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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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 السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــ

 ومكافحة اإلرهاب وأزمة االجئين..أبرز الملفات خالل زيارة السيسى لليونانتحقيق المصالح المشتركة 

فى زيارة خارجية تستغرق ثالثة أيام، وذلك فى إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون  يسى اليوم الثالثاء إلى اليونان توجه الس

عددا من الملفات األخرى أبرزها  السيسيكما تحمل زيارة  المشترك بين البلدين واإلرتقاء به إلى آفاق أرحب على مختلف األصعدة

تحقيق المصالح المشتركة وسبل دعم األمن واالستقرار فى منطقة الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب وبحث المستجدات اإلقليمية 

مهورية اليونان ويتضمن جدول أعمال الزيارة برنامجا مكثفا، حيث من المقرر أن يلتقى برئيس ج.وتفاقم أزمة الالجئين

 .بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس 

 0/05/5802 األهرام

 مصر حريصة على التوافق مع إثيوبيا

السيسى حرص مصر على التوصل إلى توافق مع الجانب اإلثيوبي، حول جميع القضايا فى ضوء العالقات التاريخية بين أكد 

الدولتين، مع األخذ فى االعتبار أهمية االستماع إلى شواغل كل طرف، والتعامل اإليجابى معها، والعمل على تعظيم االستفادة 

جاء ذلك خالل استقباله أمس ممثلتى وفد الدبلوماسية الشعبية اإلثيوبى، .واعدةالمشتركة مما يقدمانه من فرص استثمارية 

 هيروت ولد مريم، نائبة رئيس جامعة أديس ابابا، ومولو سولومون، الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس ابابا.

 0/05/5802 األهرام

 السيسي: ندعم العراق بشكل كامل في الحرب على "داعش"

شدَّد السيسي على دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد تنظيم الدولة اإلسالمية المروف إعالميًًّا بـ"داعش"، مشيًرا إلى أنَّ 

جاء ذلك في رسالة شفهية من السيسي نقلتها، االثنين، لرئيس الوزراء حيدر العبادي .البلدين في جبهة واحدة بمواجهة اإلرهاب

وذكر بيان لمكتب العبادي اإلعالمي أنَّ رئيس الوزراء استقبل اليوم .ؤون األمن القومي أبو النجامستشارة الرئيس المصري لش

االثنين في مكتبه الرسمي ببغداد، مستشارة شؤون األمن القومي المصري فائزة أبو النجا، والتي نقلت رسالة شفوية من الرئيس 

للعراق في حربه ضد اإلرهاب وللقرارات التي يتخذها الرئيس العبادي في السيسي لحيدر العبادي عبَّر فيها عن دعم مصر الكامل 

 .مجال اإلصالح ومحاربة الفساد

 7/05/5802 مصر العربية

 

 السيسى اليوم بأثينا تمهيًدا للقاءرى اليونانى بدء االجتماعات التحضيرية لمجلس األعمال المص

بدأت االجتماعات التحضيرية لمجلس األعمال المشترك بين مصر واليونان، حيث استعرض الجانب المصرى خطط التعاون 

وشهدت االجتماعات التحضيرية تمهيًدا للقاء الرئيس .المشترك مع اليونان على الصعيد االقتصادى خالل الفترة المقبلة

السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثالثاء مناقشات موسعة، وعرًضا لخطط مصر فى مجال الطاقة ومستقبل االستثمار عبدالفتاح 

وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال .بهذا القطاع، إلى جانب مشروعات الطاقة التى أعلنت عنها مصر فى هذا المجال

تحاد أرباب األعمال اليونانى تستهدف دراسة الفرص االستثمارية المتاحة لدى األعمال المصريين إن االجتماعات التحضيرية مع ا

 الطرفين، تمهيًدا لتوقيع اتفاقيات استثمارية تعزز عمق العالقات االقتصادية فى البلدين.

 0/05/5802 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131748/136/458539/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131748/25/458453/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/827283-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/14/212/819396/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88.aspx
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 رئيس تحرير األهرام الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلو بولوس يجرى حوار صحفى مع

األهرام محمد عبد الهادى ، أن الدور فى حوار صحفى أكد السيد بروكوبيس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان، لرئيس تحرير 

المصرى يتعاظم يوما بعد يوم فى حفظ السالم واالستقرار فى منطقة الشرق األوسط. وقال إن السيسى قائد يضمن استقرار 

وأوضح أن نشاط المستثمرين .بالده ومستقبلها، بل يضمن االستقرار فى المنطقة كلها، بما لها من حساسية خاصة هذه األيام

يونانيين فى مصر واضح، وأنهم على استعداد لضخ المزيد من االستثمارات بها، خاصة أن أجهزة الدولة المصرية تعمل على ال

معاونتهم فى ذلك. وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الطاقة، قال إن المناخ ممتاز جدا بين مصر واليونان وقبرص، وإن هذا 

المناطق االقتصادية الخالصة لكل بلد، على أساس قواعد القانون الدولي، بما يخدم  التعاون يجب أن يتم فى إطار ترسيم حدود

وأشار إلى أن وجهة نظر مصر و السيسى تقوم على حقيقة أن األصولية الجهادية لإلرهابيين .المصالح المشتركة للدول الثالث

 .موجهة فى نهاية المطاف ضد الدين اإلسالمي

 0/05/5802 األهرام

 

 "وزارة الخارجية" تسمح بسفر الحقيبة الدبلوماسية األلمانية "دون تفتيش"

األلمانية بالقاهرة، بعد تدخل وزارة سمحت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى بسفر الحقيبة الدبلوماسية للسفارة 

الخارجية، وإرسال مذكرة لجمارك قرية البضائع بالسماح لشحن الحقيبة الخاصة بالسفارة دون فتحها، رغم تحفظ الجمارك ومركز 

 ات اآلثاريةالوحدات اآلثارية بالمطار، على الحقيبة بعد اكتشاف الجمارك وجود تمثال داخل الحقيبة، وعرض األمر على مركز الوحد

الذى طلب تشكيل لجنة من الوحدة والجمارك والخارجية والشرطة ومندوب السفارة، وفقا للقانون لمعاينة التمثال، وبيان قيمته 

 إذا كان أثريا أو مجرد تمثال تذكار.

 7/05/5802 بوابة األهرام

 

 مصر تدين عملية اغتيال محافظ عدن وتؤكد دعمها لجهود التحالف العربى لدعم الشرعية

، عن إدانتها الشديدة  للتفجير اإلرهابي الذى شهدته 5802ديسمبر  7االثنين أعربت وزارة الخارجية فى بيان صادر عنها يوم 

مدينة عدن والذى راح ضحيته  محافظ المدينة اللواء جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه، كما أعربت عن خالص تعازيها 

الخارجية أن مصر تقف مع اليمن فى هذا وأكد المتحدث بإسم وزارة .للشعب والحكومة اليمنية فى ضحايا العملية اإلرهابية

الظرف الذى تحاول فيه يد اإلرهاب اآلثمة النيل من الشرعية اليمنية، مشيرًا إلى دعم مصر لجهود التحالف العربى لتمكين 

 .الشرعية من بسط سيطرتها وفرض األمن فى ربوع اليمن

 7/05/5802 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 إسرائيل تتحدى قرار حكومة شريف إسماعيل

رار الحكومة المصرية تجميد االتصاالت لشراء الغاز أعلن الشركاء في حقلي الغاز اإلسرائيليين "تمار" و"لفيتان" أنهم ورغم ق

وقال الشركاء ."الطبيعي من إسرائيل فإنهم "يواصلون المفاوضات مع شركات تجارية في مصر وليس مع شركات الغاز الوطنية

