الرسمية، وهو ما تغّير أمس، للمّرة األولى منذ

السوري سيحضر جلسات مؤتمر اتحاد المهندسين العرب، وسيلتقي ببعض رجال األعمال السوريين المقيمين في القاهرة، ولن 

 يلتقي بمسؤولين مصريين.

 6/05/5102 العربي الجديد

 تونس تدعم االتفاق في ليبيا والقاهرة تتحفظ

قايد السبسي، عن دعمه لالتفاق المبدئي الذي توصلت إليه أطراف الصراع في ليبيا إلنهاء األزمة في عبر الرئيس التونسي الباجي 

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية،  البالد، بينما أعلنت مصر على لسان متحدث حكومي تحفظها بشأن االتفاق.

في إطار "المساعدة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل  إن السبسي دعمه لالتفاق، عن االتفاق المبدئي عقب اإلعالن

سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسالمتها الترابية".وأوضح البيان أن تونس "ترحب بكل خطوة تساعد على إنهاء حالة االنقسام في 

جانبها تحفظت مصر على  من ب األمن واالستقرار على أراضيهليبيا، وتمكين هذا البلد من استرجاع وحدته وسيادته وضمان أسبا

 االتفاق، على لسان متحدثها الحكومي، أحمد أبو زيد، الذي طالب بـ"عدم إضاعة جهود االتفاق األممي األخير سدى".

 7/05/5102 50عربي

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/825810-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/826173-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://arabi21.com/story/877234/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8
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 عمر البشير يصّعد اللهجة مع مصر وهجوم مقابل عليه

التوتر في العالقات عبرت عنه أحداث وتصريحات سياسية  األخيرة. تشهد العالقات بين مصر والسودان توترا متصاعدا في الفترة

آخر التصريحات جاءت على لسان الرئيس السوداني عمر البشير التي قال فيها إن سد النهضة، الذي تقوم  من قبل الطرفين.

م "سد النهضة أصبح واقع وهيقو ببنائه إثيوبيا على منبع نهر النيل "واقع". وأضاف البشير في تصريحات لقناة العربية، السبت:

دد كما ج سد يعني هيقوم سد، ويجب أن نتحرك اآلن في السد وأال يؤثر علينا سلبا". وهي تصريحات يراها المصريون تستهدفهم.

الرئيس السوداني مطالبة بالده بمثلث حاليب، وقال البشير، إن بالده تقدمت بشكوى إلى مجلس األمن، بأن مثلث "حاليب" الذي 

وأضاف: "حاليب كانت طوال الحكم الثنائي جزء من السودان"، مشيرا  جرت فيه انتخابات البرلمان، هو جزء من األراضى السودانية.

ولم يتأخر الرد المصري؛ حيث وصف دبلوماسي مصري تصريحات  إلى أن هناك بعض األطراف تحاول أن تصعد األمور بين البلدين.

سفير محمد الشاذلي، سفير مصر األسبق في السودان، إن تصريحات الرئيس السوداني حول سودانية وقال ال البشير بـ"الخرافات".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"  حاليب ليست األولى من نوعها، معتبرا أنها "خرافات يجب أال نصمت عليها".

دالئه بهذه التصريحات بعد األخطاء التي ارتكبها، وفق المصرية، أن البشير يرغب في تحقيق مكسب وشعبية لدي السودانيين بإ

وأشار إلى أن "البشير  وطالب الشاذلي من السلطات المصرية أن ترد بشكل قوي وحاسم على هذه التصريحات "المستفزة". قوله.

أن البشير هاجم يذكر  تجاهل بشكل كبير أزمة سد النهضة، وسلط الضوء على أشياء ليست مثارا للحديث في هذا التوقيت".

 اإلعالم المصري، واعتبره يساهم في التحريض ضد بالده، كما يساهم في توتير العالقة بين مصر والسودان.

 7/05/5102 50عربي

 

 "مالكة الطائرة الروسية": نسعى للتفاوض مع مصر دون محاكم

.اتش.سي" القابضة، أن شركته تخطط للوصول إلى اتفاق مع القاهرة؛ من أجل الحصول على تعويض عن أكد مالك شركة "تي 

تحطم الطائرة دون رفع دعاوى قضائية.وقالت وكالة األنباء الروسية، إن الشركة تسعى للحصول على هذا التعويض بعد تحطم 

مالك الشركة "إسماعيل لبيفيف"، مالك "تي.إتش.سي" القابضة   وأكد طائراتها فوق سيناء بسبب هجوم إرهابي في أواخر أكتوبر.

التي تعد شركة "متروجيت" إحدى شركاتها، في حوار له مع مجلة "فوربس"، أن الشركة تخطط للوصول إلى اتفاق ودي مع مصر 

في العديد من  وقال "إسماعيل": "مصر وروسيا شركاء بخصوص الحصول على تعويضات دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية.

 المجاالت، والعالقات بين البلدين تم بناؤها عبر عقود من الزمن، ونحن نحترم ذلك ونوافق على اتفاق دون خطوات قضائية".

 7/05/5102 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/877117/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://rassd.com/168427.htm


 

 

5102ديسمبر   0 7نشرة  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 مع السعودية لتشكيل القوة العربية المشتركة الرئيس: خطوات جادة بالتنسيق

التكامل العربى.. »وشدد السيسي خالل الكلمة التى ألقاها أمس، فى افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربى الرابع عشر، بعنوان 

والسعودية  ، على ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة للدفاع عن قضايا األمة، موضحا أن مصر«آفاق وتحديات

تتخذان خطوات جادة فى هذا الصدد، ومن بينها إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، الذى تتضمن أعماله موضوع 

 القوة العربية المشتركة، إلى جانب العديد من جوانب تعزيز العالقات بين البلدين.

 7/05/5102 األهرام

 السيسي يجتمع بـ"الجيوشي" ويطلع على الموقف التنفيذي لشبكة الطرق القومية والخطة االستراتيجية 

رئاسة الجمهورية، بأن وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم .اجتمع السيسي بالدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل

الدكتور سعد الجيوشي، استعرض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق القومية، منوهًا إلى أنه جار العمل حاليًا في سبعين 

مشروعًا إلنشاء وتطوير الطرق، وموضحًا أنه سيتم االنتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، في حين سيتم 

 .5106ل في باقي الطرق خالل النصف األول من عام إنجاز األعما

 6/05/5102 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية :

 رئيس مجلس الوزراء : الحكومة التسعى لخالفات مع مجلس النواب وبرنامجنا جاهز للعرض على البرلمان

قال شريف اسماعيل رئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء اليسعى الى خالفات مع مجلس النواب وان اختيار االمين العام لمجلس 

فى رد على سؤال حول تعيين المستشار احمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب بدال من اللواء خالد  النواب مسألة اجرائية، جاء ذلك

و اكد فى تصريحات له امس  ان الحكومة انتهت من برنامجها وتضعه حاليا فى اإلطار النهائى لعرضه على مجلس الوزراء .الصدر

وأضاف أن حركة المحافظين .لحالى وكذلك ما يمكن عمله مستقبالفى االجتماع القادم مشيرا الى ان البرنامج سيتضمن الوضع ا

 . يتم العمل عليها وان إصدارها يتوقف على مدى المرحلة الحالية، وسيكون هناك اعالن لها بمجرد الموافقة عليها

 7/05/5102 األهرام

  اليوم.. رئيس الوزراء يبحث توافر السلع باألسواق باجتماع المجموعة االقتصادية

يترأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم اإلثنين، بمقر هيئة االستثمار، اجتماع المجموعة االقتصادية لمتابعة توافر السلع 

التى يتم تنفيذها لجذب االستثمارات. كما يتابع برنامج الحكومة، والذى تم االنتهاء وضبط األسعار والمشروعات االقتصادية، 

  .منه، والجارى وضعه حاليا فى إطاره النهائى

 7/05/5102 اليوم السابع

  رئيس الوزراء يبحث اإلطار النهائى لبرنامج الحكومة مع وزير التخطيط

بحث شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم اإلثنين، مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، اإلطار النهائى لبرنامج الحكومة 

  .تم االنتهاء منه، والمقرر مناقشته فى اجتماع الحكومة األسبوعى القادم المقرر عرضه على محلس النواب القادم، والذى

 7/05/5102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131747/25/458425/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%86%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/818907/%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%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/25/458253/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9/2479032#.VmVKALiGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA/2479001#.VmVKD7iGSko
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 أسابيع 6تيراد الغاز من إسرائيل ستتوقف.. وسنقدم طعنًا علي الغرامة خالل رئيس الوزراء: مفاوضات اس

قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن المفاوضات التى تتم بين إحدي الشركات الخاصة الستيراد الغاز من إسرائيل 

وذلك بعد طلب إسرائيل دفع مليار  أسابيع من قبل الشركة القابضة للغازات إيجاس، 6ستتوقف، وسيتم تقديم طعن خالل 

 دوالر.

 6/05/5102 بوابة األهرام

 

  "يؤكد:"اللى مش هيشتغل ملوش مكانقيادات بالسكة الحديد..و 4وزير النقل يقيل 

نواب لرئيس هيئة السكة الحديد على رأسهم: المهندس مصطفى أبو المكارم  4قرر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إقالة 

نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية والمهندس فرج محمود نائب للبنية األساسية باإلضافة للمهندس خالد فاروق نائب رئيس 

الهيئة لقطاع البضائع. وقال "اتخذت قرار بإقالة المسئولين األربعة ألنهم مبيشتغلوش ضمن المنظومة.. واللى مش هيشتغل 

 ."ملوش مكان ومش هيفضل معايا

 6/05/5102 اليوم السابع

 

  وزير النقل يقيل رمزى الشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى

المهندس رمزى الشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، موضًحا: "مفيش  أعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إقالة

فرص، و يستبعده إذا أصر على االستمرار فى العمل خارج  6إلى  2مكان لأليادى المرتعشة". وأضاف أنه يعطى المسئول من 

األكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل  المنظومة. وقال إنه قرر تعيين الدكتور حسن محمد حسن مستشاًرا لوزارة ومشرًفا على

 .الجارى تأسيسها خلًفا للدكتور وجدى زيد الذى وافته المنية فى مكتبه منذ أيام

 6/05/5102 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 «النواب»ويعلن: أحمد سعد أمينا عاما لـ« الصدر»يسدل الستار على أزمة « العجاتى»

أسدل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الستار حول حالة الجدل التى نشبت عقب تقديم خالد 

الصدر األمين العام السابق لمجلس النواب استقالته وقبولها ، األمر الذى أثار عدد ا من النواب مطالبين بضرورة انتظار انعقاد 

وأعلن أنه تم إقرار التعيين . تسلم المستشار أحمد سعد مهام منصبه كأمين عام لمجلس النواب البرلمان إال أنه أعلن أمس عن

 بعد موافقة مجلس الدولة على ندب المستشار أحمد سعد ندبا كليا للعمل كأمين عام لمجلس النواب .

