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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

 ضمن أهم الدول المانحة للكونجو الديمقراطيةالبنك الدولي يشير إلى مصر 

صرح السفير/ هاني صالح سفير مصر لدى الكونجو الديمقراطية أن بعثة البنك الدولي في كينشاسا قد أصدرت مؤخرا كتيبا 

ية اطمقربالتعاون مع كل من الحكومة األلمانية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قائمة المشروعات البيئية في الكونجو الدي

وذلك بالتزامن مع مؤتمر األطراف الحادي والعشرين المعني بالتغير المناخي والذي ُعقد في  5002إلى  5002خالل الفترة من 

وأوضح السفير أن الكتيب المذكور قد أدرج مصر ضمن أهم الدول المانحة للكونجو الديمقراطية من خالل مشروع "اإلدارة  باريس.

وأضاف بأن المشروع المصري يشمل ستة مكونات أبرزها إنشاء أول مركز  مليون دوالر. 00.2المائية" بقيمة المتكاملة للموارد 

ل الخبرات وتباد ية في مختلف األقاليم الكونجوليةبئر مياه جوف 00وحفر  المناخية في الكونجو الديمقراطيةللتنبؤ بالتغيرات 

 درات.ودورات مكثفة لبناء الق في مجال الزراعة والري

 9/05/5002 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مصر على دفع التعاون السيسى يشيد بالعالقات مع اليونان ويؤكد حرص

 دينبحضور وفدّي البلتلته جلسة مباحثات موسعة  "بروكوبيوس بافلوبولوس"س اليونانى لقاءا ثنائيًا مع الرئي السيسىعقد 

المتميزة التى تجمع بين البلدين مؤكدًا حرص مصر على دفع التعاون بين البلدين فى مختلف  خاللها بالعالقات سيسيأشاد ال

 دثالمتح وصرح السفير عالء يوسف المجاالت، ومشيرا إلى أن هذا الحرص من جانب مصر يأتى على المستويين الرسمى والشعبي.

ما ك للتعاون فى مختلف المجاالت على المستوى الثنائي. أكد  أهمية استشراف آفاق جديدة سيسيالرسمى باسم الرئاسة، بأن ال

أشاد بمواقف اليونان الداعمة لمصر واحترامها الرادة الشعب المصرى وحرصها على شرح حقيقة التغيرات التى شهدتها مصر 

قدم المصر في المجال ديسمبر،بالت8أشاد الرئيس اليوناني بروكوييس بافلوبوليس، الثالثاء ومن جانبه  لبقية الدول االوروبية

السيسي في اليونان متمنيا له زيارة موفقة بورحب الرئيس اليوناني  االقتصادي فمصر حققت انجازات مبهرة في كافة المجاالت.

وأشار الرئيس اليوناني إلى أن  ومثمرة ،مضيفا أنه بحث مع السيسي سبل مواجهة التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها داعش.

 ثي بين مصر واليونان وقبرص نموذج يحتذي به ويمثل احتراما لمواثيق القانون الدولي .التعاون الثال

 

 9/05/5002 األهرام

 السيسي يلتقي برئيس الوزراء اليوناني

. منطقة الشرق األوسط التزام مصر بالعمل مع الشركاء اليونانيين للتنسيق المستمر إلعادة االستقرار واألمن إلى السيسىأكد 

ـ إن عالقات البلدين  سيسيوقال ال ـ فى كلمته خالل المؤتمر الصحفى مساء أمس مع رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس 

ر وصرح السفي سنعمل على استكشاف آفاق جديدة من التعاون والتكامل فى جميع المجاالت.تشهد ازدهارا وتناميا غير مسبوق، و

أوضح أن مباحثات أمس عكست اتفاقا فى الرؤى على وجود فرص عظيمة  سيسيلمتحدث باسم الرئاسة ـ بأن العالء يوسف ـ ا

ياحة والتكامل بين الموانى المصرية واليونانية، للتعاون االقتصادى بين البلدين، خاصة فى مجاالت الطاقة والنقل البحرى والس

باإلضافة إلى الفرص االستثمارية التى ستتيحها المشروعات العمالقة التى تنفذها مصر بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وفى 

 مقدمتها قناة السويس.

 9/05/5002 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d192af99-a75e-4eab-9481-e9e10892d3a6
http://www.ahram.org.eg/News/131749/136/458763/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131749/25/458764/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8.aspx
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 رئيس وزراء اليونان: لم ننَس وقوف مصر بجوارنا فى أزمتنا.. ونتطلع لمواجهة اإلرهاب "يًدا واحدة"

 مصر تملكقال رئيس الوزراء اليونانى إليكسيس تسيبراس، إن مصر التحتاج جسور تواصل مع االتحاد األوروبى ، مشيرا إلى أن 

وأضاف رئيس الوزراء اليونانى خالل المؤتمر الصحفى المنعقد اآلن مع الرئيس عبدالفتاح  عالقات ممتازة مع الدول األوروبية.

وأشار  السيسى فى أثينا، يجب على المجتمع الدولي العمل على حل قضية تدفق المهاجرين ووضع الحلول لهذه المشكلة.

ع إلقامة عالقات قوية مع الدولة المصرية لمواجهة ومكافحة اإلرهاب سويا، الفتا إلى أن القمة تسيبراس إلى أن اليونان تتطل

وأشاد رئيس الوزراء اليونانى بالعالقات  الثالثية بين مصر واليونان وقبرص ستساهم فى تحقيق التعاون واالستقرار بين الدول.

 درنا هذا جيدا.مع مصر قائاًل: لم ننَس وقوف مصر بجوارنا فى أزمتنا وق

 8/05/5002 بوابة األهرام

 للسيطرة المطلوبة.. ونسعى لتأمين حدودنا مع ليبياالسيسى: الحدود الدولية تفتقد 

 وأضاف إن الحدود الدولية تفتقد السيطرة المطلوبة، مشيًرا إلى أنه البد من التعاون المطلوب لتأمين الحدود. السيسىقال 

يونان وإقامة عالقات السيسى خالل المؤتمر الصحفى المنعقد اآلن مع رئيس الوزراء اليونانى، أنه يتطلع للعمل المستمر مع ال

بع تاو بالدور اليونانى البناء على الساحتين اإلقليمية والدولية. ىسوأشاد السي استراتيجية بين البلدين خالل الفترة المقبلة.

 أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتأمين الحدود مع ليبيا للحد من خطورة اإلرهاب. السيسى

 9/05/5002 بوابة االهرام

 بلجنة النيبادترقية السفير أشرف إبراهيم مساعًدا لوزير الخارجية وممثًلا شخصًيا للرئيس 

أصدر وزير الخارجية سامح شكري قراًرا بترقية السفير أشرف إبراهيم مساعًدا لوزير الخارجية، وممثًلا شخصًيا للرئيس بلجنة 

ويشغل السفير أشرف إبراهيم أيًضا  النيباد ولجنة النظراء، خلًفا للسفير إبراهيم علي حسن الذي شغلةهذا المنصب لسنوات.

 ير للعالقات االقتصادية الدولبة إلى جانب منصبه الجديد.منصب مساعد للوز

 9/05/5002 رامبوابة األه

 بدء أعمال القمة المصرية القبرصية بين السيسى وأناستاسيادس

 ديسمبر،وذلك بمقر إقامة  السيسي 9 األربعاء ية القبرصية بين السيسي، ونيكوس أنيستاسيادس بدأت أعمال القمة المصر

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة وقال السفير عالء يوسف  على هامش الزيارة الحالية التي يقوم بها لليونان .

تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتّى البلدين، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائى في مختلف 

 المجاالت، فضاًل عن التباحث حول التطورات اإلقليمية.

 9/05/5002 بوابة األخبار

 رئيس قبرص خالل لقاء السيسى: مصر استعادت مكانتها الدولية واإلقليمية

حيث أكد الرئيس القبرصى خالل اللقاء على  السيسى ونيكوس أنيستاسيادسالقبرصية" بين  -اختتمت أعمال القمة "المصرية 

استعادة مصر لمكانتها االقليمية والدولية. وقال السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات 

خالل  سيسىلل التهنئة، إن الرئيس القبرصى وجه للصحفيين عقب انتهاء المباحثات الموسعة بين وفدى مصر وقبرص

مباحثاتهما الثنائية على إنجاز االنتخابات البرلمانية التى تعد االستحقاق الثالث واألخير فى خريطة الطريق نحو المستقبل والتى 

 شملت ايضا إقرار الدستور وإجراء االنتخابات الرئاسية.