ع مشروع لفيتان ومشروفي بيان :"ال تجرى المفاوضات مع شركات الغاز الوطنية المصرية بل مع شركات تجارية. يجري الشركاء في 

 .تمار اتصاالت جارفة مع تلك الشركات ويواصلون المفاوضات كما هو مقرر". وفقا لموقع "كالكاليست" اإلسرائيلي

 0/05/5802 مصر العربية

http://www.ahram.org.eg/News/131748/76/458615/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/819332/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%B3.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bd4d5db5-f4cf-48ed-8764-ffa941b44b31
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%A9/827067-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
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 ل أمني الستئصال اإلرهابمندوب مصر الدائم في األمم المتحدة يطالب بتعام

طالب السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى المقر األوروبي لألمم المتحدة في جنيف، بضرورة قيام الدول والحكومات بإيالء 

واإلرهاب، وذلك في إطار السعي لتوفير البدائل المختلفة للتصدي للتطرف .أولوية متقدمة للتعامل األمني الحاسم مع اإلرهابيين

جاء ذلك في إطار جلسة ."الستئصال خطر جماعات اإلرهاب، ومنعها من استقطاب الشباب والتغرير به وتحويله إلى "إرهابيي الغد

الحوار السياسي التي أقامها وفدا المغرب والواليات المتحدة األمريكية لدى األمم المتحدة بجنيف، بالتعاون مع مركز جنيف 

موضوع "منع ومكافحة التطرف المعنف: الخبرات الوطنية والممارسات الفضلى"، والتي شارك فيها سفراء لسياسات األمن حول 

 ومسئولون حكوميون وأكاديميون قاموا بعرض تجارب بلدانهم في سياق التصدي لظاهرة التطرف واإلرهاب.

 7/05/5802 بوابة األهرام

 

 نبيل العربى : "القوة المشتركة لحماية األمن القومي العربي" محل تشاور

العربية ،أن اإلرهاب يشكل ظاهرة خطيرة للمنطقة العربية بأجمعها،  مين العام لجامعة الدولألأكد الدكتور نبيل العربي ا

مشيراإلى أن قمة شرم الشيخ العربية الماضية قررت إنشاء قوة عربية مشتركة لحماية األمن القومي العربي، وتم إعداد 

يفة )عكاظ( السعودية، إن وقال في تصريحات لصح.بروتوكول بهذا الخصوص ولكنه لم يتم التوقيع عليه وال يزال محل تشاور

"وزراء الخارجية العرب أقروا خطة للمواجهة الشاملة في كافة المجاالت الفكرية واأليديولوجية وال تقتصر على الجوانب األمنية"، 

 ممشيرا إلى قيام الجامعة بإعداد دراسة لمكافحة اإلرهاب استغرقت ستة أشهر وأرسلت للدول العربية لبحث كيفية تنفيذها، ول

 .المتحدة ممألواعتبر أن التدخل التركي في العراق يتعارض مع كل المواثيق الدولية وقرارات ا.نتلق أي ردود بشأنها

 0/05/5802 بوابة األهرام

 

 األوروبية مع نائب وزير خارجية التشيكمشاورات مساعد وزير الخارجية للشؤون 

ديسمبر بمقر وزارة  6عقد السفير حسام زكي مساعد وزير الخارجية للشؤون األوروبية مشاورات سياسية بعد ظهر يوم األحد 

يكا نرة فيروالتي حضرتها سفيرة التشيك بالقاه ان جانكاريك، وتناولت المشاورات الخارجية مع نائب وزير خارجية التشيك إيف

مختلف جوانب العالقات بين البلدين، وكيفية تعزيزها، بجانب استعراض االزمات االقليمية التي تهم  كوشينوفا سميجولوفا 

 .الطرفين. يأتي ذلك في إطار المشاورات السياسية الدورية التي تجريها وزارة الخارجية مع نظيرتها في الدول االوروبية 

 7/05/5802 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 يلمصادر مصرية تكشف عن نوايا إثيوبية لتحويل مجرى الن

كشفت صحيفة "مصري اليوم" أن مصادر رفيعة المستوى سودانية ومصرية قالت إن مصر تحاول منع تحويل مجرى النيل األزرق 

والتوصل لحلول للخالفات الدائرة حاليا حول سد النهضة اإلثيوبي خالل جولة المفاوضات السداسية بالعاصمة السودانية الخرطوم 

وأشارت إلى أن مكمن الخالف يتجلى في محاوالت أديس بابا االستمرار في نهج سياسة السدود .المزمع عقدها الجمعة المقبلة

المائية التي تهدف إلى تخزين مياه النيل، بالرغم من إبدائها الموافقة على أية سدود تندرج ضمن السدود الصغيرة لتوليد الطاقة 

ادر أن إثيوبيا تحاول إحياء أحالمها القديمة بتحويل مجرى النيل وأوضحت المص.الكهربائية بحسب المصادر السودانية والمصرية

 . إلى موقع آخر بخالف مجراه الحالياألزرق 

 0/05/5802 50عربى

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/819307/%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%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/819440/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3b2bd686-ff86-4350-9533-83122212a918
http://arabi21.com/story/877347/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#tag_49232
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 اجتماع موسع مع أعضاء الغرفة التجارية ومحافظ بورسعيدرئيس الوزراء يقرر عقد 

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع موسع مع أعضاء الغرفة التجارية ومحافظ بورسعيد، وذلك 

ناعية، نطقة الصلتنشيط الحركة التجارية بمدينة بورسعيد لبحث كل المقترحات المقدمة في هذا الصدد، والتي تشمل تطوير الم

 وتطوير منظومة الصيد، واعتماد خطة للتدريب والتأهيل ألبناء بورسعيد.

 7/05/5802 بوابة األهرام

 

 مليارات جنيه 0مليون فدان برأس مال  0.2الـ تأسيس شركة

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للمجموعة الوزارية االقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، 

اء الصفرحيث تم بحث عدد من الموضوعات شملت المقترحات الخاصة بتنشيط الحركة التجارية، وسبل ترشيد استيراد الذرة 

وخالل االجتماع أعلن وزير التخطيط عن إجراءات تأسيس شركة المليون  والمشكالت التي تواجه إنتاج وتسويق األسمدة األزوتية.

مليارات جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية  0ونصف المليون فدان، التي يصل إجمالي رأس المال الخاص بها إلى 

 الزراعية، والخزانة العامة للدولة، بقيمة مساهمة الدولة في حفر اآلبار.الجديدة، وهيئة التنمية 

 7/05/5802 بوابة األهرام

 

 يطلب تقريًرا عن سفر حقيبة تابعة للسفارة لأللمانية بالقاهرة رغم احتوائها على تمثالوزير اآلثار 

طلب ممدوح الدماطى وزير اآلثار تقريًرا شاماًل من أحمد الراوى رئيس إدارة المنافذ األثرية بالمطارات والموانئ، عن سفر حقيبة 

، رغم وجود خطاب رسمى من جمارك قرى البضائع للوحدة األثرية بمطار دبلوماسية تابعة للسفارة األلمانية بالقاهرة تحوي تمثااًل

 القاهرة بوجود تمثال داخل الحقيبة ومنع سفرها حتى الكشف عليه واستبيان ما إذا كان أثرًيا أو مجرد تمثال عادى.