 7/05/5102 األهرام

 

 ردوائ 4فتح باب التصويت فى ثانى أيام إعادة االنتخابات بـ 

 .فتحت اللجان االنتخابية بالدوائر المؤجلة من المرحلة األولى باب التصويت فى اليوم الثانى فى تمام الساعة التاسعة صباحا

مركز وبندر بنى سويف"، وبإعالن نتيجتها يضاف  -الواسطى  -الرمل  -دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور  4وتعاد االنتخابات بـ

ـ  01  محافظة. 01أفرزتهم "الثانية "بـ 555محافظة و 04مقعدا، فى  556نتخابات المرحلة األولى المخصص لها أفرزتهم ا 501نائبا ل

 6/05/5102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/818896/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%88.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-4-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%85/2478617#.VmVKuLiGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2478621#.VmVKtLiGSko
http://www.ahram.org.eg/News/131747/145/458277/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%C2%BB-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/819001/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80--.aspx
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 برلمان الضابط جيش وشرطة في  70

وتخصصاتهم في مصر، أن عددا من التخصصات والمهن سيطر على  5102ذكرت دراسة إحصائية حديثة تناولت مهن نواب برلمان 

وذكرت صحيفة "األخبار" .الرتب المختلفةضابط جيش وشرطة، موزعين على  70تشكيل مجلس النواب الجديد، في مقدمتهم 

الحكومية، التي أجرت الدراسة، ونشرتها في عددها الصادر األحد، أن هناك سيطرة واضحة للنواب من قطاعي الجيش والشرطة 

رتبة محاميا، وستة مستشارين، وأنه يأتي رجال األعمال في الم 55نائبا، بينهم  076والمستشارين والمحامين، إذ يبلغ عددهم 

 نائبا. 006الثانية بـ

 7/05/5102 50بى عر

 -األحزاب :

 

 للمرة الثانية "المصريين األحرار" ينفى: ال توجد اتصاالت أو لقاءات جدية مع ائتالف دعم الدولة

نفى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين األحرار، ما تردد حول وجود اتصاالت واجتماع تم بين الحزب وبين قيادات قائمة 

وأكد أن ما تم هو مجرد اتصال هاتفى بين مؤسس الحزب نجيب .تشكيلها ائتالف دعم الدولة المصرية "فى حب مصر"، التى أعلنت

ساويرس واللواء سامح سيف اليزل مقرر "فى حب مصر"، مؤكدا أن هذا االتصال حمل دعوة لالنضمام لالئتالف إال أن الحزب لم 

 هدافه.يحسم موقفه منها حتى تتضح معالم ذلك االئتالف وبرنامجه وأ

 6/05/5102 بوابة األهرام

 

 الدولة الوحيدة التي تمتلك رؤية ثاقبة في مجال مكافحة اإلرهاب"مستقبل وطن": مصر 

قال حزب مستقبل وطن، برئاسة محمد بدران، إن اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة االرهاب بمجلس األمن باجماع أراء الدول 

ظاهرة والتي لم تستطع النيل منها األعضاء، يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك الرؤية الثابقة والقوية في مواجهة تلك ال

في أحلك الظروف وكثرة التحديات التي كانت تحيط بها، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للسيسي وبفضل الروح المعنوية العالية 

 للشعب المصري.

 6/05/5102 بوابة األهرام

 

 "الوفد" يرفض التنسيق مع "بدراوي" داخل البرلمان

عضو تيار إصالح  استبعد المستشار أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إمكانية التنسيق مع الدكتور فؤاد بدراوي،

وقال إن موقف حزبه واحد ولن يتغير، وهو عدم التنسيق مع بدرواي سوى بعد عدوله عن قرارته .الوفد، داخل مجلس النواب

من قيادات الوفد، تأسيس تيار أطلقوا عليه اسم "إصالح الوفد"،  7أعلن فؤاد بدراوي، وحيث كان  .التي تهدف لشق صف الحزب

 .حزب تحت رئاسة الدكتور السيد البدوي، مطالبين بعزله من منصبهاحتجاجا على سياسة ال

 6/05/5102 مصر العربية

 

 

http://arabi21.com/story/877169/71-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/818940/%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%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%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%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/818879/%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%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A8.aspx
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%A9/825420-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 -تصريحات :

  فى مصر بالبرلمان داعية سلفى يدعو لتعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية

دعا أسامة القوصى الداعية السلفى، إلى تعيين ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر بالبرلمان، مشيدا بفوز عدد 

كبير من األقباط فى البرلمان. وأضاف أن وجود أقباط وشباب فى البرلمان رغم سلبياته الكثيرة، خطوة إلى طريق الديمقراطية 

  ."حقيقية"، مشيرا إلى رغبته فى وجود يهود أيضا فى البرلمان وتشارك فيه رئيس الطائفية اليهوديةوالمواطنة ال

 7/05/5102 اليوم السابع

 

  "حسام خير اهلل حول ائتالف "دعم الدولة المصرية" :"أحالم و بالش ألفاظ خادعة

قال الفريق حسام خير اهلل تعليقا على ما اعلنه اللواء سامح سيف اليزل مقرر قائمة فى حب مصر عن تشكيل تكتل برلمانى 

ى بقية الناس مش بتدعم الدولة ،االحزاب كلها يحمل اسم دعم الدولة المصرية:" نعتبره أحالم ..وبالش األلفاظ الخادعة ،يعن

بتدعم الدولة لكن فى صور متعددة ". وتابع خير اهلل، أن المعارضة فى بعض المواقف تكون داعمة للدولة وال يجب أن نخون 

  .أحد او نقلل من قيمة أحد

 7/05/5102 اليوم السابع

 

  "فى حب مصر":ائتالف دعم الدولة المصرية بالبرلمان لن يضم نواب "النور"

"فى حب مصر" أن االئتالف الذى شكلته القائمة والذى يحمل أسم "ائتالف أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة 

دعم الدولة المصرية" لن يضم نواب حزب النور المتواجدين داخل البرلمان . وقال إن القائمة "أخذت موقفا منذ البداية بعدم 

 البرلمان" .التحالف مع حزب النور فى االنتخابات وبالتالى ال يمكننا أن نتحالف معه تحت قبة 

 7/05/5102 اليوم السابع

 

  "أيمن نور يغازل اإلخوان: تربطنى عالقة حميمة بمحمد مرسى و"بدعيله كل لحظة

جماعة اإلخوان وذلك بعد مهاجمته للجماعة ، وقال إنه ليس موجودا فى مصر "ألنى أرى  غازل أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة

أن محمد مرسى رئيسى "، مضيفًا:" تربطنى بمحمد مرسى عالقة حميمة جدا وأنا بدعى له كل يوم وكل لحظة". وأضاف خالل 

جل بمعنى الكلمة وأنا أحبه وأتمنى ان يعود لمكانه تواجده بقناة الشرق الموالية لجماعة اإلخوان التى يتولى رئاستها:" مرسى ر

 ألنه رجل عاقل وطنى ويحب مصر" .

 7/05/5102 اليوم السابع

 

 أستاذ علوم سياسية: العالقة بين تركيا واإلخوان لن تدوم طوًيال

امعة القاهرة، عن العالقة بين تركيا وجماعة اإلخوان لن تدوم طويًلا، مشيًرا إلى قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بج

إن الجماعة تعلم إن تركيا تريد أن تكون  وأوضح .إنها قائمة على المصالح المتبادلة وسعي كل طرف لالستفادة من الطرف الثاني

 .لإلخوان قوى إقليمية، وهو ما تحاول الجماعة تسهيله لها مقابل الدعم التركي

 7/05/5102 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/2478950#.VmVKJbiGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A3%D9%84/2478828#.VmVKWriGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2478668#.VmVKqriGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%84/2478700#.VmVKnriGSko
http://www.albawabhnews.com/1648496
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 تهاني الجبالي: نسبة تمثيل األحزاب في البرلمان غير مسبوقة

 أكدت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسسة التحالف الجمهورى، أن البرلمان الحالي يعد والدة جديدة لألحزاب، وأن نسبة تمثيلهم

وقالت إن هناك اجتماعات دورية تتم مع قوى اجتماعية لتشكيل حزب سياسي يضم قيادات .تحت البرلمان ليست مسبوقة

الفتة إلى أن التحالف سيعقد مؤتمرا صحفيا لإلعالن عن الحزب  .التحالف الجمهورى وفالحين وعمال وقوى اجتماعية عديدة

 خالل الفترة المقبلة.