 9/05/5002 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/819743/%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-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%8E-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/819704/%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%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/819602/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%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%88.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5667d9bd98c118782e434019/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%B3-1449646525
https://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5/2482267
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 السيسي: اليونان وقبرص وإيطاليا كانوا صوت مصر فى أوروبا

أن اليونان وقبرص وإيطاليا كانت الصوت المسموع لتفهم األوروبيين  السيسي خالل مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليونان قال

بعد سنتين الواقع أصبح أكثر وضوحا، متسائال:" ماذا سيصبح الواقع لو أن أنه  يونيو مضيفا  00ى مصر بعد ثورة لما يحدث ف

 .مليون مواطن ولم يكن بها أمن واستقرار؟" 90دولة مثل مصر بها 

 9/05/5002 بوابة األخبار

 

 بالخرطوم بعد غد« اجتماع سداسى« »سد النهضة»مفاوضات 

لوزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، لمدة يومين، « السداسي»االجتماع  السودان تستضيف 

إلنقاذ المسار الفنى للمفاوضات الثالثية من حالة التعثر الحالية، وصوال إلى اتفاق نهائى يراعى شواغل دولتى المصب. ويبحث 

لبناء وقرب افتتاح المرحلة األولى من السد، دون توصل المفاوضات إلى نتائج االجتماع عناصر القلق المصرى من تسارع وتيرة ا

وقال حسام مغازى وزير الموارد المائية  إن االجتماع السداسى سيعقد ألول مرة بين  ملموسة لتفادى اآلثار السلبية المتوقعة.

ن األشقاء لعبور األزمات القائمة، لتحقيق التنمية األطراف الثالثة، بناء على طلب مصر، تأكيدا لتمسكها بالحوار والتعاون بي

 والرفاهة لجميع دول حوض النيل الشرقي.

 9/05/5002 األهرام

 

 «قوى ومرن»موديز: القطاع المصرفى المصرى 

أكد تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف االئتمانى صدر أمس، عن القطاعات المصرفية فى إفريقيا، أن جميع العوامل المؤثرة فى 

تصنيف عمليات االئتمان فى مصر تتسم باالستقرار. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفى المصرى، من القطاعات األكثر مرونة 

مع تحقق نمو فى إجمالى الناتج المحلى  %05و 00االئتمان فى السوق المحلية، بنسب تتراوح بين فى إفريقيا، متوقعا نمو فرص 

 .%2الحقيقى بنحو 

 9/05/5002 األهرام

 

 سفير كازاخستان: قناة السويس تثبت القدرة المصرية

أكد بيريك ارين سفير كازاخستان بمصر على أهمية عالقات الصداقة بين مصر وكازاخستان، كما تمنى التقدم، والسالم، 

ير كازاخستان قائال: يسعدنا أن نرى كيف تنهض مصر، وتستعيد دورها القيادي ومكانتها وتابع سف واالستقرار للشعب المصري.

وأشار إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، وعقد  علي الساحة الدولية، وكيف تضع لنفسها خططا عمالقة.

الرات، وما تقوم به الحكومة المصرية من مؤتمر اقتصادي ناجح في شرم الشيخ، حيث تم فيه إبرام مشاريع بمليارات الدو

إصالحات وإجراءات حاليًا ُتظهر بوضوح قدرة البالد تحت قيادة السيسي على تنفيذ األهداف الَطموحة للبالد، وتحويل مصر إلى 

 واحدة من الدول الصناعية الرائدة في المنطقة.

 9/05/5002 بوابة األخبار

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5667137b34d92a47658c7c82/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-1449595771
http://www.ahram.org.eg/News/131749/25/458769/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%C2%AB%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%89%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131749/25/458772/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%C2%AB%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%86%C2%BB.aspx
http://akhbarelyom.com/article/566731b834d92a0374b9ac93/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1449603512
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 اإلنسان وحقوق الصحافة حرية عن إسالمي مؤتمر في تشارك مصر

ديسمبر، أعمال مؤتمر للخبراء اإلقليميين عن "حرية الصحافة وحقوق اإلنسان"،  00تبدأ بمدينة الرباط المغربية غد الخميس 

والثقافة ويحضره مديرعام المنظمة ومديرالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان الذي تعقده المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

ويشهد المؤتمرعدد من رؤساء المنظمات العالمية المهتمة بجانبى موضوعه ويقدم فيه خبراء متخصصون  باألمم المتحدة.

تدور و للمعلومات مع االلتزام بأخالق المهنة .يمثلون بالدهم أبحاثا تهدف لتعزيزحرية التعبير فى إطار المسئولية وحق الوصول 

موضوعات جلسات المؤتمر حول المتطلبات التشريعية لدعم حرية الصحافة فى إطار الحفاظ على حقوق اإلنسان ، ويضع 

 لم سمقترحات سبل التوفيق بين احترام حرية الصحافة وضمان تدفق المعلومات والمعارف مع االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان الم

ووافق د. محمد حسن قناوى رئيس جامعة المنصورة على أن يمثل مصر فى المؤتمر د.صالح الدين فوزى أستاذ القانون 

 الدستورى بالجامعة الذى سيقدم بحثا عن "العالقة بين حقوق اإلنسان والنظام العام وكيفية عدم إهدار أى منهما" .

 9/05/5002 بوابة األخبار

 

 حماس: عالقتنا بمصر دون المستوى وأبو مازن يعطل ملف المصالحة الوطنية

الرئيس الفلسطيني قالت حركة حماس، مساء اليوم الثالثاء، أن عالقتها مع مصر "دون المستوى المطلوب"، في وقت اتهمت 

محمود عباس بتعطيل ملف المصالحة الوطنية بسبب االنتقائية التى يمارسها في بنود االتفاقيات الموقعة بين كافة الفصائل. 

وأكد مسؤول العالقات الدولية حماس، أسامة حمدان، فى تصريحات لوكالة "سما" الفلسطينية، أن حركة حماس تنظر للعالقة 

غة"، مشيرًا إلى أن الحركة كانت دوما حريصة على هذه العالقة. وأوضح ان حركته حافظت على العالقة مع مع مصر "بجدية بال

مصر التي كان الرابط بينها المؤسسات الرسمية، طيلة عشرين عامًا، مؤكدًا ان حماس ما زالت على هذه العالقة محافظة. وتابع 

المرحة دون المستوى المطلوب، وهو ما نسعى لتصويبه ووضعها في نصابها حديثه قائاًل: "لكن ال زالت هذه العالقة في هذه 

الصحيح ومستواها الذي يقدم خدمة حقيقية للقضية وللشعب الفلسطيني". وأكد حمدان أن انتفاضة القدس التي يخوضها 

ر أن بنا الفلسطينى". واعتبالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة "تشكل مخرجًا لالزمات التي يعاني منها شع

حكومة التوافق الوطني سجلت فشاًل في قضية حل أزمة معبر رفح كما في كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة. وأكد حمدان ان 

 المخرج لحل أزمة "معبر رفح" تكمن بتشكيل إدارة وطنية تشارك فيها كل االطراف الفلسطينية.

 9/05/5002 اليوم السابع

 

 نتانياهو يرسل مبعوثًا لمصر إليجاد حل وسط لمشكلة الغاز الطبيعى

مبعوثا الى القاهرة اليجاد حل وسط بعد ان قررت لجنة تحكيم أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو الثالثاء انه سيوفد 

مليار دوالر لشركة كهرباء اسرائيل تعويضا عن خسائرها بعد وقف امدادات  07,1دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 

 االقتصاد التابعة للكنيست وبثتالغاز الطبيعى المصري. وقال نتانياهو الذى يشغل ايضا منصب وزير االقتصاد فى اجتماع لجنة 

االذاعة العامة حديثه 'اتفقت يوم امس االثنين مع الحكومة المصرية بان ارسل مبعوثا خاصا الى القاهرة بهدف التوصل إلى حل 

 وسط للتحدى الحاصل. وانا مؤمن اننا سنجد حال الن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكال البلدين والغاز من ضمنها".

 9/05/5002 اليوم السابع

 

http://akhbarelyom.com/article/566700d634d92a355bb4b2de/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1449590998
https://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7/2481772
https://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/2481147
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 األزمة بين الخرطوم والقاهرة قاربت على االنتهاء«: لسودان فى مصر  سفير ا

لدى الجامعة العربية محمود عبدالحليم، أن اتصاالت تجرى حاليا بين المسؤلين فى أكد سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم 

شدد و مصر والسودان لتحديد موعد لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى قيادة البلدين، نافيا وجود تعثر فى عمل اللجنة.

المصرى ليحدد توقيتها، نظرا النعقادها فى القاهرة  على أن االتصاالت فى هذا الشأن ممتازة، وأن الكرة اآلن فى ملعب الجانب

وذكر أن الرئيسين المصرى والسودانى اتفقا خالل لقائهما فى الخرطوم فى أكتوبر الماضى على اإلعداد والتحضير لعقد اللجنة 

من آن آلخر، بإثارة موضوع  وحول قيام السودان العليا، بما يضمن فاعليتها، مرجحا عقد اللجنة فى الربع األول من العام القادم.