 0/05/5802 بوابة األهرام

 

  وزارة العدل تستعين بأجهزة السلكى حديثة غير قابلة للتشويش لتأمين القضاة

الخاص بإنشاء "إدارة تأمين قامت وزارة العدل بشراء أجهزة الالسلكى الجديدة تنفيذا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل 

وأكد المصدر أن األجهزة الالسلكية  .القضاة"، والتى تمثلت مهامها فى اإلشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم

العديد من ال يمكن التأثير عليها من أى أجهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة، الفتا إلى ان الوزارة اتخذت 

اإلجراءات لتزويد المحاكم ببوابات األمن اإللكترونية، باإلضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كالب الحراسة المدربة 

على اكتشاف األسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وأوضح، أن وزارة العدل تعكف حاليا، على استكمال الخطة التأمينية الخاصة 

  .تى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهوريةبها، وال

 0/05/5802 اليوم السابع

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/819354/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%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%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/819349/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/39/244/819400/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%AA%D8%A3/2480528#.VmaTebh97IU
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 على المحمول األحد القادم« حكومتى»الحكومة تطلق برنامج 

تلقى شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، تقريرًا شاماًل من الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط واالصالح االداري، حول برنامج 

"حكومتي" المقرر اطالقه رسميًا يوم االحد المقبل خالل معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات. واوضح وزير التخطيط أن برنامج 

حكومتي" المقرر اطالقه على التليفون المحمول يهدف إلى تيسير وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وبجودة يرضى "

عنها المواطن، باالضافة إلى العمل على خفض زمن الحصول على تلك الخدمات والقضاء على الفساد بالفصل بين طالب الخدمة 

 ومقدمها.

 0/05/5802 األهرام

 

  مساجد للدعوة السلفية وأنصار السنة وتصادر كتب اإلخوان 2أوقاف قنا تضم 

مساجد كبرى تتبع الدعوة السلفية والجمعيات الشرعية  2ضمت مديرية األوقاف بمحافظة قنا، خالل حمالت تفتيشية موسعة، 

فى مراكز ومدن المحافظة المختلفة، كما صادرت الحمالت مجموعة من الكتب اإلخوانية التى تحرض على العنف واإلرهاب. وأكدت 

لعديد من الحمالت مؤخرا لمواجهة األفكار المتطرفة بناء على توجيهات الوزارة والتى أسفرت مديرية األوقاف أن المديرية قامت با

عن مصادرة مئات الكتب من داخل المكتبات التابعة للمساجد واإلدارات، حيث تم ضم عددا كبيرا من المساجد لتصبح دعويا تابعة 

تب الموجودة بمكتبات تابعة للمساجد وإدارات األوقاف بمراكز لألوقافوأفادت المديرية بأنها صادرت خالل الحمالت مئات الك

المحافظة المختلفة من بينها كتاب "تحفة اإلخوان" و"شرح عقيدة أهل السنة والجماعة البن عثيمين" وفى "ظالل القرآن" 

 للشيخ سيد قطب. 

 0/05/5802 اليوم السابع

 

  وزير العدل يغادر إلى تونس للمشاركة فى منتدى استرداد األموال المنهوبة

العربى  غادر مطار القاهرة صباح اليوم، الثالثاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل، متوجها إلى تونس للمشاركة فى المنتدى

الرابع السترداد األموال المنهوبة، برعاية الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، بحضور وزراء عدل لبنان، واألردن، والمغرب، 

  .وتونس، والنواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا

 0/05/5802 اليوم السابع

 

  مجلس الوزراء يؤكد عدم صحة أنباء استقالة مجدى العجاتى من منصبه

 نفى مجلس الوزراء ما تداوله أحد المواقع اإللكترونية من تقدم المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس

النواب، باستقالته لمجلس الوزراء. وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة لشئون مجلس النواب، صرح بأن ما يتردد من أنباء 

  .حول تقديم استقالته من الوزارة ال أساس له من الصحة

 7/05/5802 اليوم السابع

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131748/25/458462/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%C2%AB%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%89%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85-5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A8/2480519#.VmaTkbh97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-/2480506#.VmaTobh97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8/2480060#.VmaUqrh97IU
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 -البرلمان المصرى :

 

  اليوم.. "أمانة البرلمان" تسقبل نواب المرحلة الثانية الستخراج الكارنيهات

الثانية بنظامى القائمة والفردى من تبدأ األمانة العامة لمجلس النواب اليوم الثالثاء، استقبال األعضاء الفائزين فى المرحلة 

محافظات )القاهرة، اإلسماعيلية، بورسعيد(، لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات العضوية بالمجلس، وفقا للجدول الذى أعدته 

  .أمانة المجلس، ومن المقرر أن تبدأ اللجان اسقبالهم من العاشرة صباحا وحتى الخامسه مساء  

 0/05/5802 اليوم السابع

 -نقابات :

 

  للمطالبة بإقرار التشريعات الصحفية سيسييب الصحفيين: أرسلنا خطابا للنق

قالش نقيب الصحفيين، أن ممثلى الصحفيين واإلعالميين أرسلوا خطابا للسيسى للمطالبة بإقرار التشريعات أكد يحيى 

الصحفية واإلعالمية. وأضاف قالش أن الخطاب جاء فيه أنه فى بداية يناير القادم ستواجه المؤسسات الصحفية القومية مأزقا 

مجالس إدارات الصحف القومية وبعض رؤساء التحرير. وذكر نقيب الصحفيين، قانونيا يتمثل فى انتهاء المدة القانونية لرؤساء 

 .أنهم أرسلوا صورة من الخطاب، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

 0/05/5802 اليوم السابع

 -األحزاب :

 ساويرس يترأس وفد "المصريين األحرار" للمشاركة فى ذكرى األربعين لضحايا الطائرة الروسية

توجه وفد من حزب المصريين األحرار برئاسة نجيب ساويرس، مؤسس الحزب وعدد من قيادات الحزب إلى موسكو للمشاركة فى 

ومن المقرر أن يشارك الوفد بفاعليات  .األربعين لضحايا الطائرة الروسية التى سقطت فى العريش نهاية أكتوبر الماضىذكرى 

ويضم وفدالحزب عدًدا من شبابه وقياداته  .التأبين التى سيحضرها السفير المصرى لدى روسيا بمدينة سان بطرسبرج الروسية

ين فى الخارج، وعماد رءوف األمين العام المساعد وعضو المكتب السياسي، وأحمد منهم نادر الشرقاوى مسئول أمانة المصري

 خيرى .

 0/05/5802 بوابة األهرام

 

  المصريين األحرار": تشكيل تكتل لالستحواذ على البرلمان وتقسيم الغنائم مرفوض"

قال الدكتور أيمن أبو العال األمين العام المساعد لحزب المصريين األحرار وعضو مجلس النواب، أن حزبه سيكون له كتلته 

البرلمان القادم وموقفه السياسى سيكون متآلفا مع المصلحة الوطنية ، مضيفا:" تشكيل تكتل لالستحواذ على المستقلة داخل 

البرلمان وتقسيم الغنائم أمر مرفوض ". اوضح أنه سوف يترشح لرئاسة لجنة الصحة بمجلس النواب القادم بعد عرض األمر على 

األيام القلية القادمة والذى سيتم خالله تحديد اللجان التى سيترشح لها نواب  حزبه خالل االجتماع المقرر للهيئة البرلمانية فى

 .الحزب ومن سيكون رئيس الهيئة البرلمانية

 0/05/5802 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83/2480553#.VmaTcrh97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2480545#.VmaTgLh97IU
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/819425/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%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%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84/2480312#.VmaUGLh97IU
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  حزب النور: نجهز لمفاجآت فى البرلمان رغم رفض األحزاب ضمنا الئتالفهم

ث المشروعات التى إن الحزب يجهز لمفاجآت داخل البرلمان سواء من حي قال محمود هيبة عضو مجلس النواب عن حزب النور

حزب تعرض لحرب تكسير عظام فى الأو القوانين التى سيطالب بإصدارها خالل جلسات البرلمان. وأضاف أن  سيسعى لتنفيذها

  اتهم .األحزاب ضمهم الئتالفاالنتخابات  ولكن هذا لن يؤثر على اداء نوابه فى البرلمان، وسيكون لهم "أداء مؤثر" رغم رفض 

 0/05/5802 اليوم السابع

 -تصريحات :

 الحريرى: نسعى لتشكيل كتلة برلمانية معبرة عن المواطن

الشعبى يتولى عملية التنسيق  قال هيثم أبو العز الحريرى، النائب البرلمانى المستقل إن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف

بين عدد من النواب لتشكيل تكتل برلمانى يضم عدًدا من النواب الحزبيين والمستقلين، مشيرا إلى أنه يتواصل مع أحزاب التيار 

وأضاف أن ذلك التكتل سيضم شخصيات عامة .الديمقراطى باإلضافة إلى أحزاب العربي الناصرى والتجمع والمصرى الديمقراطى

راء فى تخصصات مختلفة، الفتا إلى أنه سيتلقى الدعم الفنى من هؤالء الخبراء باإلضافة إلى اللجان النوعية باألحزاب المنضمة وخب

 له، والنقابات العامة والمستقلة.