 7/05/5102 البوابة نيوز

 

 أحد مؤسسي حركة "تمرد": أتوقع سقوط نظام السيسي قريبا

 السيسي نظام سقوط توقع عضو حركة "تمرد"، والمتحدث اإلعالمي السابق باسمها، مسعد المصري، الذي يعد أحد مؤسسيها،

ظيفته ستنحصر في تمرير القوانين الموجودة حاليا و وأن الشعب، عن معبرا يكون لن القادم البرلمان أن مضيفا ،"قريبا"

وأعرب عن ندمه على المشاركة في حملة "تمرد" التي انطلقت .جاء ذلك في حوار له مع صحيفة "النبأ" الصادرة هذا األسبوع.فقط

وهاجم  .يناير 52ة، وأنها ليست مكملة لثورة يونيو، مؤكدا أنها ال تستحق وصف الثور 11لجمع توقيعات لـ"إسقاط اإلخوان"، قبل 

 ."اإلعالميين بأنهم "مطبالتية للنظام صفوكما "لو نزل الشارع سُيضرب على قفاه مؤسس حركة "تمرد"، محمود بدر، قائال: 

 7/05/5102 50عربى 

 

 إخوانيا ضد برلمان السيسي 04صحيفة مصرية: القرضاوي يقود 

زعمت صحيفة "روزاليوسف" المصرية الحكومية، الصادرة االثنين، أن جماعة اإلخوان متمثلة في تنظيمها الدولي، وعدد من 

بقطر وتركيا، برئاسة يوسف القرضاوي، بدأت في التواصل مع عدد من النواب الذين فازوا في انتخابات قياداتها الموجودين 

مجلس النواب، أغلبهم من أعضاء حزب "النور"، وعدد قليل من المستقلين، إلقناعهم بالعمل بشكل غير مباشر وسري، لمصلحة 

د أكبر عدد من النواب للعمل على تحقيق أهداف اإلخوان بشكل الجماعة تحت قبة البرلمان، ضمن خطة وضعتها الجماعة لتجني

 04قولها إن يوسف القرضاوي قام بتشكيل مجموعة عمل من  -نقال عن مصادر لم تسمها  -وأضافت .أو بآخر، وفق الصحيفة

 ."إخوانيا موجودين بقطر وتركيا، لبدء تنفيذ المخطط الذي أطلقوا عليه مخطط "السيطرة على القبة

 7/05/5102 50عربى

 -توك شو:

 مصطفى بكري: "الصدر" تم خداعه من "العجاتي".. و"إسماعيل" لم يصدر قراًرا بإقالته

سيتقدمون بمذكرة إلى السيسي، قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، إّن أعضاء مجلس النواب 

وأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية .بشأن استقالة أمين عام مجلس النواب اللواء، خالد الصدر

ة د"الغد العربي" اإلخبارية،: "سنطالب في انعقاد أول جلسة للبرلمان المرتقب بضرورة عودة الحق إلى أصحابه، في إشارة إلى عو

أمين عام مجلس النواب اللواء خالد الصدر، إلى منصبه"، قائاًل: "من ُيصدر أمر االستقالة هو هيئة مكتب النواب، وليس وزير مجلس 

النواب وأردف أّن: "اللواء خالد الصدر، تم خداعه من جانب المستشار مجدي العجاتي، ألّن األخير أجبره على االستقالة بحجة أّن 

 و من أصدر هذا القرار بإقالته، قائاًل: "هذا لم يكن قرار مجلس الوزراء، األمر الذي َيستوجب التحقيق".رئيس الوزراء ه

 6/05/5102 بوابة األهرام

http://www.albawabhnews.com/1648545
http://arabi21.com/story/877266/%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7#tag_49232
http://arabi21.com/story/877268/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-14-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/818953/%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84.aspx
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 «ائتالف الدولة المصرية»عضو بالبرلمان إلى  411مصطفى بكري: انضمام 

عضو بالبرلمان انضموا إلى "ائتالف الدولة المصرية" الذي شكله قيادات  411قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك 

من النواب المستقلين  %52وأضاف هاتفًيا لبرنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة "المحور"، االثنين، أن ."قائمة "في حب مصر

انضموا إلى االئتالف الجديد، باإلضافة إلى أعضاء لعدد من األحزاب المختلفة، مؤكًدا أن قيادات بحزب المؤتمر قالوا له إن جميع 

وأوضح أنه سيعلن .ف، فضال عن استمرار التشاور مع حزب الوفد لضم أعضاء منه أيًضانواب الحزب بالبرلمان سينضمون إلى االئتال

كشف بأسماء النواب المنضمين قريًبا؛ حتى ال يتم التشكيك في صحة انضمام هذا العدد من األعضاء إلى االئتالف، وأكد  أنه 

 يفضل اختيار رئيس مجلس النواب عن طريق االنتخاب وليس بالتوافق حوله.

 7/05/5102 الشروق

 

 توفيق عكاشة ببرنامجه يطالب النواب بترشيحه رئيسا للمجلس ويتوعد الحكومة بالرحيل

تخابه لرئاسة البرلمان، كما طلب سيدنا يوسف عليه السالم من فرعون طالب توفيق عكاشة،عضو مجلس النواب، نواب الشعب ان

وقال إن الحكومة الحالية وضعت أول مسمار فى نعشها، موجها حديثه لرئيس الوزراء:عليك أن تستعد أنت  .توليه خزائن مصر

المذاع على فضائية "الفراعين"، أضاف خالل برنامج "مصر اليوم" و و  .وحكومتك للرحيل"، داعيا السيسى لتجهيز حكومة جديدة

قائاًل "البد أن يكون هناك موقف، و هروح البرلمان لو لوحدى، و لن أتراجع و أن استدعى األمر و هعمل مليونية .. ال تراجع و ال 

أجرى وقال إنه ."استسالم عن الموقف الذى يقضى بعودة األمين العام لمجلس النواب إلى موقعه و رفض الذى أتت به الحكومة

اتصاال برئيس مجلس الوزراء لضم مبنى بنك التنمية واالئتمان الزراعى لمجلس النواب وفتحه مكاتب للبرلمانيين لمساعدتهم 

 .فى عملهم
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  "رئيس النور لـ"اإلبراشى": مطبخ سرى ُيحضر للحياة السياسية.. و"طبخته حمضانة 

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن هناك مطبخ سرى "ال ٌيرى وال ٌيشاهد" يقوم بطبخ الحياة السياسية فى مصر اآلن، "لكن 

إلعالمى وائل اإلبراشى أن أعضاء حزب النور، تعرضوا شيخه ينتج طبخة حمضانة. وأضاف" فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" مع ا

خالل االنتخابات البرلمانية، لعمليات القبض عليهم من أمام اللجان، فى حين لم يتم التعرض ألى شخص ينتمى ألحزاب أو 

ان استقرار مصر وأكد إن الحزب يقدم مصلحة الوطن على حساب مصالحه، ولو ك .ائتالفات أخرى، فى جو يفتقد العدالة والنزاهة

وبقائها وقوة مؤسساته وحمايتها من االنهيار ثمنه حل حزب النور."إحنا مستعدين".وحذر من إقصاء حزب النور من الحياة 

السياسية، معتبرًا أن هذا سيغلق الطريق السلمى أمام شباب اإلسالميين وسيدفعهم لالنضمام لتنظيم داعش اإلرهابى، مؤكدًا 

نور يسير فى خط استراتيجى باالنحياز للدولة المصرية واالستقرار، ال يحيد عنه مهما تعرض للظلم فى الوقت نفسه أن ال

واتهم ، أجهزة بالدولة بأنها صنعت أحزابًا وقوائم ودعمتها للسيطرة على البرلمان، واإلطاحة بحزب النوروتعجب من .واإلقصاء

من مقاعد البرلمان، فى شهور قليلة،  %51قرات، والمنافسة على قدرة حزب "مستقبل وطن" وقائمة فى حب مصر، على إقامة م

  ."قائاًل :" ال يحدث هذا إال فى عصر المعجزات، 
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122015&id=a9db9bd7-ab8d-44e9-a051-ffee7c73a236
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%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%83%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B2/2478824#.VmVKX7iGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD/2478800#.VmVKZriGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%87%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/2478725#.VmVKe7iGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8/2478678#.VmVKmriGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89--%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%84%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-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%87/2478699#.VmVKj7iGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%84%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82/2478751#.VmVKeLiGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-/2478718#.VmVKgbiGSko
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 يونس مخيون: ال نؤيد الضربات الروسية في سوريا.. وإيران تريد السيطرة على المنطقة

ا أن القوات الجوية قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه يرى أن تدخل روسيا في سوريا هو اعتداء دولة على أخرى، مؤكد

وأضاف خالل حواره لبرنامج "العاشرة مساًء" أن روسيا تريد تقوية داعش لدعم .الروسية ال تقصف داعش بل تقصف المدنيين

وتابع: "بقاء األسد غير مقبول بالمرة، وليس هناك دولة .بشار األسد، وإيران تريد التدخل بريا في سوريا وروسيا تدعمها في ذلك

وأوضح أن مخططا .اآلن وليس لبشار شرعية على اإلطالق"، مؤكدا أن موقف الحزب مستقل عن الموقف السعوديفي سوريا 

فارسيا من إيران للسيطرة على المنطقة العربية في اليمن والعراق وسوريا، وأن السعودية تقف ضد ذلك ومصير مصر 

وسية لتركيا عقب إسقاط مقاتلة روسية، قال إنه ال يجوز أن وفيما يخص احتمالية مهاجمة القوات الر.والسعودية في هذا واحد

يدعو المصريين روسيا لقصف الشعب التركي، موضحا: "لدينا تحفظات على ممارسات النظام التركي خاصة في دعم اإلرهاب في 

 ."مصر، ولكن الشعب التركي يختلف عن النظام

 7/05/5102 الشروق

  المصريين األحرار: ممارسات "فى حب مصر" للسيطرة على البرلمان مزعجة سياسيا 

ب، إليه الحز قال عصام خليل، القائم بأعمال حزب المصريين األحرار، إن تحالف الدولة المصرية لم يحدد برنامج واضح حتى ينضم

نائب لهم مزعجة سياسيا للسيطرة واالستحواذ على مقاليد البرلمان مثل برلمان  411مضيفا أن ممارسات "فى حب مصر" بضم 

مجلس االخوان، موضحا أن على جميع نواب البرلمان القادم تقديم نموذج محترم يحتذى به  5105مجلس الحزب الوطنى و  5101