حاليب وتبعيتها للسودان. قال السفير السودانى بالقاهرة، إن هناك مشكلة قائمة بين مصر والسودان حول حاليب، وهناك 

رغبة من السودان فى إجراء حوار سياسى سلمى ليس بشأن حاليب وتبعتها فقط وإنما إلزالة أى منغصات تؤثر على التعاون بين 

 ان فى المستقبلمصر والسود

 9/05/5002 الشروق

 

 العراقيون يرّدون على رسالة السيسي للعبادي: "شوف سينا"

فيه عن استقبال رئيس الوزراء حيدر العبادي لمستشارة الرئيس أثار بيان أصدرته الحكومة العراقية ليلة االثنين، وأعلنت 

المصري عبد الفتاح السيسي، فائزة أبو النجا، في بغداد، نقلت خاللها رسالة شفوية من األخير للعبادي، موجة سخرية واسعة 

وكان مكتب  سينا وخلينا بحالنا". في الشارع العراقي ومواقع التواصل االجتماعي، كان أبرزها عبارة "ليس لدينا رز"، و"روح شوف

العبادي أصدر بيانًا ليلة االثنين قال فيه، إن "أبو النجا نقلت رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعبادي، 

 الفساد".عبر فيها عن دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد اإلرهاب وللقرارات التي يتخذها العبادي في مجال اإلصالح ومحاربة 

وأضاف البيان، أن السيسي أكد للعبادي في الرسالة أن "العراق ومصر في جبهة واحدة ضد اإلرهاب، إضافة إلى أهمية تفعيل 

من جهته، أبدى العبادي بحسب البيان تقديره لـ"رسالة الرئيس المصري  االتفاقيات والتعاون االستراتيجي بين البلدين".

لعراق في حربه ضد اإلرهاب"، في حين أعلن البرلمان عن لقاء ثان جمع رئيسه سليم الجبوري مع وتثمينه لموقف مصر الداعم ل

 أبو النجا التي سلمته دعوة رسمية لزيارة مصر، بحضور السفير المصري في بغداد أحمد درويش.

 9/05/5002 العربي الجديد

 

 توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين مصر واليونان في النقل الجوي

اليوناني، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس  -بدأ لقاء منتدى األعمال المصري

توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء كافاال وميناء  وتم توقيع اتفاقية في مجال النقل الجوي بين مصر واليونان، كما تم تسيبراس.

اإلسكندرية، ومذكرة تفاهم بين ميناء ألكسندروبولي وميناء دمياط، ووقع عن الجانب المصري، السفير المصري، أحمد البديوي، 

 ووقع عن الجانب اليوناني كل من رئيس المينائين.

 9/05/5002 الوطن

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=2f0f9291-146b-46bf-90bb-77bc5f57b0c9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.elwatannews.com/news/details/853528
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 السيسي يستعين باإلمارات في أزمته مع إثيوبيا والسودان

أن السيسي لجأ إلى االستعانة باإلمارات من أجل الوساطة مع كل من إثيوبيا  لوطن" المصرية، الصادرة األربعاءكشفت صحيفة "ا

الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية قولها إن هناك تحركا تقوده ونقلت  والسودان، في مواجهة أزمة سد "النهضة" اإلثيوبي.

ويميط ما ذكرته  دولة اإلمارات الشقيقة للوساطة في أزمة تعثر مفاوضات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

ورة على النزاع بين مصر "الوطن"، الداعمة للسيسي، اللثام عن تحول أزمة سد النهضة إلى أزمة ثالثية، بعد أن كانت مقص

وإثيوبيا، إلى امتداده إلى نزاع آخر مع السودان، التي يبدو أنها أخذت الموقف اإلثيوبي ضد مصر، على خلفية الخالفات األخيرة 

بين البلدين، التي تجددت حول مثلث حاليب وشالتين، وتورط القاهرة في قتل مواطنين سودانيين بحجة محاولتهم التسلسل 

وأشارت "الوطن" إلى أن األسبوعين الماضيين شهدا  رائيل"، وتعذيب وسجن آخرين، على إثر اتهامهم بالتجارة في العملة.إلى "إس

تحركات مكثفة لمسؤولين إماراتيين كان أبرزها لقاءات لولي عهد "أبو ظبي"، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد 

 اني عمر البشير، ورئيس الوزراء اإلثيوبي هايلي ماريام ديسالين.بن زايد آل نهيان، بالرئيس السود

 9/05/5002 50عربي

 

 إسرائيل: تصدير الغاز لمصر واألردن والسلطة لتعزيز تبعيتها

لكل من مصر واألردن والسلطة، هو بشكل أساسي تكريس تبعية هذه جاهر االحتالل اإلسرائيلي بأن هدفه من تصدير الغاز 

األطراف لتل أبيب اقتصاديا، ما يضمن الحفاظ على الشراكة االستراتيجية مع عّمان والقاهرة، ويقلص هامش المناورة أمام 

از لكل من األردن ومصر يكتسب من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي، دوري غولد، إن تصدير الغ السلطة الفلسطينية.

أهمية استراتيجية من الطراز األول، بسبب دور هذه الخطوة الحاسم في التأثير على دوائر صنع القرار في كل من عّمان والقاهرة، 

القتصاد ونّوهت اإلذاعة اإلسرائيلية صباح األربعاء، إلى أن غولد دلل خالل مداوالت جرت الليلة الماضية في لجنة ا  وفق قوله.

التابعة للكنيست على األهمية المطلقة لصادرات الغاز اإلسرائيلي بالنسبة لألردن على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن إسرائيل 

 ستصدر لعّمان ثالثة باليين متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يمثل نصف حاجته من الغاز.

 9/05/5002 50عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/877527/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://arabi21.com/story/877523/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 مؤسسة الفكر العربى تكرم عدد من  الشخصيات فى أحتفالية تحت رعاية السيسي

كرمت مؤسسة الفكر العربى فى احتفالية بحضور رئيسها االمير خالد الفيصل واألمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس ادارة 

وهما عدلى منصور والفريق الشيخ سيف بن زايد  5002بالقاهرة الفائزين بجائزة مسيرة عطاء للعام  02بمؤتمر فكر المؤسسة 

آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة االمارات ، كما كرمت األمناء العامين للجامعة العربية ومن بينهم األمينان 

،عبر األمير »  02فكر »مين العام الدكتور نبيل العربى .و فى ختام مؤتمر العامان السابقان الشاذلى القليبى وعمرو موسى واأل

 .وافتتاحه المؤتمر ولخطابه  سيسى لرعايتهللخالد الفيصل عن تقديرهما الكامل 

 9/05/5002 بوابة األخبار - اماألهر

 -الحكومة المصرية :

  اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمانبدء 

بدأ اجتماع الحكومة األسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتناول االجتماع متابعة 

جتماع اإلطار النهائى لبرنامج الحكومة الذى انتهت منه التقارير األمنية واالقتصادية، وتقارير الوزراء المختلفة، كما يناقش اال

  .والمقرر عرضه على مجلس النواب المقبل

 9/05/5002 اليوم السابع
 

  "مدرسين ألعمال إدارية النتمائهم لـ"اإلخوان ٤مصدر بـ"التعليم": إحالة 

من المدرسين خالل الفترة الماضية بسبب انتمائهم لجماعة  ٤قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم اقصاء 

رية مع نقلهم لمناطق أخرى. وأشار المصدر االخوان اإلرهابية، حيث تم استبعادهم من التدريس واالستعانة بهم فى أعمال إدا

إلى أن قرار االقصاء جاء لصالح العملية التعليمية بعدم فرض أفكار سياسية أو دينية داخل المدارس، ألن دور المعلم الرئيسى 

ط يعرض داخل المدرسة هو التدريس والشرح والتهذيب والتربية طبقا ألصول المجتمع، الفتا إلى أن من يخالف هذه الضواب

 .نفسه للمسائلة والتحقيق ومن ثم للفصل

 9/05/5002 اليوم السابع
 

 رئيس الوزراء يصل حفل السفارة السعودية بالقاهرة

سعودية بالقاهرة لحضور الحفل الذى أقامه السفير أحمد قطان سفير رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى مقر السفارة ال حضر

السعودية بالقاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية على شرف سمو األمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين 

ة الدول العربية والرئيس السابق ورئيس مؤسسة الفكر العربى الذى يزور مصر حاليا. حضر الحفل نبيل العربى األمين العام لجامع

عدلى منصور ووزيرة التضامن االجتماعى غادة والى ووزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر ورجل األعمال أحمد أبو هشيمة ورئيس 

ى الناداإلذاعة والتلفزيون عصام األمير. كما حضر الحفل السيد عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس 

األهلى محمود طاهر، ومحافظ القاهرة د. جالل السعيد، وحمدين صباحى، واإلعالمى والمحامى الدولى خالد أبو بكر، واإلعالمى 

 .عمرو الكحكى، ورئيس قناة النهار عالء الكحكى، واإلعالمى مصطفى بكرى ولفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب

 8/05/5002 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131749/25/458781/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5667383f34d92aec7744491f/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-1449605183
http://akhbarelyom.com/article/5667383f34d92aec7744491f/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-1449605183
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%B1/2482197#.Vmfwukp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%A4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5/2482007#.Vmfw7Up97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%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%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2481566#.Vmf35kp97IU
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  الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باختصاصات وزارة الشئون القانونية

جلس الوزراء، باختصاص وزارة الشئون القانونية بدراسة نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس م

ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على اللجان 

  .الوزارية المختصة، واإلشتراك فى إعداد المشروعات الُمَقدََّمة من الحكومة

 8/05/5002 اليوم السابع

 

  رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات

يل، رئيس الوزراء قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة وزير أصدر المهندس شريف إسماع

اإلسكان، وعضوية كل من وزراء التخطيط والكهرباء والمالية والتضامن االجتماعى والتنمية المحلية والتعاون الدولى ورئيس 

اروق العقدة ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس الجهاز المركزى مجلس إدارة شركة ماونتن فيو والدكتور على جمعه والدكتور ف

  .للتعمير

 8/05/5002 اليوم السابع 

 

  مواطنين 0رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 

بإسقاط الجنسية المصرية عن عبد الكريم سليم داود النضمامه إلى هيئة أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قراًرا 

أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام االجتماعى بالدولة بوسائل غير مشروعة، وقبوله االلتحاق بجناحها العسكرى. 