 0/05/5802 بوابة األهرام

 

  مصطفى بكرى: انتهاء تشكيل "ائتالف دعم الدولة المصرية" بالبرلمان خالل أيام

اللقاءات التى تجريها قيادات القائمة مع حزبى الوفد قال مصطفى بكرى، عضو قائمة "فى حب مصر" وعضو مجلس النواب، أن 

ومستقبل وطن هدفها توسيع ائتالف "دعم الدولة المصرية" الذى تشكله القائمة تحت قبة البرلمان. وأضاف عضو قائمة "فى 

ين يع األعضاء الذحب مصر" لـ"اليوم السابع" أن القائمة ستنتهى من تشكيل االئتالف بشكله النهائى خالل أيام بعد توقيع جم

 .تسعى القائمة لضمهم على وثيقة االئتالف

 0/05/5802 اليوم السابع
 

  يناير 52مرشد اإلخوان يحرض شباب الجماعة علي التظاهر قبل ذكرى 

 081والعدالة ما أطلقت عليه رسائل مرشد اإلخوان لشباب الجماعة، أثناء محاكمته برفقة نشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية 

اخرون فى قضية احداث االسماعيلية، حيث طالب بديع فى رسائله شباب الجماعة بمواصلة التظاهر والحراك فى الشارع، حيث 

  .يناير 52يزامن ذلك مع قرب االحتفال بذكرى 

 0/05/5802 اليوم السابع

 

 سامح سيف اليزل : رئيس البرلمان من األعضاء المعينين

قائمة "فى حب مصر" أن ائتالف دعم الدولة المصرية ينتظر قال اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب، والمنسق العام ل

وأضاف أنه لن يترشح لرئاسة مجلس  .قائمة التعيينات التى سيختارها الرئيس وبناء عليه سيتم اختيار أحدهم رئيًسا للمجلس

من .م يتم حسمه حتى اآلنالنواب، وأن ما يتردد عن ترشحه لرئاسة لجنة األمن القومي، أمر مطروح ويفكر فيه بجدية إال أنه ل

 ، ما تردد عن نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب.«فى حب مصر»جانبه نفى أسامة هيكل، عضو مجلس النواب عن قائمة 

 0/05/5802 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A6/2480268#.VmaUMLh97IU
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/819424/%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%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2480324#.VmaUCLh97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/7/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/2480215#.VmaUVrh97IU
http://www.albawabhnews.com/1649845
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 أبو الفتوح: نظام السيسي أشد فشال من مرسي

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه دعا إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ألنه يرى أن الشباب مصاب 

 ،لداعش واإلنضمام للعنف يذهب أن  إال البالد تعيشه الذي السيء الوضع هذا إلصالح طريق له وليس بحالة من اليأس واإلحباط 

أنه أراد بهذه الدعوة إنقاذ شباب الوطن، وتوجيه وأضاف .الحالي بأنه أشد فشال من الرئيس المعزول محمد مرسي النظام واصفا

رسالة لهم أن هناك حل سلمي يتمثل في االنتخابات الرئاسية المبكرة حينما تكون السلطة السياسية أدائها ردئ وليس لصالح 

تخابات حقيقية ال مثل التي أتى بها السيسي وال البرلمان، فال يجوز أن أطلق عليهم يد انير أنهوأوضح .الوطن مثل السلطة الحالية

انتخابات، ألن االنتخابات ليست باألوراق في الصناديق ولكن بقوانين وأجواء وتكافؤ فرص وسماح للجميع بالمشاركة وغياب المال 

 ."لالنتخابات السياسي، ويجب أن تتوافر أوال هذه الشروط واألجواء وإال ال معنى

 7/05/5802 مصر العربية
 

 فرغلي: السيسي بنى أسوارا بينه وبين الشعب.. والُمدعون تصدروا المشهد

 ما 5802 سبتمبر في خسرت السويس قناة إن  االتحاد العام ألصحاب المعاشات والبرلماني السابققال البدري فرغلي رئيس 

 إنو أكد . الجديدة السويس قناة وجود من الرغم على الماضي العام من سبتمبر بشهر  بالمقارنة  دوالر مليون 10  يقارب

وأشار إلى أّن . واالجتماعية االقتصادية األزمات أحدثوا الذين سوى ألحد يستمع وال عالية أسواًرا الشعب وبين بينه بني  السيسي

ثوارت، ال متعددي يكونوا أن يناير المقبل، موضًحا أن المصريين ال يستطيعون 52الشعب لن يستجيب لدعوات التظاهر في 

 ."قائاًل "كفاية عليهم ثورتين

 7/05/5802 مصر العربية

 -توك شو :

 عضو داخل البرلمان ضعيف 188التجمع: تحالف الـرئيس حزب 

قال رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إن البرلمان المصري سيكون بال قيادة، نظرا لعدم حصول القوى المشاركة فيه على 

قناة "الغد  وأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على.نصيب األسد من إجمالي عدد المقاعد وتحقيق األغلبية

العربي" اإلخبارية، أن قائمة "في حب مصر" ستمثل أغلبية تصويتية داخل البرلمان لتمرير القوانين وبعض القضايا المتعلقة 

باإلرهاب واألمن القومي، مردفًا: "تحالف فى حب مصر داخل البرلمان يضم شخصيات متباينة األفكار واأليديولوجيات، وبعضهم 

 أيدولوجيات مختلفة، مردفًا "تحالفات ضعيفة ال تعبر عن األغلبية". يمثلون أحزابًا ذات

 7/05/5802 بوابة األهرام

 توفيق عكاشة: سأخصص مكاًنا للتظاهر تحت قبة البرلمان فى حال رئاستي له

وأضاف فى تصريحات .قال توفيق عكاشة نائب البرلمان المنتخب إنه سيطالب بتعديل قانون التظاهر خالل الفترة المقبلة

وردا عن تنسيقه مع .للبرلمان سيخصص مكانا فى ساحة البرلمان للتظاهرتليفزيونية عبر قناة "النهار" أنه إذا أصبح رئيسا 

وأشار ."أحد التحالفات قبل بدء أعمال البرلمان المنتخب ، أكد قائاًل: "نسقت مع ربى الذى خلقنى ولم أنسق مع أحد تحت القبة

ب مصر"، قائاًل: "إزاى أهاجم قائمة أنا إلى أنه أبدى اندهاشه الكبير من األقاويل التى خرجت تردد أنه يهاجم قائمة "فى ح

 ."منتخبها فى قريتى؟ أنا أدعهما

 7/05/5802 بوابة األهرام

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%A9/827361-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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%A9/827334-%D9%81%D8%B1%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/13/70/819373/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/819340/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-.aspx


 

 

5802ديسمبر  80نشرة   مرصد اإلعالم المصري       10   

 