لم . وأضاف خالل حواره مع االعالمى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على ويشرف صورة مصر أمام العا

قناة اون تى فى، أن تصريحات اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة "فى حب مصر" بأن حزب المصريين األحرار به 

لوقت ويدعو إلى العجب، مضيفا أن لو حزب شخصيات خطيرة على مصر هى تصريحات مقلقه سياسيا ومذهله فى نفس ا

المصريين األحرار به شخصيات تمثل خطورة على الدولة المصرية لماذا إذن تمت الموافقة على مشاركة الحزب فى قائمة "فى 

 . "حب مصر

 6/05/5102 اليوم السابع

  "عمرو أديب بعد تعيين أمين جديد لمجلس النواب: "الحكومة دبحت القطة

علق عمرو أديب، على تعيين رئيس الوزراء شريف إسماعيل، المستشار أحمد سعد أمينا لمجلس النواب الجديد بعد قبول 

 12استقالة اللواء خالد الصدر االمين السابق للمجلس، قائاًل: "الحكومة دبحت القطة النهارده". وقال أن عدد من النواب يصل إلى 

 ين أمين عام جديد لمجلس النواب وقبول استقالة "الصدر". نائب كانوا معترضين على قرار تعي

 7/05/5102 اليوم السابع

 سرائيلعمرو أديب: حانبيع اللي ورانا واللي قدامنا لتعويض إ

دير الغاز تص وقف بسبب إسرائيل، لصالح دوالر مليون 76و مليار مصر بتغريم الدولية التجارة غرفة علق عمرو أديب على قرار

 يصلوالف األمر، هذا في لخسائر تعرضت اإلسرائيلية والشركة تجاري، نزاع أي شركتين، بين هو الحاصل الخالف" إن إلسرائيل، وقال

 ـل تصل تعويضات تدفع سوف الدولي التحكيم خسرت مصر ولو واحدة، قضية في الحكم وهذا حكما،( إترزعنا) أننا الموضوع في

. وقال: "إحنا علينا حكم، وأي حد يقول في داهية إسرائيل يجيب قيمة التعويض نديها إلسرائيل."الغاز بسبب دوالر مليار 1

 ."مضيفا: "مصر هاتبيع اللي وراها واللي قدامها

 7/05/5102 50عربى

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122015&id=d0a90515-3749-4b41-80ae-8440fa2b49a3
http://www.youm7.com/story/2015/12/6/%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%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B9/2478564#.VmVK1LiGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82/2478706#.VmVLBriGSko
http://arabi21.com/story/877230/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84#tag_49232
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  "إبراهيم عيسى فى القاهرة والناس :"الدولة مرتبكة ومهزوزة وتفقد ثقتها فى نفسها

يناير، باألداء المحير والمرتبك والمشوش . وقال:"لو أنها  52إعتبر إبراهيم عيسى، أداء الدولة تجاه الدعوات المطالبة بالنزول فى 

وقال إن نسبة  .دولة قوية ولو أن النظام وأجهزة الحكم تدرك استعادتها لمقاليد األمور، لما أطلق البعض صيحات الفزع منها

نى أنها نسبة ال يحظى بها أى ، وفقًا لما ذكره مركز بصيرة مؤخرًا، وهذا يع%12التأييد الشعبى للسيسي فى الشارع  تصل إلى 

يناير، فى ظل التأييد  52رئيس دولة فى العالم شرقًا وغربًا. متعجبًا فى الوقت نفسه من قلق بعض أجهزة الدولة، من دعوات 

 .الشعبى الكاسح لرئيس الدولة

 7/05/5102 5 – اليوم السابع

 

 خالد الصدر: لم أتعرض لضغوط ألستقيل.. وال يجوز افتعال مشكالت في الوقت الحالي

قال اللواء خالد الصدر، األمين العام لمجلس النواب السابق، إن استقالته من منصبه جاءت ألن المستشار مجدي العجاتي، وزير 

وأضاف خالل تصريحات .للمجلس يجب أن يكون حاصال على ليسانس الحقوق الدولة لشئون مجلس النواب، يرى أن األمين العام

وال يجوز أن يضيع أحد وقته .لبرنامج "يحدث في مصر"، أنه لم يتعرض لضغوط لالستقالة، وأنه ال يشغله سوى مصلحة الوطن

 .في تلك المشكالت.. ال يجوز افتعال مشكالت في الوقت الحالي

 7/05/5102 الشروق

 

 عدد من االفكار فى محاولة ألنقاذ الوطنمعتز عبدالفتاح يقترح 

 لـ"إنقاذ الوطن"فكار في محاولة اقترح معتز باهلل عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عدًدا من األ

"يمكن أن يصبح في مصر أكثر من أكاديمية شرطة، بدال من أن يكون لى محطة "راديو مصر"في برنامجه "ولكن" المذاع ع وقال 

لدينا واحدة فقط، خاصة وأننا لن نستطيع إدارة الملفات األمنية في مصر بأفراد شرطة عاديين وليسوا ُمدربين، فعدد الضباط 

أقترح أيًضا و"ر أقل من المتوسط العالمي، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد الضباط المدربين وفًقا ألحدث المعاييرالُمدربين في مص

إعطاء الحق للمحافظين في التصرف في أراضي الدولة عن طريق منح حق االنتفاع بمدد ُمعينة، وحق االنتفاع ال يعني البيع، 

، على أن يكون المحافظ مع مجلس المحافظة الذي سيتم اختياره، هما المسؤوالن ولكن لإلسراع في تشجيع االستثمار داخل البالد

الحكومة باإلسراع في عمل الشبكة اإللكترونية التي تربط بين الوزارات ومؤسسات الدولة  كما طالب."عن محاسبة المستثمرين

 .المختلفة؛ إلنجاز مهام المواطنين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم في وقت قصير

 6/05/5102 الشروق

 «البرلمان ممكن يوقعكوا بكرة»أحمد موسى للحكومة: 

شار أحمد سعيد، أمينا عاما لمجلس أعرب اإلعالمي أحمد موسى، عن استيائه مما وصفه بـ"تعجل" الحكومة في اختيار المست

وقال إن ما حدث اليوم هو بداية صدام بين الحكومة ومجلس .النواب، مؤكدا أن ذلك يعتبر تدخال من الحكومة في مجلس النواب

حكومة وتابع: "ليه ال."النواب، مضيفا: "أقول للحكومة ال يحق لكم التدخل في أعمال مجلس النواب.. البرلمان ممكن يوقعكوا بكرة

تعمل أزمة مع البرلمان قبل انعقاده، والحكومة تقوم بأزمة غير مسبوقة.. هناك خطأ وأرجو من المهندس شريف إسماعيل 

  ."رئيس مجلس الوزراء تعديله

 6/05/5102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%B2%D9%88%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-/2478601#.VmVLC7iGSko
http://www.youm7.com/story/2015/12/6/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89/2478620#.VmVKu7iGSko
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122015&id=7adb1ee9-1af2-4866-9af0-b903acc4c8a0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06122015&id=063eff3e-ce75-493d-ad4b-be8a6262d6bb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06122015&id=20294aef-5804-4750-bcaf-405ce888c71d
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 كالم جديد عن إمكانية تقسيم تركيا«: المسلمانياحمد 

وأضاف .جبر تركيا على التخلي عن جزء من أراضيهاوسية تتحدث اآلن عن إمكانية أن تقال أحمد المسلماني، إن وسائل إعالم ر

األنباء الروسية الرسمية، أشارت إلى معاهدة خالل برنامجه "صوت القاهرة"هذا كالم جديد لم نسمعه من سنوات طويلة، فوكالة 

، والتي بموجبها تم ترسيم الحدود التركية وإعطائها 0550)موسكو( والتي تم توقيعها بين االتحاد السوفييتي سابًقا وتركيا عام 

عاًما، وإال  52ي كل أجزاء من دول أخرى مجاورة لها، ولكن الوكالة أكدت على ضرورة أن تجدد روسيا المعاهدة مع الجانب الترك

والسؤال هنا ."فسيكون األتراك مضطرون للتخلي عن جزء من أراضيهم لصالح دول أخرى مجاورة بعد انهيار االتحاد السوفييتي

الرئيس التركي يعيش أوهام الخالفة وال يتصور أنه يمكن أن يفقد جزء من األراضي وأكد"أن ماذا لم لم تجدد روسيا المعاهدة؟

سنوات مقبلة سيؤدي ذلك إلى انهيار الدولة التركية وتقسيمها، خاصة وأنه فاقد العقل  6كنه إذا استمر في الحكم لـالتركية، ول

وال يدرك أن الخرائط األمريكية بها مخطط لتقسيم تركيا وإيران وليس سوريا والعراق فقط، ومع ذلك فهو يتآمر ويعادي مصر 

 ."يم المنطقةبدال من أن يكون جزء من مواجهة مخطط تقس

 6/05/5102 الشروق

 

 اإلعالم المصري يصف البشير بـ"اإلخواني مثير المشكالت

تقدمت بشكوى إلى مجلس األمن للمطالبة بمثلب "حاليب" أثارت تصريحات الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بأن بالده 

الحدودي وبأنه جزء من األراضي السودانية؛ ردات فعل واسعة على القنوات الفضائية المصرية حيث شهد معظمها مساء األحد 

لرئيس حمالت هجومية على البشير.فعلى قناة "العاصمة" الفضائية شن المذيع المصري سيد علي؛ هجوما عنيفا على ا

السوداني، مستعينا بعدد من المداخالت، حيث قال شيخ قبائل حاليب محمد طاهر الدو في إحداها: "البشير ينتهز كل فرصة 

ألي هجوم على مصر ليتحدث عن حاليب، الشعب المصري والسوداني شعب واحد، والشعب السوداني مستعد ألن يضحي مع 

س عضو المجل وقال.ن هي التي تفتعل المشاكل مع مصر"التي تحكم السودان اآل الشعب المصري، لكن حكومة اإلخوان المسلمين

 ، وليس بعيدا عن التآمر: "االنتماء الفكري للسيد البشير ليس بعيدا عن جماعة اإلخوانع، رفعت السعيداالستشاري لحزب التجم