رائيلية دون إذن وزارة الداخلية. وقرر رئيس الوزراء إسقاط الجنسية عن ماجدة مخصوص متى سليمان، لتجنسها بالجنسية اإلس

كما أصدر قراًرا بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد إسماعيل حمدان المصرى، النضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل 

 .على تقويض النظام االجتماعى بالدولة بوسائل غير مشروعة وقبوله االلتحاق بجناحها العسكرى

 8/05/5002 اليوم السابع

 

  رئيس الوزراء يبحث مع "ميرسك"العالمية التعاون فى االستكشاف عن الغاز والبترول

كالوس هيمينجسين، الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك العالمية، بحضور  ريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراءالتقى المهندس ش

ض عربأنه تم الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل. صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، 

  .عدد من مجاالت التعاون المقترحة مستقباًل فى مجال البحث واالستكشاف عن الغاز والبترول

 8/05/5002 اليوم السابع

  مصادر: شريف إسماعيل يتجه لتغيير مدير مراسم مجلس الوزراء

أن هناك اتجاه من ِقَبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لتغيير طارق كمال، مدير مراسم مجلس  قالت مصادر

الوزراء الحالى، وتعيين مديًرا جديد للمراسم من الخارج، ينتمى إلحدى الجهات الرسمية بالدولة. وقالت إن هذا االتجاه الذى طرأ 

عاملين بالمجلس، نظًرا للجهد والكفاءة فى العمل التى يتمتع بها طارق كمال، مضيفة فجأة، أثار حالة من الغضب بين غالبية ال

 .أن االتجاه التخاذ القرار جاء دون أسباب واضحة وبشكل مفاجئ

 8/05/5002  عاليوم الساب

http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%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-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6/2481428#.Vmf4AUp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-/2481399#.Vmf4CEp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%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%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/2481391#.Vmf4Ckp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%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%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4/2481344#.Vmf4FUp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/2481780#.VmfxZEp97IU
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  ألف جنيه شرط زواج األجنبى من مصرية 20شهادة استثمار بـ 

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي 

المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى من مصرية. وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج األجنبى من طالبة الزواج 

ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق،  20بالبنك األهلى المصرى بمبلغ 

  .سنة عند توثيق العقد 52وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 

 8/05/5002 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 نواب القاهرة واإلسماعيلية وبورسعيد ينهون إجراءات عضويتهم بالبرلمان

 ألنهاء اجراءاتبدأ أمس النواب الفائزون في المرحلة الثانية من محافظات القاهرة، واالسماعلية، وبورسعيد التوافد علي المجلس 

نائب،  000العضوية وفقا للمواعيد التي حددتها األمانة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد النواب الذين انهو اجراء عضويتهم أمس 

ومع اقتراب موعد انعقاد البرلمان تزداد التكهنات والتنافس حول عدد من القضايا التي لم يتم حسمها بعد وعلي رأسها من هو 

 القادم، ومصير الحكومة، وتعديالت الدستور.رئيس المجلس 

 9/05/5002 األهرام

 

 د برلماني ألماني يزور مجلس النواب ويلتقي األمين العاموف

زار اليوم األربعاء، وفد برلماني ألماني، ضم الوفد "شتييفان شقارتي"، عضو البرلمان االتحادي األلماني، والدكتور "أولريش شول، 

هومبولدت ببرلين، وبحضور السفير األلماني نائب مدير البرلمان االتحادي االلماني، والدكتور ميشائيل كيمبر، نائب رئيس جامعة 

وبحث الوفد األلماني أوجه التعاون المختلفة .بالقاهرة، مجلس النواب، والتقى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس

، الجديد بين مجلس النواب المصري، ونظيره األلماني، وأوضح أن هذه الزيارة لمصر تأتي في وقت اكتمال تشكيل مجلس النواب

الذي سيساهم في إرساء دعائم الديمقراطية في مصر، باعتبارها رمانة الميزان في المنطقة، واستقرارها هام لجميع الدول 

 المجاورة.

 9/05/5002 البوابة نيوز

 -األحزاب :

  مقاعد 1التمويل وراء حصولنا على الحركة الوطنية": غياب "شفيق" وضعف "

قال اللواء رؤوف السيد على، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن غياب الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، كان مؤثًرا فى 

منها ضعف التمويل، فقد التزم مرشحينا  أخرىمقاعد فقط.  وألسباب  1انتخابات مجلس النواب، وبالتالى حصول الحزب على 

وتعليًقا على إعالن سامح سيف اليزل، ."، ورجال األعمال بيدعموا بالطريقة اللى تريحهم%2بالقانون ومفيش حد تجاوز سقف الـ

ف المقرر العام لقائمة "فى حب مصر" تشكيل ائتالف "دعم الدولة المصرية" قال "هنستى لما جلسات البرلمان تبدأ ونشو

  .التحالفات دى مقصدها إيه ولو على دعم الدولة إحنا بندعمها من قبل أى حد، وده ُمْعَلن من زمان

 9/05/5002 اليوم السابع

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2480643#.Vmf4nEp97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131749/145/458697/%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/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9.aspx
http://www.albawabhnews.com/1652291
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-6-%D9%85%D9%82%D8%A7/2481825#.VmfxUEp97IU
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  "الوطنية":"ائتالف دعم الدولة" تالعب باأللفاظ..و"هنشتغل لوحدناالحركة "

قال خالد العوامى، أمين اإلعالم بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن حزبه لن ينضم ألى ائتالف أو تكتل داخل مجلس النواب 

تعمل لصالح المواطن الفقير مضيفا :" هنشتغل لوحدنا ومركزين على الكيف وليس الكم ولينا اجندتنا التشريعية اللى ب

وبنطالب أن تكون الموازنة اللى جاية موازنة فقراء". وأضاف تعليقا على إعالن اللواء سامح سيف اليزل لتشكيل ائتالف دعم 

الدولة بالبرلمان :" الممارسة تحت القبة هتكشف حاجات كتير ومش عايزين نلعب باأللفاظ ومش عايزين حد يحتكر دعم الدولة 

السلفيين بيقولوا دعم الدولة". وعن امكانية أن يقود حزبه التشاور لتشكيل ائتالف برلمانى قال المتحدث االعالمى ،:" ،حتى 

 ." هذه الفكرة ُطرحت بالفعل والنقاش دائر بشأنها لكن مفيش قرار حتى االن

 9/05/5002 اليوم السابع

 

 "البوابة" تكشف "خطة سيف اليزل" لتقسيم مجلس النواب

ن عقد اجتماع بين اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة فى حب مصر، كشفت مصادر بحزب المصريين األحرار، ع

والمهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين األحرار، لالتفاق على ضم نواب الحزب الفائزين بعضوية مجلس النواب، 

سيف اليزل، عرض على ساويرس، رئاسة  وتابعت أن.نائًبا، الئتالف دعم الدولة المصرية، الذى تشكله القائمة ٥٦والبالغ عددهم 

لجنتين بالبرلمان، على أن يتم ضم أعضاء حزبه إلى االئتالف، من ضمنهما لجنة الشئون الصحية والبيئة، ولكن العرض قوبل 

بالرفض من ِقبل ساويرس، الذى طلب رئاسة أربع لجان، من ضمنها الخطة والموازنة، والشئون االقتصادية والشئون 

عقد اجتماًعا آخر مع محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، وأشرف رشاد، األمين « سيف اليزل»حسب المصادر فإن الصحية.وب

العام للحزب، والفائز عن قائمة فى حب مصر بقطاع الصعيد، وطلب فيه من بدران، ضم جميع أعضاء حزبه الفائزين، والبالغ 

 . لجان ٣عرض تولى رئاسة « تقبل وطنمس»وتابعت أن .نائًبا، إلى ائتالف دعم الدولة المصرية ٦٥عددهم 

 9/05/5002 البوابة نيوز

 

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 "اإلخوان" تواصل رسائلها السرية لـ"بان كي مون"

ضد مصر،  أمين عام األمم المتحدة بان كى مون لتحريضهواصلت جماعة اإلخوان محاوالتها المستميتة لفتح قنوات اتصال مع 