 سيف اليزل: "الوفد" و"مستقبل وطن" و"حماة وطن" انضموا لـ"دعم مصر""

أحزاب لضمها لتحالف  3قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "في حب مصر"، وعضو البرلمان، إنه تم التوافق مع 

وأوضح خالل مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على .طن"ائتالف دعم مصر"، وهي أحزاب الوفد ومستقبل وطن وحماة و

ولفت سيف اليزل إلى أن .فضائية "سي بي سي"، أنه تجري مشاورات حاليا مع حزب المصريين األحرار لضمه للتحالف الجديد

المصريين األحرار أحدهما المفاوضات وصلت لمستوى متقدم مع المصريين األحرار، مشيرا إلى أن هناك قناتين لالتصال مع 

ونوه سيف اليزل إلى أنه سيتم .مباشرة بينه وبين المهندس نجيب ساويرس والثانية من خالل وسيط رفض الكشف عن هويته

االنتهاء من هذه المفاوضات خالل األسبوع الجاري، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع لكافة أعضاء التحالف الجمعة المقبلة لإلعالن 

 بشكل نهائي.عن تشكيله 

 7/05/5802 بوابة األهرام

 

 ... ويتوعد وزير الداخلية  شركتها فى مليونياتىتوفيق عكاشة تبنيت حركة "تمرد" وأ

قال اإلعالمى توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إنه من تبنى حركة "تمرد" وأشركها معه فى مليونياته ضد محمدمرسى، وأنه 

السيسى وقت أن كان ألف توكيل لعزل مرسى وتفويض عبد الفتاح  03أول من اخترع فكرة التوكيالت وَسلََّم المخابرات الحربية 

وزيرا للدفاع، وذلك قبل أن تنشأ تمرد بأشهر. ورفض عكاشة خالل حواره مع الكاتب الصحفى خالد صالح،ببرنامج "آخر النهار" 

مقارنته باإلعالمى الساخر باسم يوسف فى قدرة أى منهم على التأثير الشعبى ضد مرسى، قائاًل: "أنت بتقارننى بواحد بتاع نكت" 

أن باسم يوسف لم يكن يبنى رأى عام، ولم يقدم ثقافة ووعى وعلوم، متحدًيا قدرة الجمعية الوطنية للتغيير على الحشد معتبًرا 

وأوضح  .اتهم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بالوقوف ضده فى االنتخابات البرلمانية لإلطاحة بهو." المليونى مثله

لنسب بينه وبين وزير الداخلية، قد تكون سبًبا وراء وقوفه ضده فى االنتخابات البرلمانية، عكاشة، أن عالقة القرابة والصهر وا

وأضاف انه كلف حرفًيا من محمد مرسى بأن يتخلص منى بأى   "%088قائاًل: "ممكن يكون هو وراء هذا األمر ولكننى ال أجزم بنسبة 

الشرطة كانوا رافضين لهذا األمر مثل الشعب المصرى لممارسات من الطرق، ومجدى عبد الغفار حاول القبض علىَّ ولكن رجال 

نه سيدخل فى معركة مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تحت قبة البرلمان، اقال و.  اإلخوان ولذلك لم يستطع القبض علىَّ

ه، مضيًفا: "للسلطة التشريعية أنياب وسيستخدم مع النواب الجدد األدوات البرلمانية لمراقبته ومحاسبته حال وجود أخطاء لدي

وسنستخدمها ضد من يتعدى عليها". وأضاف "الحكومة الحالية تحرشت بنواب البرلمان الجدد ولم تخلق جًوا من الود مع المجلس، 

 توروأخطأت فى حق البرلمان والسيسي نفسه، ألنه من أصدر قراًرا بندب اللواء خالد الصدر أمينا لمجلس النواب وفقا للدس

 7/05/5802  1 -  3 -  5 – اليوم السابع

 

  خبير أمنى لـ " اإلبراشى " : اإلخوان تروج لـ" االختفاء القسرى" إلحراج مصر دولياً 

بالنزول يناير القادم، قائًلا : " أوجه رسالة لكل من تسول له نفسه  52هاجم العقيد هشام سرور الخبير األمنى، الداعين للنزول فى 

يناير، أنتم تشاركون فى هدم الدولة " ، هؤالء من الجماعات المناهضة للدولة، والتي تروج لالختفاء القسرى، وسيتم  52يوم 

مواجهتهم بمنتهى القسوة". وأضاف خالل حواره مع اإلعالمي وائل اإلبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساًء" أن الجماعة اإلرهابية وهى 

  .ختفاء القسرى، تروج االشائعات إلحراج القيادة السياسية، أمام الرأى العام العالمىصاحبة مصطلح اال

 7/05/5802 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/819341/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%B9%D9%85.aspx
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%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7/2480190#.VmaUW7h97IU
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%84%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%82/2480095#.VmaUg7h97IU
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%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1/2480070#.VmaUkLh97IU
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%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-/2480063#.VmaUnLh97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%80--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89----%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%80-%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%89-%D9%84%D8%A5/2480401#.VmaUzLh97IU
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  الصحف األمريكية والبريطانية عن البرلمان يصيب باالكتئاببالفيديو.. خالد صالح: ما تكتبه 

قال الكاتب الصحفى خالد صالح، رئيس تحرير "اليوم السابع" إن ما تكتبه الصحف األمريكية والبريطانية عن مصر والبرلمان 

ات ِقَبل اللجنة العليا لالنتخابالجديد يصيب المواطنين باالكتئاب، رغم تنفيذ االستحقاق الثالث داخل الدولة بكفاءة، سواء من 

وإدارتها للعملية، أو تعامل القضاة وتحملهم الصعوبات الشديدة والمخاطر األمنية الهائلة أثناء عملهم. وأضاف خالل تقديمه 

ة، عمليبرنامج "آخر النهار" أن كافة المنظمات الدولية التى عملت بطريقة محايدة خالل االنتخابات البرلمانية شهدت بكفاءة ال

وخرجت بتقارير وصلت إلى األمم المتحدة، وشهد العالم بعدم وجود انتهاكات تخص الدولة المصرية فى إدارة هذا االستحقاق. 

وأشار إلى وجود انحياز سافر وواضح ضد الدولة وليس ضد السلطة والحكومة داخل تحليالت الصحف األجنبية التى تتحدث بأن 

 .مفككة هناك انقسام بمصر وأن الدولة

 7/05/5802 اليوم السابع

 

 عكاشة: اإلخوان تعاقدوا مع شركات سوشيال ميديا تركية لمهاجمتي 

النواب، جماعة اإلخوان المسلمين بالوقوف وراء حمالت السخرية والتشهير به عبر مواقع اتهم توفيق عكاشة، عضو مجلس 

 على ضده الموجودة السخرية حمالت" إن ،"النهار" قناة على المذاع" النهار آخر" ببرنامج لقائه وقال ، خالل.التواصل اإلجتماعي

 للهجوم تركية ميديا سوشيال شركات مع تعاقدوا "أن اإلخوانوأضاف ."اإلخوان جماعة خلفها تقف االجتماعي، التواصل مواقع

 فقدت االجتماعي، التواصل شبكات من وغيرهما واعتبر أن "فيس بوك" و"توتير"."الدرديري حياة اإلعالمية وعلى عليه،

 .شيء في تؤثر ولن لم وأنها األرض، على تماًما مصداقيتها

 0/05/5802 رصد

 -سوشيال ميديا :

 

 أول تعليق لعالء األسواني بعد إلغاء األمن لندوته الشهرية

علَق الروائي عالء األسواني، على إلغاء ندوته باإلسكندرية من قِبل األجهزة األمنية، اعتراًضا على موضوع الندوة التي حملت 