، ومرسي 0115التين فقد تحددت حسب اتفاقية وأضاف: "النظام المصري يحاول أال يتصادم مع البشير. أما حاليب وش.على مصر"

هو من تنازل عن حاليب وشالتين للبشير مقابل أن يظل البشير على والئه لجماعة اإلخوان المسلمين، وأوشك مرسي على التنازل 

ذا وتراب وعقب المذيع سيد علي قائال: "وقتها صدرت تصريحات من المرشد: أرض ما.هل كل الحقوق المصرية"عنها رسميا، وتجا

أما ."ماذا الذي تتحدثون عنه، نحن نتحدث عن األمة اإلسالمية والوطن اإلسالمي، وحاول أن يميع القضية بشعارات رخيصة

توفيق عكاشة فقد قال عبر قناته "الفراعين": "يا حاج عمر مصر والسودان أصال دولة واحدة، من حينها ليس هناك دولة اسمها 

لم يكن هناك شيء اسمه السودان، فالسودان والخرطوم التي تجلس  0521وتابع: "في عام ."يء ألصلهالسودان، فنحن نريد رد الش

فيها يا حاج عمر أرض مصرية، وكيف تتكلم الصحافة على الحدود؟ ما بني على باطل فهو باطل. هذه دولة واحدة منذ زواج 

 .رمسيس من نفرتاري السمراء

 7/05/5102 50عربى

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06122015&id=e1f846d9-254e-423e-b4e9-5d1531f9ac3c
http://arabi21.com/story/877214/%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-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF#tag_49232
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 «عدلي منصور»يوسف الحسيني: الرجل األنسب لرئاسة البرلمان هو 

ته منافسقال يوسف الحسيني، إن الرجل األنسب لرئاسة البرلمان المقبل هو المستشار عدلي منصور، متسائال: "من يستطيع 

وأضاف أن منصور رجل خبير بالقانون وعلى دراية دستورية عظيمة، كما أن ."في كل الصفات المطلوبة لمنصب رئيس البرلمان

وأكد أن الرئيس السابق ليس له أي إنحياز سياسي، كما أنه تحمل مسئولية البالد في واحدة من أخطر ."المجتمع بأكمله يتفق علي

 .رالمراحل التي تمر بها مص

 6/05/5102 الشروق

 -سوشيال ميديا :

 البرادعي يهاجم بشدة الصامتين على "االختفاء القسري"

في التعامل مع اإلختفاء القسري هو ما وصل إليه البعض من ، على أن التندر بمأساة المصريين والصمت محمد البرادعيشدد 

وقال في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، "التعامل مع حاالت موثقة لالختفاء القسري بالصمت أو .تدهور خلقي

 .بتحويل المأساة إلى مادة للتندر يعكس ما وصل إليه البعض من تدهور خلقي. ال مصداقية بدون شفافية"

 2/05/5102 50عربى

 

 البرادعي ينتقد ضعف الرعاية الصحية

نشر الدكتور محمد البرادعي تغريدتين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نادى خاللهما بحق الدواء مستندا إلى اإلعالن 

وقال البرادعي في تغريدته األولى: "اإلعالن العالمي لحقوق .ددا بخلل اإلنفاق على الرعاية الصحيةالعالمي لحقوق اإلنسان، ومن

وأضاف في  ."اإلنسان: لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة.. ويتضمن ذلك العناية الطبية

 ."في األولويات.. الحق في الصحة جزء من الحق في الحياة تغريدة أخرى: "ما ننفقه على الرعاية الصحية يعكس اختالال صارخا

 6/05/5102 رصد

 

 البرعي: بعد إعالن فرنسا الطوارئ لم نسمع بوفاة معتقل تحت التعذيبنجاد 

عقب األحداث اإلرهابية، مشيًرا إلى أن تصرفات قارن الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، بين إعالن حالة الطوارئ في مصر وفرنسا، 

: "قامت الشرطة بمداهمة وكر منشور له على "فيس بوك" عبروقال  األخيرة قدمت صورة مختلفة عما نعرفه في مصر.

المداهمة اإلرهابيين في حي "سان دوني" في الساعة الرابعة فجًرا، بعد انتهاء العملية خرج المدعي العام ليعتذر عن طول مدة 

"من ُقبض عليهم وأضافوالوقت الذي تمت فيه، مؤكًدا أن الخلية كانت مسلحة وأن هذا هو الوقت الذي كان متاًحا للقبض عليها".

 تم السماح لهم فوًرا بلقاء محاميهم، ولم نسمع أن أحدهم توفي تحت التعذيب".

 7/05/5102 رصد

 

 إبريل: البيزنس مش للجيش 6

وجاء في منشور للحركة عبر صفحتها الرسمية  قتصادية والسياسيةإبريل بإبتعاد الجيش عن األعمال اال 6طالبت حركة شباب 

 "الجنراالتبموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" بعنوان "السبوبة تعمى عيون 

 6/05/5102 عربيةمصر ال

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06122015&id=6442c058-1c74-4681-a1aa-4ffa122ee215
http://arabi21.com/story/877097/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A#tag_49232
http://rassd.com/168375.htm
البرعي:%20بعد%20إعلان%20فرنسا%20الطوارئ%20لم%20نسمع%20بوفاة%20معتقل%20تحت%20التعذيب
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%A7/825705-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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 األسواني: من المسؤول عن توريط مصر في صفقات الغاز المجحفة؟

وكتب األسواني تغريدة .تساءل الكاتب والروائي عالء األسواني عن المتسبب في تغريم مصر بمبالغ مالية كبيرة في صفقات الغاز

مليار دوالر تعويًضا إلسرائيل عن وقف تصدير 0.67عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" :"بعد تغريم مصر 

 ."الغاز. من المسؤول عن توريط مصر في صفقات الغاز المجحفة؟ سؤال لفلول وأرامل مبارك

 6/05/5102 مصر العربية

 

 مذيع الجزيرة: أمن إسرائيل كلمة السر في بقاء بشار والسيسي

 سلسلة هاجم اإلعالمي جمال ريان المذيع بفضائية الجزيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرة السوري بشار األسد، في

" السالم" عراب السيسي الجنرال بين الوحيد الفارق" وقال:."ن المصغر "تويترالتدوي موقع على الشخصي حسابه عبر تغريدات

وتابع: "لو لم يكن السيسي حامي حمى "تأهيله أعادة يجب هنا من إلسرائيل استقرار عامل بشار ان" المقاومة وبشار اسرائيل مع

 ."اسرائيل وبشار حامي حمى اسرائيل لما جلس أي منهما في قصور الرئاسة في دمشق والقاهرة "كلمة السر أمن اسرائيل

 6/05/5102 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%A7/825807-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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%A7/825711-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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  النشره المجتمعية

 : قضايا المجتمع

 االقتصاد:

 دوالر تعويًضا إلسرائيل عن قطع الغازمليار  0.76مصر تدفع 

كانت مصر  مليار دوالر تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز 0.76قالت شركة كهرباء إسرائيل إن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 

مات على بعد تعرض خط األنابيب لهج 5105عاما لكن االتفاق انهار في  51تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 

وقالت شركة المرافق اإلسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة  مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية

وقالت الشركة إنها تعرضت ألضرار فادحة  مليار دوالر زائد الفوائد والنفقات القانونية 0.76تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 

 .الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليفمن جراء وقف إمدادات 

 بوابة االخبار...6-05-5102

 
 بالبنوكيطالب برفع الفائدة على صكوك وودائع التأمينات أسوة « الصباغ»

برفع قيمة الفائدة على الصكوك الخاصة بصناديق  العامة ألصحاب المعاشات الحكوميةطالب سعيد الصباغ رئيس النقابة 

 أسوة بما تم في رفع اسعار الفئدة على الودائع %05إلى  %1التأمينات الموجودة لدى الخزانة العامة من 

إلى نفس المعدل وينطبق ذلك على وزارة  %5.52على ودائع التأمينات من  كما طالب بنك االستثمار القومي برفع سعر الفائدة

وقال إن زيادة  مليار جنيه سنوًيا لصالح صناديق المعاشات 02مليار جنيه وتتسبب في ضياع  061المالية التي تضع يدها على 

حين إقرار الحد األدنى أو رفع قيمة سعر الفائدة على أموال الصناديق وودائع أصحاب المعاشات يساهم في تحسين أوضاعهم ل

 .المعاش لهم

 بوابة االخبار...6-05-5102

 
 مليار جنيه 011مشروعات تضخ  1مليار دوالر استثمارات أجنبية و 6.4 

 الحالى بلغت نحوأكد أشرف سالمان وزير االستثمار أن حجم االستثمارات المباشرة التى دخلت مصر خالل النصف االول من العام 

ان يضاعف معدالت تشغيل العمالة خالل االعوام الخمسة عشر الماضية  مشيرا الى أن القطاع العقارى استطاع مليار دوالر 6.4

وأضاف خالل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر الفرص والتحديات التى تواجه القطاع  0551خالل عام  % 2.2مقارنة بنحو  % 00.1بنحو 

لعقارىسوف يعمل على جذب استثمارات بمصر الذى نظمته غرفة التجارة االمريكية بالقاهرة أمس أن قطاع االستثمار ا العقارى

 مشروعات كبيرة فى هذا القطاع ستعزز من هذه 1مليار جنيهوأوضح ان هناك 011جديدة خالل السنوات السبع المقبلة بنحو 

 . االستثمارات

 االهرام...7-05-5102

http://akhbarelyom.com/article/56640e0734d92a9f5eb6fcce/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-1-76-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-1449397767
http://akhbarelyom.com/article/56640e0734d92a9f5eb6fcce/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-1-76-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-1449397767
http://akhbarelyom.com/article/566490f534d92a381bd48976/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-1449431285
http://akhbarelyom.com/article/566490f534d92a381bd48976/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-1449431285
http://www.ahram.org.eg/News/131747/5/458325/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/5/458325/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/5/458325/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7.aspx
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 جنيه 1.61استقرار أسعار الذهب والدوالر يسجل 