عن استعداد اإلخوان لتقديم ملف كامل لألمم المتحدة يرصد انتهاكات فى حقوق  وكشف مصدر داخل الجماعة رفض نشر اسمه

وأكد أن الجماعة .وحتى اآلن ٣٥٠٣يونيو عام  ٣٥اإلنسان نفذتها وزارة الداخلية فى حق المقبوض عليهم من أنصار اإلخوان منذ ثورة 

مى غدا الخميس فى اليوم العالمى لحقوق اإلنسان بشكل رس« بان كى مون»سوف تسلم الملف الذى يهاجم وزارة الداخلية لـ 

 .بمقر األمم المتحدة فى نيويورك من خالل رجالها هناك، ومطالبته بشكل رسمى بإصدار عقوبات قاسية ضد مصر

 9/05/5002 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%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%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%D9%88%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%86/2481841#.VmfxRkp97IU
http://www.albawabhnews.com/1652046
http://www.albawabhnews.com/1651947
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 -تصريحات :

  عالقة البرلمان بالرئيس يحكمها الدستور ولن يحدث صدام مصطفى بكرى :

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن عالقة البرلمان برئيس الجمهورية يحكمها الدستور  

ان دام بين البرلموالقانون، والرئيس سيكون له كل االحترام والتقدير من جانب جميع نواب البرلمان، مؤكدا أنه لن يكون يحدث ص

والرئيس. وأضاف أن الرئيس له سلطاته التى حددها الدستور والقانون، والبرلمان لديه سلطاته أيضا وفقا للدستور، موضحا أن 

  .الدستور وضح آليات التعامل بين الطرفين

 9/05/5002 اليوم السابع

 

 ياسر برهامى: محاوالت إلبعاد العمل اإلسالمى الحقيقى عن المشهد السياسى

السلفية، إن هناك أمورا يمكن قبولها فى العالم السياسى، وأمورا أخرى ال يمكن قبولها، قال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة 

مشيرا إلى أن حزب النور والدعوة السلفية تعرضا لحرب كبيرة خالل الفترة الماضية ولكن لم ينسحبا من الحياة السياسية. وأضاف 

عمل اإلسالمى الحقيقى عن المشهد السياسى، الذى هو وحده قادر فى أحد الدروس الدعوية له، أن هناك محاوالت أكيدة إلبعاد ال

على التواجد وسط المجتمع وتهيئته وإعداده وإصالحه لإلسالم دون أن يدخل فى صدام يقضى عليه، وذلك فى كل المجتمعات 

موا لحزب النور كانوا يؤيدون التى تشهد هذا الصراع وهذا الصدام. وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن األقباط الذين انض

 .مرجعية الشريعة اإلسالمية، وهو ما جعل الحزب يضمهم فى قائمته االنتخابية

 9/05/5002 اليوم السابع

 

 و نور مارجريت عازر: نعد قائمة إلسقاط الجنسية عن البرادعي والقرضاوي

، إن نواب القائمة يعدون اآلن قائمة بعدد من أسماء «فى حب مصر»قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب عن قائمة 

على حد قولها، إلسقاط الجنسية عنهم، الشخصيات العامة، الذين اعتادوا الهجوم على مصر من الخارج، وزرع الفتن داخل الوطن 

الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، »وأضافت أن أبرز هذه األسماء: .عقب انعقاد جلسات البرلمان الجديد

 ين، وعدد من اإلعالمي«والدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، ويوسف القرضاوى رئيس االتحاد العالمى للعلماء المسلمين

الذين يهاجمون البالد من الخارج عن طريق عملهم فى قنوات ممولة من تنظيم اإلخوان، بجانب أعضاء تنظيم اإلخوان 

 المتواجدين خارج البالد أو الموالين لهم والذين اعتادوا الهجوم على مصر.

 9/05/5002 البوابة نيوز

 -شو :توك 

  "إيناس الدغيدى حول قانون زواج المصرية من أجنبى :"لحمنا رخيص

رفضت المخرجة إيناس الدغيدى، القانون الذى أصدره وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بشأن زواج الفتاة المصرية من 

ساء الثالثاء: "جواز األجانب من وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "العاصمة"، م .أجنبى

المصريات غالبا بيكون جواز غير عرفى، واألوالد بيبقوا فى رقبة الست المصرية..والقانون الجديد بيؤكد أن لحمنا رخيص ". 

 ."وطالبت بضمانات أكثر قوة لحماية الفتاة المصرية، متسائلة :"األوالد اللى هييجوا هيبقوا تبع مين؟

 8/05/5002 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B5%D8%AF/2482030#.Vmfw30p97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/2482153#.Vmfwx0p97IU
http://www.albawabhnews.com/1652051
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%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89--%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%86/2481692#.Vmf3y0p97IU
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  "كريمة الحفناوى تعليقا على قانون زواج األجنبى بالمصرية:"تقنين بيع بنات مصر

اوى عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر، قرار وزير العدل الخاص بتعديل بعض أحكام رفضت الدكتورة كريمة الحفن

قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، معتبرة أن هذا القانون يسهل ويقنين بيع بنات مصر بشكل رسمى. وقالت فى 

وباطنه تسهيل وتقنين وتبرير بيع بناتنا بشكل رسمى. ، إن هذا القانون ظاهره الرحمة، "خلة هاتفية ببرنامج "البيت بيتكمدا

وأضافت أن المحافظة على البنات وكرامتهن تتمثل فى رفع مستوى المعيشة، الفتة إلى أن "المصريين يتحايلون على القانون، 

 ."وزيجات المصريات من األجانب، تعلم بها الداخلية ومباحث اآلداب وقرى بكاملها تبيع بناتهن

 8/05/5002 اليوم السابع

 

 -سوشيال ميديا :

 

   تامر عبد المنعم يهاجم البرادعى والداعين للتظاهر..ويؤكد:رجمهم واجب وطنى

ن أنجبت مصر" والذين يناير المقبل، واصفًا الداعين لها بأنهم "أحقر م 52تامر عبد المنعم دعوات التظاهر فى يوم  هاجم الفنان

يناير جديدة ضد السيسى هم أحقر  52"من يدعون إلى  "تويتر". وقال فى تغريدة له بحسابه الشخصى فى موقع يجب "رجمهم"

اسمع ان لقب شهيد سيطلقونه على من يسقط منهم". وأضاف مهاجمًا الدكتور من انجبت مصر ورجمهم واجب وطنى، وعلى اهلل 

محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، "البرادعى بقى عامل زى الزوج اللى ال عاوز يطلق مراته وال عاوز يكمل معاها 

   ."بشكل طبيعى وشرعى

 9/05/5002 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-/2481671#.Vmf3z0p97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88/2482024#.Vmfw6kp97IU
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  النشره المجتمعية

 : قضايا المجتمع

 االقتصاد:

 مليار دوالر فى نهاية سبتمبر الماضى 21.0تراجع الدين الخارجى لـ «: المركزى »

ـ  21.0التقرير الشهرى للبنك المركزى انخفاض الدين الخارجى الى كشف  مليار  28.0مليار دوالر فى نهاية سبتمبر الماضى مقارنة ب

وفى المقابل واصل الدين العام المحلى  افى السداد فى القروض والتسهيالتوذلك بسبب زيادة صالر فى نهاية يونيو السابق دو

 يليها نصيب  % 88.2يب الحكومة من هذا الدين نص ليار جنيه فى نهاية يونيو الماضيم 001.2وتريليون  5االرتفاع ليصل الى 

وارتفع حجم الودائع بالبنوك فى شهر سبتمبر بمبلغ  والباقى على الهيئات االقتصادية العامة %00بنك االستثمار القومى بنسبة 

مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى مقارنة بتريليون  820يون والودائع بالبنوك لتصل الى تريل مليار جنيه  حيث ارتفعت 02

 .مليارات جنيه فى نهاية اغسطس السابق 809و

 جريدة االهرام...9-05-5002

 البنوكجنينة وعامر" يحددان رؤساء "

 للمحاسبات المركزى للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى البنك محافظ در رقابى كواليس زيارة طارق عامركشف مص

التقرير الذى  فى البنوك على جرى خاللها مناقشة أبرز مالحظات الثانى األول واستمر لمدة ساعة من طلب على بناء األحد الماضي

 بعد استقالة أصحابها البنوك من مجالس إدارات عدد فى وتطرقت المناقشة إلى الوظائف الشاغرة الجمهورية رئاسة رفعه إلى

أوقفت الحقا تنفيذ القرار على العاملين ببنوك  من أن محكمة القضاء اإلدارىعلى الرغم  رفضا لتطبيق الحد األقصى لألجور

 .والشركة المصرية لالتصاالت لتعمير واإلسكان وتنمية الصادراتالقاهرة واألهلى والمصرف المتحد وا

 نيوز البوابه...9-05-5002

 %5.2ينخفض مليارات جنيه.. ومؤشرها  1البورصة تخسر 

 مليارات جنيه 1سهم المقيدة نحو وخسر رأس المال السوقي لأل في نهاية تعامالت الثالثاء  البورصة المصرية انخفضت مؤشرات