 إلغاء" وكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": ."األوهام و الواقع بين المؤامرة نظرية" عنوان

 من الناس وعي على الحقيقية المؤامرة هو المؤامرة لنظرية الترويج أن يؤكد المؤامرة، نظرية عن اإلسكندرية في لندوتي األمن

 ."عليهم السيطرة أجل

 7/05/5802 مصر العربية

 

 إسراء عبد الفتاح عن التعذيب: الحاالت الفردية بقت يومية

وقالت في تغريدة عبر .باإلسكندرية المنتزه، ثان شرطة عبد الفتاح، على خبر وفاة سجين بقسم علقت الناشطة السياسية إسراء

 ."!الحاالت الفردية بقيت يومية، امال لو كان ممنهج كان حصل ايه" :"حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر

 7/05/5802 مصر العربية

 

 

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%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-/2480034#.VmaUk7h97IU
http://rassd.com/168574.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/827613-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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%A7/827610-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 #مرتضى_بيشتم_السيسي: "أكيد ماسك عليه سيديهات"

النار  مرتضى منصور في مصر. ففي مداخلة مع قناة "العاصمة"، فتح المستشار، "مرتضى_بيشتم_السيسي#"هشتاج انتشار  

 صالح اللي يبقى الدولة دعم: "قائاًل السيسي، على ينقلبون الناس جعل ، واتهمه بالتسبب فياليزلسامح سيف  على اللواء

ضدك.. ومش يروح للي معاك.. أنت عايزنا نقلب على الراجل وال إيه.. أنا لو قلبت.. أنا مبخافش من حد ومحدش مجاملني في 

حاجة، ولما قلت السيسي وانتخبته مخدتش حاجة منه، وال خدت وعد أني أكون محافظ وال وزير.. أنا نزلت االنتخابات 

للجبهة التي يحاول اليزل تكوينها في البرلمان، لـ"دعم الدولة التي اتهمها بالتحامل ضده وابنه وحاول منصور اإلشارة  ."بدراعي

 عدم على زعالن السيسي أن قيل: "منصور وأضاف أحمد في االنتخابات، والوقوف مع منافسه في دائرة الدقي عمرو الشوبكي".

سنة، والشوبكي  38لشباب يا سيسي اللي انت عايزه.. أحمد عنده ا ده هو.. تزعل ما طب.. وحبيبه صاحبه هو علشان الشوبكي فوز

اللي سافر أمريكا وقال إنك عملت انقالب ضد مرسي؟ وعاملين مندبة إنه سقط؟ هو ده صاحبك يا سيسي ولكن الحساب قادم 

 ومحدش مجاملني؟".

 0/05/5802 العربى الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=tren
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=tren
https://twitter.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1&src=typd
https://twitter.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1&src=typd
https://twitter.com/search?q=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%20%D8%B3%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84&src=typd
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/12/8/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA
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 النشرة المجتمعية

 -الحراك المجتمعى :

 

  توقف الدراسة فى مدرسة تجريبى بالسويس بسبب اعتصام المعلمين لتأخر الرواتب

شهدت مدرسة اللغات التجريبية اإلنجليزي بحوض الدرس بالسويس، حالة من الفوضى، بعد إعالن المعلمين والموظفين 

اعتصامهم، وتوقفهم عن العمل بداية من طابور الصباح، اعتراضا منهم على عدم صرف رواتبهم عن الشهر الماضى بسبب 

طروا جميع الجهات المعنية والتربية والتعليم ومحافظة السويس، منذ أخطاء إدارية. وقال أحد المعلمين المعتصمين أنهم أخ

 أمس، بموقفهم ولم يتحرك أحد، موضحا أنهم مستمرون فى االعتصام حتى إشعار آخر. 

 0/05/5802 اليوم السابع

 -قضايا المجتمع :

 

 -أقتصاد :

 

 هيئة البترول بمصر تتفاوض لتأجيل أقساط بنكية بالدوالر

في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في البالد لتأجيل أقساط  قال مسؤول كبير

وقال المسؤول في تصريحات له اليوم: "نتفاوض لتأجيل أقساط دوالرية على الهيئة بالدوالر. جميع .بالدوالر مستحقة على الهيئة

ولم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض ."ات البالد من المواد البتروليةإيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياج

وأوضح مصدر مصرفي مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض .الهيئة على تأجيل أقساطها

 .دوالر، سنة إضافية لتصبح ثالث سنوات مليار 0.0الدوالرية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في إبريل بقيمة 

 0/05/5802 50عربى

 

 مليون يورو لدعم صغار المزارعين وتحسين القرى الفقيرة 32اتفاقيتان بـ

 ية للتنمية والصندوق االجتماعىوقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اتفاقيتين مع االتحاد االوروبى والوكالة الفرنس

مليون  02مليون يورو لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة و 58مليون يورو، منها  32للتنمية بقيمة 

يورو منحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف لصالح الصندوق االجتماعى للتنمية مقدمة من االتحاد 

 وروبى وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية.األ

 0/05/5802 األهرام

 

 جنيهمليار  ٨.٢تباين مؤشرات البورصة في ختام التعامالت.. ورأس المال السوقي يخسر 

 مليار جنيه. ٨.٢تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعامالت اليوم االثنين، وتراجع رأس المال السوقي لألسهم المقيدة بنحو 

 7/05/5802 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA/2480512#.VmaTmbh97IU
http://arabi21.com/story/877395/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#tag_49232
http://www.ahram.org.eg/News/131748/5/458557/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/NewsContent/14/114/819219/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-.aspx
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 مليون دوالر للتنقيب عن النفط والغاز في مصر 152"أديسون": ضخ 

قال قطاع البترول والثروة المعدنية، إن استثمارات شركة أديسون اإليطالية في مجال التنقيب عن البترول والغاز في مصر بلغت 

مليون دوالر بمنطقة شمال  518وتضخ شركة أديسون .مليار جنيه 3.1مليون دوالر بما يعادل دوالر  152نحو  5803نهاية عام منذ 

وتشارك أديسون شركة "آر دبليو أي .مليون دوالر بمنطقة شمال غرب جندى بالصحراء الغربية 58ثقة البحرية بالبحر المتوسط و

مليون دوالر بالشراكة مع شركة بتروكلتك  088ر منطقة شمال غرب األمل بخليج السويس ومليون دوال 12ديا األلمانية" بضح 

 االسكتلندية في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط.

 0/05/5802 البوابة نيوز

 

 يورو لتمويل مترو األنفاقمليون  088التعاون الدولى توقع اتفاقية بـ 

مليون يورو مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  088وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقية بقرض بقيمة 

وقالت الدكتورة سحر  .والتنمية، لتمويل مترو األنفاق، وذلك خالل مشاركتها بمؤتمر المشروعات الكبرى الذي تنظمه شركة ميد

إنه جار التعاون مع كل المؤسسات الدولية لتمويل الخطط التنموية للحكومة، وتقديم الدعم الفنى للمشروعات، مضيفة نصر، 

 أن التعاون مع البنك األوربي في قطاعى النقل والكهرباء، يرجع إلى خبرة البنك في القطاعين.