جنيه  1.21 ءجنيه للبيع وسجل سعره في السوق السودا 7.1110للشراء  7.71دوالر األميركي في السوق الرسمية عند استقر سعر ال

 .جنيه 1205.66في حين سجل سعر األوقية نحو  جنيه 0502.16بلغ سعر جنيه الذهب و جنيه للبيع 1.61للشراء و

 رصد...7-05-5102

 مليون جنيه خسائر شركة "النقل والهندسة" 441"المركزي للمحاسبات": مليار و

الجهاز المركزي للمحاسبات فضيحة جديدة لشركة "النقل والهندسة" إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات كشف تقرير 

حيث بلغت  5102/ 5104ميزانية السنوية لعام الكيماوية والذي سيعرض غدا على الجمعية العمومية العادية لمناقشة ال

 11/6/5102األرباح الرأسمالية لتصبح إجمالي الخسائر المرحلة في  مليون جنيه بعد استبعاد أثر 51.00خسائر هذا العام نحو 

 .ضعفا لرأس المال 55مليون جنيه والتي تمثل  441مليار و

 البوابه نيوز...6-05-5102

 مصر تتصدر قائمة مستوردى الحبوب الروسية

 11وينتهى فى  5102الحبوب الروسية فى الموسم الزراعى الجديد الذى بدأ فى االول من يوليو تصدرت مصر قائمة مستوردى 

الروسيةلالنباءوقال مصدر مسئول فى وزارة الزراعة الروسية إن مصر اشترت «سبوتنيك»ا ذكرته وكالة طبقا لم 5106يونيو عام 

من مجموع الصادرات  %02أكتوبر من العام الجارى، ما يعادل ألف طن من القمح فى الفترة من يوليو إلى 557من روسيا مليوناو

 015الروسية من الحبوب خالل الفترة المذكورة فى غضون ذلك أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن محصول روسيا من الحبوب بلغ

 .الماضية السنة طن فى مليون 012٫1مليون طن بالوزن الصافى فى العام الحالى بالمقارنة مع 

 االهرام...7-05-5102

 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتحسين القرى األكثر فقرا في مصر 35

 مليون يورو 12اع الزراعة بمبلغ وقعت مصر اتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قط

بهدف تحسين الدخول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل صندوق دعم األبحاث الزراعية والتنمية وذلك عن 

باإلضافة إلى زيادة قدرته االستيعابية من خالل إنشاء خطة ضمان االئتمان  طريق زيادة برامج االقتراض المقدمة من الصندوق

وزيعية لقطاع منتجات األلبان وقطاع الثروة السمكية وخلق فرص عمل وتوليد الدخل فضال عن تحسين الكفاءة اإلنتاجية والت

في المناطق الريفية وتحقيق دخل أعلى للفالحين المشاركين في البرنامج باإلضافة إلى قضايا البيئة والمساواة بين الجنسين 

 والحد من نسبة الفقر والحكم الرشيد.

 رصد...7-05-5102

 مليون يورو تمويالت جديدة من بنك االستثمار األوروبي لمشروعات مصرية 340

 بياألورو االستثمار بنك مع اتفاقيات توقيع المنتظر من أنه منه نسخة" رصد" تلقت كشف بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي

ويدرس البنك  مليون يورو 141المقبل بإجمالي  العام خالل المصرية للحكومة بالنسبة األولوية ذات المشروعات من عدد لتمويل

لتحقيق أهداف التنمية  وذلك في إطار مساندة البنك لجهود الحكومة ن المشروعات للمساهمة في تمويلهاحاليا عددا م

فيها البنك بحزمة تمويلية بحوالي يسهم  مليون يورو 111الذي سيتكلف مبلغ ومن بين هذه مشروع ترام اإلسكندرية  المستدامة

 مليون يورو. 021

 رصد...7-05-5102

http://rassd.com/168414.htm
http://rassd.com/168414.htm
http://www.albawabhnews.com/1647903
http://www.albawabhnews.com/1647903
http://www.ahram.org.eg/News/131747/5/458346/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/5/458346/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://rassd.com/168388.htm
http://rassd.com/168388.htm
http://rassd.com/168385.htm
http://rassd.com/168385.htm


 

 

5102ديسمبر   0 7نشرة  مرصد اإلعالم المصري       21   

 

 االقباط:

 الكنيسة المصرية تنفي مقتل مطران القدس

إنه ال صحة لما تردد بشأن مقتل األنبا إبراهام مطران  مي باسم الكنيسة القبطية المصريةأعلن القس بولس حليم المتحدث الرس

أن المطران والذي وافته المنية األسبوع الماضي بعد دخوله المستشفي أصيب  وأوضح في تصريحات  القدس والكرسي األورشليمي

وأشار بولس حليم أن االتهام بالقتل صدر من بعض هاز بجانب السرير بتشنجات عصبية شديدة أدت إلى ارتطام رأسه في الج

 . دليل اي بدون إعالمية ضجة لعمل وسائل اإلعالم 

 مصر العربيه-أخبار االقباط...7-05-5102

 الصناعه:

 شعبة المصدرين تطالب بإلغاء ضريبة المبيعات على خطوط اإلنتاج

تقدمت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة للحكومة من أجل إلغاء ضريبة المبيعات على خطوط اإلنتاج فى إطار 

يس وطالب الباشا إدر اإلنتاج واالتجاه إلى التصدير للسوق الخارجية لتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل سعى الدولة لزيادة

رئيس شعبة المصدرين بالغرفة بسرعة تدخل الحكومة إلنهاءتحصيل ضريبة المبيعات على خطوط اإلنتاج الن هذا االتجاه من 

هناك حكما قضائيا بعدم تحصيل ضريبة مبيعات على السلع التى يتم شأنه أن يؤثر على االستثمار والصادرات خاصة أن 

استيرادها لالستخدام فى التصنيع وليست للبيع واوضح ان مايتم فى الوقت الراهن هو استرداد قيمة ضريبة المبيعات على 

ناعية حيث يمكن ان تكون اول السلع الرأسمالية من اول معاملة ضريبية للمنشأة وهو ما يحد من القدرات المالية للمنشآت الص

 معاملة مع بدء االنتاج والذى قد يستغرق نحو عامين من بدء االستيرادالى حين االنتاج.

 االهرام...7-05-5102

 والمواصالت:النقل 

 ردوال مليار 0٫2األسبوع الحالى باستثمارات « المكهرب»توقيع عقد تنفيذ القطار 

اكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل ان وفدا صينيا رفيع المستوى سيصل الى القاهرة خالل االسبوع الحالى لتوقيع االتفاق 

 -العبور -مليار دروالر والذى يحقق الربط بين مدن ) السالم 0،2على البدء فى مشروع القطار المكهرب الذى تصل تكلفته الى 

والعاشر من رمضان والعاصمة اإلدارية الجديده( موضحا انه سيتم تمويل المشروع من خالل 5و0الشروق  -هليوبوليس الجديدة 

 .قرض من الحكومة الصينية بشروط ميسرة

 االهرام...7-05-5102

 كسر ماسورة مياه بمحور الثورة .. وتكدس بـ" العروبة"

أدت إلى عملية التكدس وزحام فى طرق محوريةوشهد محور  طق القاهرة إعاقة في حركة السيرتشهد الحركة المرورية ببعض منا

 ه منطقة أثر النبي وجنوب القاهرةكما أدى تجمع للمياه أسفل كوبري الزهراء فى اتجا تجاه طريق المطار حالة من الزحامالعروبة ا

ورة مياه كسرت صباح اليوم بمحور وقال مصدر أمنى باإلدارة العامة للمرور: إن ماس إلى صعوبة الحركة المرورية في تلك المنطقة

 .الثورة فى اتجاه شارع الثورة

 بوابة االهرام...7-05-5102

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=135745
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=135745
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http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/826434-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.ahram.org.eg/News/131747/5/458344/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/5/458344/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/136/458327/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/136/458327/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/4/28/818995/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9---%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/4/28/818995/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9---%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9-.aspx
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 روض الفرجيوًما لتنفيذ محور  02غلق محور المريوطية 

يوًما بداية من اليوم اإلثنين وعمل تحويل اجبارى  02أنه سيتم غلق محور المريوطية لمدة  لنت اإلدارة العامة لمرور الجيزةأع

تنفيذ كوبري المريوطية وهو جزء من المرحلة األولى للمحور وذلك لللحركة المرورية من محور المريوطية إلى محور المنصورية 

 .كيلومتًرا ٩٢الصحراوى حتى الطريق الدائرى بطول  إسكندرية طريق ٠٤لكيلو والذي يبدأ من ا

 البوابه نيوز...7-05-5102

 

  وزير النقل: سُنعلن زيادة تذكرة المترو بعد االطمئنان على محدودي الدخل

بعد االطمئنان على محدودي  زيادة سعر تذكرة مترو األنفاق والمواصالت إن الوزارة سُتعلن وزير النقل  الدكتور سعد الجيوشي قال

 «العاصمة»على قناة « حضرة المواطن»في مداخلة هاتفية لبرنامج أضاف ثم سيتم االعالن فور الوصول للقرار و الدخل والطالب

 .مليون ونص في الشهر 51إحنا بنخسر »مساء األحد 

 المصري اليوم...6-05-5102

 

 

 السياحه:

 آالف سائح إسرائيلي زاروا مصر في أكتوبر 01اإلحصاء: 

إلى شهر أكتوبر الماضى  خالل للتعبئة العامة واالحصاء إن أعداد السائحين من دولة إسرائيل المركزى قال تقرير صادر عن الجهاز

بمعدل  5104العام الماضى  في نفس الشهرخالل سائًحا 245ألًفا و 52وكانت أعداهم وصلت إلى  سائًحا 210آالف و 01مصر بلغ 

 سائًحا 174ألًفا و 00أكتوبر بلغ أن عدد السائحين اإلسرائيلين المغادرين من مصر خالل  وأضاف الجهاز .%21انخفاض بنسبة 

مليون سائح  0.1مقـابل  5102ألف سـائح خـالل شهـر أكتوبر  515.4وكانت أعداد السائحين الوافدين من كل دول العالم بلغت 

 . .%5.1بنسبة انخفاض قدرها  5104خالل شهر أكتوبر 

 البوابه نيوز...7-05-5102

 

 التعليم:

 ألبناء سيناء %2ارتباك طالب الجامعات عقب إلغاء الـ 

ي االعلسادت حالة من االرتباك بين طالب الجامعات المختلفة من ابناء سيناء الذين التحقوا بالكليات بناًء علي قرار المجلس 

من درجات الثانوية العامة نظرا للظروف االمنية التي تمر بها سيناءوذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء  %2للجامعات بمنحهم 

 من الدرجات للمجموع الكلي %2االدارى يقضى بوقف قرار المجلس االعلي للجامعات بمنح ابناء سيناء 

في حال تطبيق قرار المحكمة سيصبح  وانه المختلفة الجامعات فى بالفعل مواوانتظ التحقوا انهم سيناء أبناء من الطالب اكدو

 مصيرهم الضياع خاصة بعد ان ضاعت عليهمالفرصة في التنسيق حسب مجموعهم من مراحل التنسيق المختلفة.