 22.1اء بلغ مسجلين صافي شر شراءين المصريين واألجانب نحو الواتجهت تعامالت المستثمر مليار جنيه 250.0مغلقا عند 

بينما اتجهت تعامالت المستثمرين العرب البيع مسجلين صافي بيع بلغ  مليون جنيه لألجانب 2.00مليون جنيه للمصريين و

 .مليون جنيه 2.00

 المصري اليوم...8-05-5002

 مليار دوالر مساعدات بنهاية العام 0.2مصر تتلقى 

مليار دوالر من البنكين الدولى واألفريقى للتنمية  0.2أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى الثالثاء أن مصر تتوقع تلقى 

خيارات فور انعقاد بنهاية السنة الجارية لدعم الميزانية وأنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى كأحد ال

مليار دوالر  0.2مليارات دوالر و 0وأضافت الوزيرة أنها تفاوضت مع البنكين الدولى واألفريقى بشأن قروض بقيمة  مجلس النواب

 .ُتدفع على ثالث سنوات وتصل الدفعة األولى في غضون أيام من توقيع االتفاقات هذا الشهر

 المصري اليوم...9-05-5002

 

http://www.ahram.org.eg/News/131749/5/458719/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%89-%D9%84%D9%80--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131749/5/458719/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%89-%D9%84%D9%80--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-.aspx
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2475&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2475&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2298&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0643%u0632%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2299&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0645%u062D%u0627%u0633%u0628%u0627%u062A&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2299&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0645%u062D%u0627%u0633%u0628%u0627%u062A&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2144&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0627%u0621&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2144&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u0627%u0621&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1408&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u0627%u0633%u0629&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1408&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u0627%u0633%u0629&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651641
http://www.albawabhnews.com/1651641
http://www.almasryalyoum.com/tag/25410
http://www.almasryalyoum.com/news/details/855387
http://www.almasryalyoum.com/news/details/855387
http://www.almasryalyoum.com/news/details/855534
http://www.almasryalyoum.com/news/details/855534
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 ألف مصنع في مصر 02تعثر 

إن حجم اإلنتاج الصناعي في مصر تقلص  مصر عالء السقطي لـ"العربي الجديد"قال عضو المكتب التنفيذي التحاد مستثمري 

ألف عامل فقدوا  020مشيرًا إلى أن ما يقدر بنحو  ألف مصنع 02خالل السنوات األربع األخيرة بسبب تعثر نحو  %20بنسبة 

آالف  2 حواليأن نسبة المصانع التي توقفت بشكل كامل عن العمل في مصر  وأضاف وظائفهم في هذا القطاع خالل هذه الفترة

 .مصنع

 العربي الجديد...9-05-5002

  ألف وحدة 00ألف وحدة سكنية يتراجع لـ 000عرض "أرابتك" لـ

مصطفى مدبولي إن شركة "أرابتك" القابضة، تقدمت بعرض جديد بشأن  ن والمرافق والمجتمعات العمرانيةقال وزير اإلسكا

ف وحدة وما زال في مرحلة أل 00أن العرض يتضمن بناء  لوكاالت إخباريهمضيفا بتصريحات  مشروع المليون وحدة سكنية في مصر

في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية وأعلنت أرابتك منتصف نوفمبر الماضي أنها مستمرة  حيث ما زال األمر تحت الدراسة الدراسة

يث ح ن عن تفاصيله في األيام القادمةالفتة إلى تقدمها بعرض جديد سيتم اإلعال مشروع المليون وحدة سكنية في مصربشأن 

 ألف وحدة. 000بعد أن كنا نتفاوض في وقت سابق على   دة في المرحلة األولى من المشروعألف وح 00يتضمن العرض الجديد بناء 

 رصد...9-05-5002

 5001إعفاء قطع غيار السيارات األوروبية من الجمارك بداية 

 المصرية الشراكة اتفاقية بموجب وذلك 5001 عام بداية الجمارك من األوروبية السيارات غيار قطع إعفاء قررت مصلحة الجمارك

وقال علي .%00 بواقع سنوًيا التخفيض يتم حيث 5009 عام تماما إعفاؤها سيتم الكاملة السيارات أن حين في األوروبية

 ومتعددة الثنائية المستويات كل على دولية اتفاقيات عدة وقعت مصر إنالجمارك  بمصلحة االتفاقيات إدارة عام مدير جالل

 .لمصر الدول هذه واردات وكذلك األخرى الدول في تخفيضات المصرية الصادرات منح يتم وبموجها األطراف،

 رصد...9-05-5002

 سنوات 00مليار دوالر خرجت من مصر بصورة غير مشروعة في  39.8

حجم األموال التي خرجت من مصر  ذي أطلقته منظمة النزاهة المالية مساء أمس ال التحويالت المالية غير المشروعة قدر تقرير

 029من بين  01وبذلك جاءت مصر في المركز 5000-5002مليار دوالر وذلك خالل الفترة من  09.8بصورة غير مشروعة بنحو 

 .5000إلى  5002دولة رصد التقرير خروج األموال منها بشكل غير مشروع خالل الفترة من 

 مصر العربيه...9-05-5002

 االعالم

 إبراهيم عيسى: الدولة تدعم اإلرهاب وتتاجر به وترسخ لـ"كهنوت األزهر"

 واقعال في لكنها واألعظم األكبر التحدي كونها اإلرهاب مشكلة عن تتحدث المصرية الدولة إن عيسى إبراهيم الصحفي الكاتب قال

 إبراهيم مع" خالل برنامجه وأوضح عيسى قوال"األ بهذه نفسها وتخدع وتخدعنا القضية بهذه تتاجر الدولة: "مضيًفا تحاربه ال

 ومالحقة الوهابية تفشي أمام بالصمت" األزهر كهنوت"لـ وترسخ اإلرهاب تدعم الدولة أن" والناس القاهرة" قناة على" عيسى

 .األديان إزدراء بتهمة والمفكرين المثقفين

 الوطن...9-05-5002

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/12/9/%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/12/9/%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://rassd.com/168693.htm
http://rassd.com/168693.htm
http://rassd.com/168683.htm
http://rassd.com/168683.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/829514-39-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/829514-39-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.elwatannews.com/news/details/853638
http://www.elwatannews.com/news/details/853638
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 االقباط:

 كنيسة السمائيين بشرم الشيخ تقيم قداسا لتأبين ضحايا الطائرة الروسية

داخل كنيسة السمائيين بشرم عن حضوره قداس تأبين ضحايا الطائرة الروسية  أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

ور فيما يتوجه مساء لحض الشيخ اليوم برفقة الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة وسفير جورجيا بالقاهرة أرتشيل دزولياشفيلى

 قديسة كاترين بمدينة سانت كاترينميالد الفى تصريحات خالل االحتفال بذكرى  وقال المحافظ احتفاليه كبرى فى ميدان السالم

وأننا شعب عظيم محب للبشرية ومحب  لم بأن مصر هى بلد األمن واألمانإن الهدف من االحتفالية هو بث رسالة مهمة للعا أمس

 .للسالم

 الشروق...9-05-5002

 سيارات إطفاء 00حريق بكنيسة "المالك ميخائيل" بأسوان.. والحماية المدنية تدفع بـ 

حريق نشب بغرفة المعيشة الخاصة بأحد اآلباء بكنيسة رئيس من السيطرة على  تمكنت إدارة الحماية المدنية في أسوان

المالئكة ميخائيل "الكاتدرائية" بكورنيش النيل بأسوان وأصيب أحد أفراد الحماية المدنية بضيق تنفس وتم عالجه داخل إحدى 

الحريق ناتج عن ماس كهربائي وتبين من التحريات األولية لرجال المباحث بقسم أول أسوان، أن  سيارات اإلسعاف بمحيط الكنيسة

  .بالغرفة

 االقباط اليوم...8-05-5002

 النقل والمواصالت:

 مليون يورو من البنك األوروبى لتطوير الخط الثانى لمترو األنفاق 100

مليون يورو  000الدولى مع البنك االوروبى اتفاقية تعاون لتحسين قطاع النقل بقيمة  وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون

تستهدف تمويل تطوير قطارات الخط الثانى لمترو األنفاق بالقاهرة وذلك بحضور سعد الجيوشى وزير النقل جاء ذلك على هامش 

االتفاقية تتضمن تحسين القدرة  ت الوزيرة الى أنوأشار طريق الى تنفيذ المشروعات فى مصرمؤتمر المشروعات الكبرى ...ال

الخدمة المقدمه للمواطنين وقالت إنه يتم اإلعداد   االستيعابيه للخط الثانى للمتروللمساهمه فى تحسين جودة

ندة البنوك الدولى و األوروبى واإلفريقى للتنمية وذلك لمسا  لخريطةاقتصادية شامله للتعاون مع المؤسسات الدولية وأهمها

 الموازنه وكذلك تمويل المشروعات الكبرى.