 0/05/5802 زالبوابة نيو

 

 البورصة تبدأ تعامالت الثالثاء على تراجع جماعي محدود

بدأت مؤشرات البورصة تعامالتها الصباحية، اليوم الثالثاء، على تراجع جماعى محدود، باستثناء ارتفاع طفيف لمؤشر الشركات 

وتراجع مؤشر البورصة  .يغير اتجاه السوقالصغيرة، وسط توقعات باستمرار األداء العرضى خالل الجلسة، في انتظار خبر جوهرى 

" بنسبة 58، وخسر مؤشر "إيجى إكس %8.25" بنسبة 28، وتراجع مؤشر "إيجى إكس %8.11" بنسبة 38الرئيسى "إيجى إكس 

" األوسع نطاقا 088، وتراجع مؤشر "إيجى إكس %8.83" بنسبة 78، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 0.85%

 .%8.87سبة بن

 0/05/5802 البوابة نيوز

 -تعليم :

 

 

 مصر تفوز برئاسة رابطة التعليم بإفريقيا

استطاع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يحصل لمصر فى ابيجان على انتصار جديد على المستوى 

( وذلك بعد شهر واحد من رئاسته المكتب الفنى للتعليم adeaبحصوله على رئاسة رابطة تطوير التعليم فى إفريقيا ) اإلفريقى

 والعلوم والتكنولوجيا التابعة لالتحاد اإلفريقى فى أديس ابابا خالل العامين القادمين.

 0/05/2580 األهرام

 

 

http://www.albawabhnews.com/1650368
http://www.albawabhnews.com/1650345
http://www.albawabhnews.com/1650340
http://www.ahram.org.eg/News/131748/25/458480/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7.aspx
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 ُمدرسة "تفقأ عين" طالبة بالجيزة

 بمحافظة التعليمية، القناطر منشأة إلدارة التابعة الجديدة، بهرمس بمدرسة" ُمدرسة" قيام من" ع. محمود" اشتكى المواطن

 منشأة شرطة بقسم 02533 رقم حمل وأضاف والد الطفلة، أنه حرر محضًرا بالواقعة.المدرسة داخل ابنته عين بفقأ الجيزة،

 نم تتألم التي البنته فيديو مقطع بالتقاط شكواه وثق وأكد والد الطفلة، في تصريحات صحفية، أنه.الجيزة بمحافظة القناطر

 .لمدرسة المتسببة في الواقعة وأحالتها للتحقيقا بوقف قامت المدرسة إدارة أن بالعين، عملية إجرائها عقب بعنيها اإلصابة

 0/05/5802 رصد

 -صحة :

 

 مليون جنيه الفتتاحها قبل يونيو المقبل 088مشروعا للصرف بتكلفة مليار و 11طرح 

ديد لجكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية و الرى عن االنتهاء امس من توزيع المهام والتكليفات واقرار الجدول الزمنى ا

مليون جنيه ضمن المشروعات المائية  088مشروعا مائيا جديدا بتكلفة اجمالية تصل الى مليار و 11لضغط مواعيد االنتهاء 

بالخطة العاجلة لمحافظتى البحيرة و االسكندرية بعد تخفيض تكاليفها الفتتاحها قبل شهر يونيو من العام المقبل بدال من 

 شهر نوفمبر.

 0/05/5802 األهرام

 

 انفجار محبس الرماية تسبب فى تأجيل إفتتاح محطة أكتوبر ..والتشغيل الرسمى الخميس

اه اكتوبر، السبب فى تأجيل تشغيل كشفت مصادر مطلعة، أن إتفجار محبس منطقة ميدان الرماية بعد ربطة برافع محطة مي

محطة مياه اكتوبر، باالضافة الى ان وزارة الصحة ما زالت تقوم بسحب عينات وتحليلها للتأكد من جودة المياه. وأضافت المصادر، 

صحة حصلت ، مشيرا الى ان ال %0فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" انه طبقا للقانون الجديد ال تزيد نسبة العكارة بالمياه عن 

  .%0.2على ثالث عينات اثنين نجحوا والثالثة سقطت بسبب نسبة العكارة وصلت ل

 0/05/5802 اليوم السابع

 -أقباط :

 

  شرم الشيخ" تنظم قداسا ووقفة بالشموع لتأبين ضحايا الطائرة الروسية غدا"

"شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء لتنظيم قداسا لتأبين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء ، وذلك تستعد مدينة 

يوما على سقوطها و المقرر إقامته غدا األربعاء ، كما سيتم تنظيم وقفة تضامنية بالشموع من أجل السالم  18فى ذكرى مرور 

لغات مختلفة "اإلنجليزية، الفرنسية، الروسية، األلمانية، العربية" بمدينة  وتقديم أنشودة روحانية خاصة بهذه المناسبة بخمس

يأتى ذلك ضمن فعاليات االحتفالية الكبرى ملتقى األديان "هنا نصلى معا " تضامنًا مع الشعبين الفرنسى  . سانت كاترين

الشعب الروسى فى أعقاب حادث الطائرة الروسية واللبنانى إثر التفجيرات اإلرهابية التى شهدتها البلدين إلى جانب التضامن مع 

  .المنكوبة

 0/05/5802 اليوم السابع

http://rassd.com/168560.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131748/27/458576/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A/2480556#.VmaTZrh97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88/2480388#.VmaT67h97IU
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 -أخرى :

 للسكك الحديديةعربة مكيفة  505الجيوشى : توريد 

 388عربة مكيفة لتحسين الخدمة بالقطارات باالضافة الى تطوير  505قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إنه يتم توريد 

جاء ذلك امس خالل لقائه  الفريق  عبد العزيز سيف الدين .عربة عادية و سوف يتم تسليمها تباعا على مدار األشهر المقبلة

ة للتصنيع بحضور كل من المهندس  احمد حامد رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية وقيادات من رئيس الهيئة العربي

 الجانبين موضحا  ان االجتماع يأتى فى إطار تكليف الحكومة  لتوسيع قاعدة التصنيع المحلى  باعتباره يمثل مستقبل البالد .

 0/05/5802 األهرام

 

 انفجار ماسورة بالمهندسين يتسبب فى غرق شارع محى الدين أبو العز

تسبب انفجار ماسورة مياه بشارع محى الدين أبو العز بالمهندسين، فى حالة من الشلل المرورى أمام حركة السيارات. واستمر 

فتح البالوعات لتسريب المياه عليها دون جدوى، مما أدى إلى غرق تدفق المياه، دون تحرك المسئولين بالحى، وحاول المواطنين 

بالشوارع الرئيسية بالمنطقة. واستغاث السكان برئيس الحى لسرعة التحرك وإرسال سيارة لشفط المياه المتراكمة فى الشوارع 

  .لفتحها أمام قائدى السيارات والمارة

 0/05/5802 اليوم السابع

 

 مياه القليوبية: قطع الخدمة اليوم عن مدينة طوخ

مساء اليوم الثالثاء  7الساعة أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه سيتم قطع المياه عن مدينة طوخ بالكامل وذلك بدءا من 

وأوضحت الشركة في بيان لها أن ذلك القطع للخدمة يرجع ألعمال غسيل الشبكات .صباح يوم غدا األربعاء 5وحتى الساعة 

 بالمحطة الرئيسية.

 0/05/5802 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131748/25/458477/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%89--%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF--%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2480265#.VmaUNbh97IU
http://www.albawabhnews.com/1650167
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 

 وزير الداخلية اإلماراتي يغادر القاهرة

غادر القاهرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتي، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة 

ذى حضر للمشاركة بحفل مؤسسة وال ساعات التقى خاللها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لبحث التعاون بين الجانبين

وقام الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بزيارة .الفكر العربى الذى يقام حاليًا فى القاهرة لتكريم بعض الشخصيات العربية البارزة

ة الظاهرى سفير رافقه خاللها وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار والسفير محمد بن نخير 27327لمستشفى سرطان األطفال 

 اإلمارات في مصر.