 االهرام...7-05-5102

 

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1648450
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1648450
http://www.albawabhnews.com/1648450
http://www.albawabhnews.com/1648450
http://www.almasryalyoum.com/tag/385461
http://www.almasryalyoum.com/tag/488
http://www.almasryalyoum.com/tag/397778
http://www.almasryalyoum.com/news/details/854593
http://www.almasryalyoum.com/news/details/854593
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2235&ifr=1&kwn=%u062E%u0644%u0627%u0644&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u064A&exp=1648321
http://www.albawabhnews.com/1648321
http://www.albawabhnews.com/1648321
http://www.ahram.org.eg/News/131747/29/458343/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%80--%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131747/29/458343/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%80--%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.aspx
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 أخرى:

 «ناقوس خطر»مليون  51وصول تعداد سكان مصر لـ«: اإلحصاء»

 ناقوس يمثل مليون 51 إلى مصر سكان تعداد وصول إن واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز رئيس الجندي بكر أبو اللواء قال

 سي بي إم» فضائية على ويذاع عامر شريف اإلعالمي يقدمه الذي «مصر في يحدث» ببرنامج لقاءه خالل «الجندي» وأكد خطر

 بنسبة السكان زيادة أن وأضاف السكاني النمو مستوى أضعاف 1 االقتصادي النمو مستوى يكون أن ضرورة سبتمبر 6 األحد «مصر

 . للبعض المعيشية األحوال تدهور في تسبب 52%

 بوابة االخبار...7-05-5102

 جيجاوات كهرباء العام القادم 1إضافة 

وثالثة آالف ميجاوات في السنة القادمة لتقترب  5211قال وزير الكهرباء المصري إن مصر تتوقع زيادة قدرة توليد الكهرباء ما بين 

وأصبحت مصر مستوردا صافيا للطاقة بفعل  ء التي أضرت بالصناعات الثقيلة في السنوات األخيرةمن حل أزمة نقص الكهربا

وبغية تهدئة الرأي العام تعطي مصر األولوية لالستهالك المنزلي مما أدى إلى  تراجع إنتاج النفط والغاز وتنامي االستهالك المحلي

كثيفة االستهالك للطاقة مثل االسمنت والصلب خالل أشهر الصيف حيث تقنين اإلمدادات المخصصة للصناعة والسيما الصناعات 

 .ذروة الطلب

 بوابة االخبار...6-05-5102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56649cf934d92a04213c8cde/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8090-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-1449434361
http://akhbarelyom.com/article/56649cf934d92a04213c8cde/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8090-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-1449434361
http://akhbarelyom.com/article/56647ede34d92ae7122701f6/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-3-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-1449426654
http://akhbarelyom.com/article/56647ede34d92ae7122701f6/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-3-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-1449426654
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 وزير الداخلية يجتمع مع المجلس االعلى للشرطة

المجلس األعلى للشرطة الشـكر إلى رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود مخلصة قدم وزير الداخلية فى اجتماعه مع أعضاء 

خالل اإلنتخابات البرلمانية لتأمين إرادة الشعب المصرى فى اختيار نوابه بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل, واستعرض  

األمنية مع اإليقاع المتسارع الذى تشهده المنطقة وزير الداخلية مجمل األوضاع األمنية وأهمية إستمرار وتفاعل السياسات 

وضرورة التصدى الحازم لمحاوالت القوى المتطرفة استثمار الموقف لصالح أهدافها ، وشدد على أهمية متابعة الجهود فيما 

اجهة األمنى ومو يتعلق بانضباط الشارع المصري، وأهمية التنسيق والتعاون بين شتى القطاعات بالوزارة تحقيقًا لتكامل العمل

التطور النوعى للجريمة والتصدى لكافة مظاهر الخروج عن القانون ومواصلة المواجهة الحازمة للبؤر اإلرهابية واإلجرامية وأعمال 

 البلطجة ، بما يحقق معدالت متزايدة فى مجال ضبط الجريمة وعناصرها.

 7/05/5102 األهرام

 

  إنشاء غرفة إلدارة األزمات لمراقبة شوارع القاهرة بكاميرات عالية التقنية

للقيام « غرفة إدارة األزمات »كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أنه تم استحداث منظومة أمنية متطورة تحت مسمى 

األمنية بأى واقعة تحدث بالعاصمة، و ذلك بنشر عدد كبير من الكاميرات ذات التقنيات العالية الجودة لرصد أى مسيرات بالمراقبة 

أو تجمعات بشوارع القاهرة التى تثير الذعر، و لضبط الخارجين عن القانون، وتسعى الجهات األمنية لنشر كاميرات داخل األحياء 

وأوضح  أن المنظومة تولت جهات سيادية تركيبها ونشر  .السرقة للحد من الجريمة بكل أشكالهاالسكنية خصوصًا التي تكثر فيها 

كاميرا، لعمليات الرصد والمتابعة  521كاميرات مراقبة فى كافة ارجاء المحافظة، وربطها بغرفة العمليات المركزية بإجمالى 

وزارة الداخلية المتمثلة فى قطاع األمن العام وتكلفت المنظومة  الدورية لميادين و شوارع القاهرة و ربطها بشاشات عرض لداخل 

 مليون جنيه . 521أكثر من 

 7/05/5102 اليوم السابع

 

 وفاة معتقلين اثنين بسجون مصر نتيجة اإلهمال الطبي

قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، إن معتقلين مصريين توفيا داخل مقرات االحتجاز نتيجة لإلهمال الطبي من قبل 

 لهما أو اإلفراج عنهما.السلطات المصرية، وأضافت أنهما توفيا إثر امتناع إدارتي مقر احتجازهما عن توفير الرعاية الطبية الالزمة 

 7/05/5102 50عربى

 

 معتقال في السجون المصرية بسبب اإلهمال الطبي 117وفاة 

معتقال  117رصدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا ارتفاع عدد المتوفين داخل المعتقالت ومراكز الشرطة إلى 

وقالت المنظمة إن سياسة اإلهمال الطبي من قبل السلطات المصرية في حق المحتجزين .5101متوفيا منذ أحداث الثالث من يوليو 

 .في السجون وأقسام الشرطة ما زالت مستمرة في حصد أرواح أولئك المحتجزين

 6/05/5102 رصد

http://www.ahram.org.eg/News/131747/38/458375/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87--%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84/2478973#.VmVKFriGSko
http://arabi21.com/story/877191/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A#tag_49232
http://rassd.com/168367.htm
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 -محاكم ونيابات :

 «أحداث كفر الشيخ»متهًما بـ  051الحبس سنتين مع الشغل لـ 

 051قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي، بمعاقبة 

قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض متهمًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، التهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط 

سنوات، إلى جانب معاقبة  2فيما عاقبت المحكمة متهمين اثنين في القضية بالسجن المشدد .اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

 .متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بالنسبة لهما

 7/05/5102 الشروق

 

 ألف جنيه في دعوى التشهير والبالغ الكاذب المقامة من عمرو الليثى 51تغريم معدة برامج 

آالف وواحد  01ألف جنيه و 01قضت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة ، بتغريم مديرة تسويق برامج 

 تعويض فى دعوى التشهير والبالغ الكاذب المقامة من اإلعالمى عمرو الليثى ضدها.

 6/05/5102 بوابة األهرام

 

 عدم قبول دعوتي إلغاء بث قناتي "مصر اآلن" و"مكملين"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة،بعدم 

فى حيثيات حكمها إن قناتي "مصر اآلن"، و"مكملين" غير مرخص وقالت المحكمة .قبول دعوتي إلغاء بث قناتي مصر اآلن ومكملين

لهما بالعمل بالمنطقة الحرة اإلعالمية، من خالل هيئة االستثمار والبث على أحد األقمار المملوكة للشركة المصرية لألقمار 

ة اإلدارية ال تملك اتخاذ أى إجراء الصناعية، وإنما تبث من الخارج ويعترض ترددها أحد ترددات القمر الصناعي المصري، فإن الجه

 قانونى ضدها، وال تملك وسيلة تقنية العتراضها أو التشويش عليها أو حجب ظهورها .

 6/05/5102 بوابة األهرام

 

 المحكمة تقضى بإعدام حبارة في اتهامه بقتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير

قضت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم األحد، بإعدام عادل حبارة شنًقا، على خلفية اتهامه 

 بالشرقية.بقتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير 

 6/05/5102 بوابة األهرام

 

 على تنفيذ عقوبني الرد والغرامة في قضية "قصور الرئاسة" قبول تنازل مبارك ونجليه عن االستشكال

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صالح محجوب، بقبول التنازل المقدم من حسني مبارك الرئيس 

كان .ة قصور الرئاسةاألسبق ونجليه عالء وجمال عن االستشكال المقدم للمحكمة على تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة في قضي

محامي مبارك تقدم إلى هيئة المحكمة بحافظة مستندات، تتضمن تنازل مبارك ونجليه عن االستشكال المقدم للمحكمة على 

 تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة.