 جريدة االهرام...9-05-5002

 وزير النقل: "القطار اللي هيتكسر هتزيد تذكرته" حتي يتم استعادة تكلفة إصالحه

سنوات على األقل إلتمام عملية اإلصالح والتطوير في ظل توافر  2الدكتور سعد الجيوشي أن منظومة النقل تحتاج إلى أكد 

ستصل  00/05/5002وذكر أنه في  خالل عامين فقط %0,ميزانية مشيًرا إلى السعي تجاه الحصول على رضاء المواطن بنسبة 

سوف  ,00/1/500سوف نصل في مصر إلى حد الرضا من المواطن و 5001/  1/ 00منظومة النقل حد األمان المنشود وفي 

وأضاف يلمس المواطن تغييًرا على األرض أي أنه لن يكون هناك فرق بين الخدمة المقدمة في مصر وخارج مصر في مجال النقل 

ا إلى أنه في حال تكسير خدمات أنه لن يكون هناك زيادة في سعر التذكرة الخاصة بالقطارات مالم تشهد القطارات تخريًبا مشيًر

أي قطار سيتم زيادة تذكرة هذا القطار حتى يتم االنتهاء من عمليات اإلصالح والصيانة قائاًل:" لن تصرف وزارة النقل على الخدمة 

 ."المقدمة مرتين، وعلى المواطن أن يتخلص من سلبيته

 بوابة االهرام...8-05-5002

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=17bf9cac-ef73-4314-8b55-e1da6481dc07
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=17bf9cac-ef73-4314-8b55-e1da6481dc07
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136000
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136000
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136000
http://www.ahram.org.eg/News/131749/5/458721/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131749/5/458721/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/819778/%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%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/819778/%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%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85.aspx
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 االسكان

 مليون جنيه بسوهاج 09وحدة سكنية بتمويل  0218إنشاء 

 المشروع ضمن الواحدة للوحدة م 10 بمساحة عمارة 11 بعدد سكنية وحدة 0218 إلنشاء جنيه مليون 09 المالية وزارة اعتمدت

 5001 عام إلى المشروع ويرجع ساقلتة بمركز الجالوية وقرية سوهاج بمركز المحامدة وقرية الكوثر بحي الشباب إلسكان القومي

 مراحل 2 تنفيذ وتم عمارة 022 بإجمالي المشروع في للحاجزين قروض لتمويل بنوك 0و اإلسكان وزارة بين لبروتوكول طبقا

 .المالية األعتمادات توافر عدم بسبب بالمشروع توقف العمل أن إال عمارة 89 يبإجمال

 االخبار بوابة...8-05-5002

 

 السياحه:

 مليون جنيه تراجعا متوقعا فى أرباح شركة "إيجوث" بسبب أزمة السياحة 100
 

لفنادق التابعة إحدى شركات القابضة للسياحة وا إدارة شركة إيجوث العامة للسياحةرئيس مجلس  قال المحاسب سمير حسن

سقوط الطائرة الروسية  وتراجع السياحة الروسية والغربية منذ حادث ستمرار أزمة ضعف اإلشغال السياحىإن ا لوزارة االستثمار

وأضاف سمير حسن فى تصريح لـ"اليوم  سيؤدى لتراجع أرباح الشركات العاملة فى المجال ومنها شركة إيجوثفى سيناء 

 520لحالى كانت تصل لـالفتا إلى أن األرباح المتوقعة للعام المالى ا مليون جنيه 000ركة ستتراجع بنحو أن أرباح الش السابع"

 .مليون جنيه فقط 020بعد األحداث واضطراب السياحة ستصل لـ مليون جنيه

 اليوم السابع...9-05-5002

 

 الصحه:

 02األطباء" تصّعد حمالتها ضد"صحة االنقالب" بسبب قانون "

 قبتطبي للمطالبة االحتجاجية الخطوات عن لإلعالن الحكمة بدار صحفيًّا مؤتمًرا األربعاء اليوم لألطباء العامة النقابة تعقد

 الرسمية صفحتها عبر- اليوم األطباء وكشف كاملين عامين منذ المهدرة الصحى التأمين أطباء بحقوق الخاص 02 قانون

 للتأمين رصدها تم جنيه مليارات 8 إلى ليصل كاٍف تمويل وجود تثبت التى المستندات كافة تقديم سيتم أنه عن -اإللكترونية

 يصهتخص تم مما الفعلية االستفادة من به والعاملين التأمين منتفعى يحرم مما التأمين لميزانية بالفعل تصل ولم الصحى

 .لهم

 والعداله الحريه...9-05-5002
 "من حالوة المولد إنتاج "بير السلم % 0,الغرفة التجارية :

 من الشعبية األسواق في الموجودة الحلوى من %0, أن بالقاهرة التجارية بالغرفة الحلويات شعبة رئيس العبد صالح اللواء قال

 أن إلي وأكد رمضان بشهر الخاص المكسرات ومخزون السكر مصانع فضالت تستخدم التي المرخصة غير السلم بير مصانع منتجات

 عفض منتقدا نالمستهلكي بصحة يضر ما به المسموح تتجاوز بنسب منتهية ورائحة طعم مكسبات تستخدم المكسبات هذه

  . المصانع علي الحكومية الرقابة

 االخبار بوابة...8-05-5002

http://akhbarelyom.com/article/566723ed34d92a286d9f920e/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-1568-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-39-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-1449599981
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%AB-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7/2482078#.VmiB8rgrLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%AB-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7/2482078#.VmiB8rgrLIU
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=84015
http://akhbarelyom.com/article/5667175834d92a71668c7c82/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-70-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-1449596760
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 أخرى:

 أمين شرطة مفصول يقفز من "غرفة النيابة" بالدور السابع

الطابق  منالعمل بالقفز من مفصول« أمين شرطة»عصر أمس الثالثاء واقعة غريبة بقيام « جنوب الجيزة»شهدت محكمة 

المواد المخدرة وصدور قرار  فى اتهامه باالتجار فى «نيابة الحوادث»التحقيقات معه بواسطة  انتهاء ابع بالمحكمة عقبالس

وظل يتنقل من « نيابة حوادث جنوب الجيزة»وفور صدور القرار قفز المتهم من شرفة غرفة  ذمة التحقيقات على أيام ٤بحبسه 

وكان فى استقباله حرس المحكمة الذين تمكنوا من ضبطه وتم نقله إلى « يالبدروم الخلف»طابق آلخر إلى أن سقط فى 

 .مستقرة المستشفى وحالته الصحية
 نيوز البوابه...9-05-5002

 منع تركيب عدادات الكهرباء العادية من يناير

من مصادر مسؤولة أن عددا من شركات توزيع الكهرباء ستبدأ فى تنفيذ قرار بمنع تركيب العدادات « المصرى اليوم»علمت 

والمحال التجارية وسيتم تركيب العدادات اإللكترونية المسبقة الدفع )تعمل  العادية للمشتركين الجدد فى الشقق السكنية

جنيه، يتم تقسيطها على فاتورة  200بكروت شحن( بداية من يناير المقبل ويتحمل كل مشترك تكاليف هذه الخطوة وتقدر بنحو 

 .الكهرباء الشهرية

 المصري اليوم...9-05-5002

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1537&ifr=1&kwn=%u0627%u0646%u062A%u0647%u0627%u0621&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1537&ifr=1&kwn=%u0627%u0646%u062A%u0647%u0627%u0621&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2240&ifr=1&kwn=%u0641%u0649&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2243&ifr=1&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2364&ifr=1&kwn=%u0645%u0633%u062A%u0642%u0631%u0629&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2364&ifr=1&kwn=%u0645%u0633%u062A%u0642%u0631%u0629&exp=1651902
http://www.albawabhnews.com/1651902
http://www.almasryalyoum.com/news/details/855529
http://www.almasryalyoum.com/news/details/855529
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 الشأن األمنى

 -أخبار امنية :

  اجتماع مكبر للداخلية بحضور مساعد الوزير والمتحدث باسم القوات المسلحة

الداخلية، حضره اللواء مدحت المنشاوى مساعد أول وزير الداخلية لألمن عقد قطاع األمن المركزى بوزارة الداخلية، اجتماعا بقوات 

  .المركزى، والعميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة

 9/05/5002 اليوم السابع

 

 النيابة تأمر بدفن جثة متهم توفي في قسم الوراق بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية

يابة نيابة الوراق، برئاسة المستشار محمود عطوة ، بدفن جثة متهم بقضية نصب، توفى بقسم شرطة الوراق، أمر مدير الن

 نتيجة هبوط فى الدورة الدموية، وفًقا للتقرير الطبي عن حالة الوفاة.