 7/05/5802 بوابة األهرام

 

 إطالق سراح العالم الكيميائي بهجت األناضولي

 نم قرار بعد هجت األناضولي"،ب" العرب، الكيميائيين التحاد المساعد العام األمين سراح اإلثنين، أطلقت السلطات، مساء أمس

 لألناضول، حديثه في" مؤمن مصطفى" وقال محامي األناضولي،.قانوني لمصدر وفًقا أيام، عشرة منذ سبيله بإخالء مصرية محكمة

اء االنتم بتهمة احتجازه من عاٍم عن يزيد ما بعد اإلثنين، مساء األناضولي، سراح أطلق( القاهرة غربي) بوالق شرطة قسم" إن

 ."الماضي الشهر نهاية سبيله بإخالء قضائي حكم وبعد صدوروتمويل اإلخوان، 

 0/05/5802 مصر العربية

 

 مواطنين داخل السجون 3منظمات حقوقية تدين وفاة 

 من أسابيع بعد أيام، 3 خالل والسجون، االحتجاز مقار مواطنين داخل 3دولية، اليوم اإلثنين، وفاة منظمات حقوقية  3أدانت 

 العالمي واالئتالف ،(بريطانيا مقرهما) مونيتور رايتس هيومن ومنظمة اإلنسان، لحقوق العربية المنظمة ورصدت.آخرين 1 وفاة

 ."ولاألناض" عليهم اطلعت بيانات ثالث باإلسكندرية، والجيزة والمنصورة ، وفقق )مقره تركيا(، وقوع حاالت وفاة والحقو للحريات

  0/05/5802 مصر العربية

 

 اإلسكندرانيباحًثا دولًيا يطالبون باإلفراج عن إسماعيل  01

 ،"ياالسكندران إسماعيل" سيناء، قضايا في المتخصص الباحث الحقوقي، والناشط الصحفي سراح إطالق إلى دولًيا، باحًثا 01دعا 

 اسم تحمل عريضة وذكرت.المقبل الخميس عدمه، من حبسه تجديد نظر اإلثنين، أمس مساء النيابة قررت الذي

"freealexandrani" اعتقلت نوفمبر من 38الـ في" إنه األناضول، عليها اطلعت االسم على شبكة اإلنترنت،، عبر موقع بنفس 

 وهذه المريضة، والدته لزيارة مصر دخول محاولته أثناء الغردقة مطار من االسكندراني إسماعيل الباحث المصرية السلطات

 ."التعبير حرية على ريضة التي وقع عليها عدة باحثين تستنكر االعتقال وتعتبره اعتداءً الع

 0/05/5802 مصر العربية

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/819365/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.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%A9/827658-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84%D9%8A
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%A9/827631-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
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%A9/827655-14-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8B%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 -محاكم ونيابات :

 

 «الزند وفتحي»ألف جنيه بتهمة سب وقذف  58حبس سعد خطاب عامين وتغريم عبدالحليم قنديل 

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، بحبس الصحفي محمد سعد خطاب، مستشار التحرير بجريدة صوت 

ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى  58األمة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 

صدر .المحكمة المدنية المختصة بحالتها، التهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية جنح الدقي

 .الحكم غيابيًا، ومن المقرر إعادة إجراءات المحاكمة فور ضبط الصحفيين

 0/05/5802 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122015&id=a43502fb-f574-4f3c-af0c-e4a6edfeabd5
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 الشأن العسكرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيسي يجتمع بالفريق صدقى صبحى وزير الدفاع

بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، وتم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين األمني اجتمع السيسي 

وأكد السيسي أن أي أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثني رجال مصر األوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة  .والعسكري

 خل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة األمنية.والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن في الدا

 7/05/5802 بوابة األهرام

 

 "5802واليونان ينفذان التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا  مصر

" 5802غادرت وحدات من القوات البحرية والجوية المصرية متجهة إلى اليونان للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا 

م الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من األنشطة منها قيا. والذى يستمر لعدة أيام باليونان

قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال االعتراض البحرى وأعمال اإلمدادات والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات، وكذلك 

تى يأ. أعمال التهريب والقرصنة البحرية والهجرة الغير شرعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها

التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل 

 الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكال البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجاالت .

 7/05/5802 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 مجدى عبد الغفار يشاركان طلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة عدًدا من األنشطة الرياضية وصدقى صبحى 

المسلحة ووزارة الداخلية شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد فى إطار التواصل المستمر وتدعيم الروابط الراسخة بين القوات 

العام للقوات المسلحة واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية صباح اليوم طلبة الكلية الحربية وعدد من طلبة كلية الشرطة 

ن أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية كما قام القائد العام ووزير الداخلية بتكريم عدد م فاعليات يوم رياضى بالكلية الحربية .

حضر األنشطة الفريق محمود . الحربية وكلية الشرطة المتميزين فى كافة األنشطة الرياضية كما شاركا الطلبة تناول وجبة اإلفطار

 خلية .حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الدا

 0/05/5802 موقع وزارة الدفاع

 

 قاعدة روسية لصيانة األسطول الجوي المصري في حلوان

المروحيات تستعد شركة المروحيات الروسية التابعة لشركة روسيتك الوطنية، لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة إلى 

وسيجري تحديث قاعدة صيانة المروحيات في حلوان، لتكون قادرة على تقديم خدمات  .المصنوعة في روسيا والعاملة في مصر

ووفًقا لالتفاقية التي تم إبرامها، .التي تعمل لدى القوات الجوية المصرية Mi-17-1Vو Mi-8T الدعم التقني وتعمير طائرات

سية منشأة حلوان كمركز لتعمير الطائرات المروحية وتنفيذ عمليات صيانة وسيخضع أسطول ستخول شركة المروحيات الرو

 .إلى عملية تعمير شاملة  Mi-17-1Vوثالث طائرات طراز  Mi-8Tطائرة طراز  10طائرات القوات الجوية المصرية الذي يضم 

 0/05/5802 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/819276/%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-%D8%A3%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%A1-.aspx
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28881
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28882
http://www.albawabhnews.com/1650309
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 نفقا على حدود غزة في شهر واحد 58الجيش المصري يدمر 

فتحة نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة شمال شرق مصر، خالل شهر نوفمبر الماضي، بحسب  58دمر الجيش المصري، 

عبر صفحته الرسمية على ونشر المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، االثنين،  .بيان للمتحدث العسكري

 .موقع "فيسبوك"، صورا قال إنها لفتحات األنفاق التي تم تدميرها

 7/05/5802 50عربى

 

 "ديبكا": مصر تدعم بشار األسد بتسيير طائراتها إلى حلب

 نظام بشار األسد عن طرق تسيير طائرات الركاب المصرية إلى سوريا.كشف موقع "ديبكا" اإلسرائيلي عن اتفاق مصري روسي لدعم 

وقال الموقع المقرب من مخابرات دولة اإلحتالل إن اتفاًقا سريًّا جرى خالل األسبوع الماضي بين مسؤولي الجانبين المصري والروسي 

هذا االتفاق كانت هبوط طائرتي ركاب لمصر وأكدت مصادر عسكرية حصرية للموقع إن أول نتائج  من أجل دعم نظام بشار األسد.

ى وير للطيران في مطار حلب ومطار دمشق، وبذلك تكون مصر أول دولة عربية استأنفت رحالتها إلى سوريا التي تمزقها الحروب.

لية ت الدوالموقع أن ما قام به السيسي يوضح  ثقته في قدرة روسيا على الحفاظ على بشار األسد في السلطة في مواجهة األصوا

 واإلقليمية التي تنادي بعزلة.

 0/05/5802 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/877281/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-20-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF#tag_49232
http://rassd.com/168589.htm
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 نشرة سيناء

 ــــــــــــــــــــــــــ

اخرون في تفجير مدرعة لهم بمنطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة بشمال سيناء. وفق ما صرح به  1 ابةجنود واص 1قتل م

 المتحدث العسكري العميد محمد سمير.

 5802ديسمبر  0 القدس العربي

 

http://www.alquds.co.uk/?p=447155