 2/05/5102 بوابة األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07122015&id=931c7736-37ce-425d-a80f-87b9ac2fed81
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/818845/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/818780/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AB-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/818752/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/818537/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88.aspx
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  ""أحداث مكتب اإلرشادنيابة النقض توصى بإلغاء أحكام اإلعدام والمؤبد فى 

أوصت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة اإلخوان، والمهندس خيرت الشاطر، النائب 

األول للمرشد، وعدد من قيادات الجماعة، وإلغاء أحكام اإلعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مكتب اإلرشاد، وإعادة 

مام دائرة جنائية جديدة. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتأجيل نظر الطعن، لحين إطالعهم على مذكرة رأى محاكمتهم أ

 .نيابة النقض، ومن ثم رفعت الجلسة

 7/05/5102 اليوم السابع

 

 براءة صاحب "محل هواتف" من تهمة االنضمام لجماعة محظورة بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي البيومي ببراءة مصطفى إسماعيل الفران 

صاحب محل بيع الهواتف المحمولة من تهمة االنضمام إلى جماعة اسست على خالف القانون وكان الهدف منها تعطيل العمل 

الوطنية والسالم االجتماعي وكان اإلرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، فضًلا عن  باحكام الدستور والقوانين واالضرار بالوحدة

 .اتهامه بحيازة سلح ناري "بندقية خرطوش"، وذلك خالل شهر أغسطس الماضي بدائرة قسم حلوان 

 6/05/5102 البوابة نيوز

 

 ملف فساد "صحفيو األهرام" لنيابة استئناف اإلسكندرية"النائب العام" يحيل 

صحفيا باألهرام إلى نيابة استئناف اإلسكندرية، لالختصاص فى  26أحال المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم، ملف فساد 

 بدالهادى إلى مكتبالموضوع، ولمباشرة التحقيق وفحص المستندات المقدمة فى البالغ الذى كان قد تقدم به الصحفى ياسر ع

رؤساء تحرير  2صحفيا من األهرام و 26واتهم فيه عددا كبيرا من الصحفيين من بينهم  نوفمبر الماضي 01نائب العام يوم ال

فدان من أراضي الدولة بمنطقة الساحل الشمالي، عن طريق شرائها بأسعار  211سابقين لقيامهم باالستيالء المنظم على مساحة 

يعها بأسعار فلكية وتحقيق ثروات تقدر بالمليارات، مستخدمين جمعية إسكان صحفي األهرام واتحاد الصحفيين رمزية وإعادة ب

 المصريين كستار في نهب أراضي الدولة.

 6/05/5102 البوابة نيوز

 

 -أعتقاالت :

 لالنضمام إلى داعش بليبياطالب بالمنيا قبل توجههم  1القبض 

تلقى .طالب، كانوا يخططون للسفر إلى دولة ليبيا، لالنضمام إلى تنظيم "داعش" 1ألقت األجهزة األمنية بالمنيا اليوم،القبض على 

من ألاللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائي،وبالتعاون مع األمن العام وا

 الوطني، يفيد ورود معلومات عن تشكيل تنظيم يدعوا للفكر الداعشي لتبني أعمال إرهابيه واالنضمام إلى دولة داعش في ليبيا.

 7/05/5102 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-/2479023#.VmVJ_biGSko
http://www.albawabhnews.com/1646885
http://www.albawabhnews.com/1647510
http://www.albawabhnews.com/1647350
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 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  أشخاص 01القبض على  

بتهمة  أشخاص 6بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  أشخاص 7ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 6/05/5102 البوابة نيوز

 

 اختطاف طالب من محطة "المترو".. وشقيقه لـ"رصد": نتمنى معرفة مكانه فقط

اختطفت قوات األمن الوطني، إسالم محمد محروس، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان الفرقة الثانية قسم كهربا، من أمام 

.ويقول أحمد محمد محروس، شقيق الطالب المختطف، محطة المترو المقابلة للجامعة، وحتى اآلن ال تعلم أسرته مكان احتجازه

إن أخاه تم اختطافه أمس من قبل قوات أمن الدولة من أمام محطة المترو المقابلة لجامعة حلوان، بعد توجهه ألداء امتحان 

 "ميد تيرم".

 6/05/5102 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1647351
http://rassd.com/168380.htm
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 العسكريالشأن 

 ـــــــــــــــــــــ

 القوات المسلحة تشارك بقوة فى مواجهة غالء األسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

سعار، غالء األلاستمراًرا لجهود الدولة فى االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيًذا لتوجيهات السيسى بالتصدى 

للقوات المسلحة بتطوير الخدمات المقدمة بأفرعه المنتشرة بالعديد من محافظات الجمهورية، قام جهاز الخدمات العامة 

مجمًعا  45ومضاعفة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات التى تلبى احتياجات األسر المصرية من خالل أكثر من 

منافذ ثابتة بنطاق محافظات  01رًعا بنطاق القاهرة والجيزة، ومجمًعا وف 02تجارًيا وفرًعا منتشرًة على مستوى الجمهورية، منها 

مجمًعا ومنفًذا للبيع بمحافظات اإلسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية والدقهلية  02اإلسكندرية ومطروح والغربية، و

حاليب وابو رماد، والتى تقدم أفرع بكل من محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر األحمر ومدن  5وشمال سيناء، و

، كما تم تدبير % 52إلى  01المواد التموينية والسلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيالتها بالسوق المحلى بنسبة تتراوح ما بين 

ة ، وذلك بأوامر من القياد% 11كميات إضافية من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن وتقديمها للمواطنين بأسعار تقل بنسبة 

منفذ بيع متحرًكا إضافًيا للعمل بالشوارع والميادين  06وقام الجهاز بفتح  العامة للقوات المسلحة لمحاربة ظاهرة غالء اللحوم .

الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة واإلسكندرية وأسيوط، فضًلا عن االشتراك مع األجهزة التنفيذية بمحافظة اإلسماعيلية 

 منطقة الشيخ زايد لخدمة أبناء المحافظة .بمعرض السلع المخفضة ب

 6/05/5102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 تقرير عن أبرز جهود قوات حرس الحدود فى مكافحة أعمال التهريب

تقرير عن أبرز جهور حرس الحدود فى مكافحة أعمال التعريب وجاء أصدر العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة 

 فى التقرير ما يلي:

قطعة سالح  471قامت قوات حرس الحدود بضبط : أوًلا: فى مجال مكافحة أعمال تهريب األسلحة والذخائر والمواد المتفجرة

طلقة أعيرة مختلفة ودانات آر بى جى،  211مختلفة تنوعت بين )آر بى جى، بنادق خرطوش، طبنجات، بنادق ضغط هواء( و

باإلضافة إلى كمية كبيرة من المواد المتفجرة بمناطق )القنطرة شرق، اإلسماعيلية، نفق الشهيد أحمد حمدى، الزعفرانة، 

 البويطى، مطروح، السلوم، سيوة، العالقى، منفذ حدربة( .

طن مواد مخدرة تنوعت بين )جوهر الحشيش المخدر،  02الى ضبط حو: ثانًيا: فى مجال مكافحة أعمال تهريب المواد المخدرة

مليون قرص مخدر تنوعت بين )تامول، ترامادول، كبتاجون( بمناطق )القنطرة شرق، نفق  5,5نبات البانجو المخدر، أفيون( و

 ، السلوم، سيوة( الشهيد أحمد حمدى، رأس سدر،اإلسماعيلية، عتاقة، الزعفرانة، أبوقير، اإلسكندرية، رأس الحكمة، مطروح

فرد من جنسيات مختلفة خالل عمليات التسلل والهجرة  601ضبط : ثالًثا: فى مجال مكافحة أعمال التسلل والهجرة غير الشرعية

 غير الشرعية بمناطق )رأس الحكمة، مطروح، السلوم، سيوة، القصير، مرسى علم، رأس حدربة( .

فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى  51ضبط وتدمير : الشريط الحدودىرابًعا: فى مجال اكتشاف وتدمير األنفاق على 

 بشمال سيناء بمنطقة رفح .

 7/05/5102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28878
http://www.mod.gov.eg/Mod/ConfDetails.aspx?id=23901
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 أخبار سيناء

 

مدرسة ابتدائية ازهرية بمنطقة شيبانة جنوب رفح, وقد نتج عن ذلك قالت مصادر قبلية ان قوات الجيش قصفت الول مرة 

اصابة بعض االطفال بشظايا متفرقة وبحالة من الهلع, وقد قامت ادارة المدرسة مباشرة باخالئها , علما بان المنطقة لم 

 تشهد اي اشتباكات بين الجيش والمسلحين حسب المصادر.

 7 ديسمبر 5102... سيناء 54

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنود اخرين اثر استهداف مدرعتهم في مدينة العريش.. 4قتل جندي واصيب   

 6ديسمبر 5102... سيناء 54

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عناصر امنية بينهم ضابط في استهداف مدرعة امنية جنوب العريش. 4قتل واصيب   

  6 ديسمبر 5102... سيناء 54

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قتل الشاب "مصعب ابو فارس" وهو داخل بيته برصاص قوات الجيش الصادر من كمين الرسم في  رفح.

 2 ديسمبر 5102... سيناء 54

 

 

https://twitter.com/newsinai24/status/673788340097929216
https://twitter.com/newsinai24/status/673788340097929216
https://twitter.com/newsinai24/status/673591570231373824
https://twitter.com/newsinai24/status/673571446329843712
https://twitter.com/newsinai24/status/673571446329843712
https://twitter.com/newsinai24/status/673571446329843712
https://twitter.com/newsinai24/status/673164266271350784
https://twitter.com/newsinai24/status/673164266271350784