 8/05/5002 بوابة األهرام

 

  "بتروا أصابع سيدة بالهرم بسبب "صورة السيسى أشخاص 0األمن يالحق 

أشخاص ينتمون إلى جماعة اإلخوان، بتروا أصابع سيدة  0طلبت النيابة العامة من أجهزة األمن بالجيزة، سرعة القبض على 

سيسى وضعتها الضحية على منزلها، وعندما تدخل زوجها لنصرتها تعدوا عليه بالضرب، وشوهوا للبمنطقة الهرم، بسبب صورة 

الجيزة، فريق أمنى مكبر بقيادة المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم، وجهه، وفروا هاربين. وشكلت مديرية أمن 

 .لمالحقة الجناة الهاربين، ونجحت أجهزة األمن فى تحديد هويتهم تمهيدًا للقبض عليهم، وإحالتهم لجهات التحقيق

 8/05/5002 اليوم السابع

 

 "المفرقعات": لم نتلقَّ أي بالغ بوجود أجسام غريبة بمول سيتي ستارز

لقاهرة: إن اإلدارة لم تتلقَّ بالغات بالعثور على أى جسم غريب بمول سيتى ستارز قال الواء عالء عبدالظاهر، مدير مفرقعات ا

وكانت بعض المواقع اإللكترونية ذكرت منذ قليل، أنه تم إخالء مول سيتى ستارز من المواطنين لالشتباه فى أجسام .بمدينة نصر

 غريبة بالمول وهو ما تم نفيه.

 8/05/5002 البوابة نيوز

 

 -محاكم ونيابات :

 

 أشخاص لمحكمة الجنح بتهمة التظاهر بدون ترخيص فى أحداث ذكرى محمد محمود 00إحالة 

التى جرت فى تظاهرات ذكرى محمد متظاهرين ألقت األجهزة األمنية القبض عليهم فى األحداث  00قررت نيابة قصر النيل، إحالة 

 ديسمبر لبدء محاكمتهم. 05وحددت النيابة جلسة  .محمود، لمحكمة جنح قصر النيل بتهمة التظاهر بدون ترخيص

 8/05/5002 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/2482274#.VmfwqUp97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/819702/%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%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-3-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1/2481444#.Vmf3-0p97IU
http://www.albawabhnews.com/1651355
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/819667/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9--%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5.aspx
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 ألف جنيه 50الحبس عامين لمحرر بـ" صوت األمة" وتغريم عبدالحليم قنديل 

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة صوت األمة، عامين 

ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية  50التحرير بغرامة قدرها مع الشغل، وإلزام عبدالحليم قنديل، رئيس 

 .ذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاةالمختصة بحالتها، التهامهما بسب وق

 8/05/5002 البوابة نيوز

 

 أنصار اإلخوانمن  00جنايات المنصورة تتنحى عن محاكمة 

يوم الثالثاء، التنحي عن ي جلستها المنعقدة قررت الدائرة األولى بمحكمة جنايات المنصورة المختصة بنظر قضايا اإلرهاب، ف

من أنصار جماعة اإلخوان في قضية العنف وإشعال النيران في سيارات ضباط الجيش والشرطة والقضاة بالمحافظة  00محاكمة 

 الستشعارها الحرج.

 8/05/5002 البوابة نيوز

 

 بالغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد الحركة السلفية بجامعة اإلسكندرية

ى لتقدم د. سمير صبري، المحامي، ببالغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد ما يسمى بالحركة السلفية بجامعة اإلسكندرية، لتطاولها ع

 الرموز المصرية.

 9/05/5002 البوابة نيوز

 

 -اعتقاالت :

 ر التمركزات األمنية أمام "ماسبيرو"يصوت القبض على شخص بتهمة

 الشرطة المتواجدين أمام قالت مصادر مطلعة إنه تم ضبط شخص أمام مبنى ماسبيرو يلتقط صوًرا لنقاط التمركز األمنية وأفراد

وأضافت المصادر أن ذلك الحادث يوضح أن المبنى مستهدف ويجب رفع حالة الطوارئ بشكل مستمر واليقظة  .2التليفزيون وباب 

 يناير. 52خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 

 8/05/5002 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1650699
http://www.albawabhnews.com/1650740
http://www.albawabhnews.com/1652161
http://www.albawabhnews.com/1650843
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــــــ

الفريق محمود حجازى يسافر إلى اليونان لحضور المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى 

 "5002المشترك "ميدوزا 

 ات المرحلة الرئيسيةغادر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة صباح اليوم متوجًها إلى اليونان لحضور فاعلي

كما يعقد رئيس األركان خالل الزيارة لقاء مع كبار المسئولين فى القوات المسلحة  " .5002للتدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا 

كال لاليونانية، تتناول تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية، وزيادة مجاالت التعاون المشترك بين القوات المسلحة 

ت القائد األعلى للقوا سيسىلل وتزامًنا مع الزيارة الهامةتأتى الزيارة فى ضوء العالقات المتميزة التى تجمع البلدين  البلدين .

 المسلحة لدولة اليونان والتى شهدت العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجاالت.

 9/05/5002 موقع وزارة الدفاع المصرية

 يشاركان طلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة عدًدا من األنشطة الرياضيةووزير الداخلية صدقى صبحى 

مجدى عبد الغفار وزير الداخلية صباح اليوم طلبة الكلية شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة واللواء 

حيث نظمت الكلية الحربية عدد من المباريات  الحربية وعدد من طلبة كلية الشرطة فاعليات يوم رياضى بالكلية الحربية .

لكرة راة لكرة القدم واالرياضية المشتركة لطلبة الكلية من السنوات الدراسية المختلفة وطلبة كلية الشرطة، اشتملت على مبا

الطائرة وتنس الطاولة ورياضة شد الحبل والتى أظهرت مستوى التدريب والكفاءة البدنية والمهارية وروح المنافسة الرياضية 

 .الشريفة التى يتمتع بها طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة

 8/05/5002 موقع وزارة الدفاع المصرية

 يزور مصر.. ويؤكد قوة عالقات البلدين« الدفاع البريطانية»كبير مستشاري 

ديسمبر، واجتمع مع كل  8زار كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق األوسط اللواء توم بيكيت، القاهرة، الثالثاء 

 وشدد بيكيت على متانة واللواء محمد الكشكي ولفيف من المسئولين رفيعي المستوى من وزارة الدفاع.من اللواء محمد الشحات 

نظيم ن البلدين في مواجهة تالعالقة العسكرية التي تربط المملكة المتحدة بمصر، مشيًرا إلى ترحيبه الكامل بالشراكة القوية بي

شحات والكشكي على القرار الذي أصدره البرلمان البريطاني مؤخًرا بتنفيذ ضربات وقام اللواء توم بيكيت بإطالع اللواءين ال .داعش 

وأشار إلى أن الضربات التي ستنفذها المملكة المتحدة ضمن عمليات التحالف الدولي لمواجهة  جوية على تنظيم داعش في سوريا.

لجوية في إطار إستراتيجية شاملة لدحر داعش داعش تستهدف اآلن مواقع التنظيم في سوريا والعراق، وتدخل هذه الضربات ا

 وفرض السالم واالستقرار في سوريا والعراق.

 8/05/5002 ألخباربوابة ا

 السيسي يدعو إلى تعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية
دعا السيسي إلى تعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية، ووقف تدفق األسلحة والمقاتلين عبرها، عقب محادثات في أثينا مع رئيس الوزراء 

إنَّ عدم التصدي للوضع في ليبيا سيقود إلى اخطار جديدة في وقال السيسي، في مؤتمٍر صحفي، الثالثاء،  اليوناني ألكسيس تسيبراس.

ليبيا، لكنََّها بحاجة لدعم اوروبا ودول أخرى مهتمة  المنطقة، مؤكًِّدا أنَّ مصر تبذل جهوًدا وصفها بـ"الجبارة" للسيطرة على حدودها البرية مع

 هريب األسلحة وتأمين الحدود البرية والبحرية لهذا البلد.باستقرار المنطقة، مشدًِّدا على أنَّ التعبئة الدولية ضرورية لوقف ت

 8/05/5002 مصر العربية

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28883
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28882
http://akhbarelyom.com/article/566716aa34d92ac6668c7c82/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1449596586
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/829091-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 مصر تشتري مقاتالت باكستانية

 ,0قال موقع "إسرائيل ديفينس" إن مصر بصدد شراء طائرات مقاتالت باكستانية يتم إنتاجها بتعاون صيني من طراز جي إف 

ونقل عن تقرير لموقع "إينديا تايمز"  أن مصر تجري حاليا مفاوضات مع باكستان لشراء هذا النوع من الطائرات  من باكستان. 

ا أشار الموقع الهندي إلى أن مصر تدرس عرضا باكستانيا لشراء طائرات تدريب من نوع  كم التي يتم تصنيعها في إسالم آباد

MFI-395 Super Mushshak. .وأضاف إن وفًدا مصرًيا يجهز لزيارة مصانع إنتاج الطائرات في باكستان كجزء من المفاوضات 

خياًرا معقوًلا وبسعر مناسب  -مهام القصف الجويالمخصصة بشكل أساسي ألغراض الدفاع الجوي و -" ,0تعتبر المقاتلة "جي إف 

الستبدال الطائرات القديمة في القوات الجوية للكثير من البلدان التي يهمها الحصول على مقاتالت خفيفة مالئمة لجميع األحوال 

 الجوية ومتعددة األدوار بسعر رخيص نسبًيا..

 9/05/5002 مصر العربية

 

 
 

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%A9/829493-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

