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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

 المصرية إزاء القضية القبرصية فى المحافل الدوليةالسيسى يؤكد ثبات السياسة 

ة والدولية. وجاءت تصريحات ثبات السياسة والمواقف المصرية إزاء القضية القبرصية فى المحافل اإلقليمي علىالسيسى أكد 

خالل اجتماعه أمس مع رئيس قبرص "نيكوس أنستاسيادس"، وذلك على هامش مشاركتهما فى أعمال القمة الثالثية  سيسيال

ول شهد تباحثًا ح السيسي بالرئيس القبرصي لقاء بأن وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة مع اليونان

البحري، والتبادل التجاري، واستكشاف واستخراج الثروات الطبيعية، وإمكانيات ُسبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجاالت النقل 

االستفادة من البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة الستقبال وتسييل الغاز القبرصي. كما تم أثناء اللقاء التباحث حول 

لقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، تطورات األوضاع فى المنطقة، وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين فى ا

 وفى مقدمتها األوضاع فى األراضى الفلسطينية واألزمتان السورية والليبية.

 01/05/2510 األهرام

 

 ونتطلع إلى تعاون فعال وإيجابى ائمة للتعاون بين الدول الثالثالسيسى : لجنة د

ى وللمرة الثالثة على مستوى القمة، وف ى والتعاون فى العاصمة اليونانيةأن انعقاد اآللية الثالثية للتشاور السياس السيسى أكد 

قدما فى سبيل توفير مقومات التقدم والتنمية ليس لشعوبها يدل على إصرار الدول الثالث على المضى  موعدها المتفق عليه

إن القمة تشير إلى االلتزام القوى من جانب الدول الثالث  سيسيها الجغرافى بأسـره.  وقال الفقط بل لشعوب المنطقة وجوار

حات تصري جاءت المتوسط.بالعمل معا وفقا لرؤية مشتركة نحو تحقيق األمن واالستقرار فى منطقة الشرق األوسط وإقليم شرق 

ب قمة عق لوزراء اليونانى والرئيس القبرصيفى مستهل كلمته التى ألقاها خالل المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس ا سيسيال

عن تفاؤله بالخطوات العملية التى تمت مناقشتها لتفعيل التعاون الثالثى بين مصر واليونان وقبرص وأعرب  ثالثية مغلقة.

عددة تحمل فرصا واعدة وعلى رأسها مجاالت الطاقة والسياحة واالستثمار والنقل البحري، وعن تطلعه ألن تمثل فى مجاالت مت

أطر التعاون المتفق عليها فى هذه المجاالت وسيلة لتنفيذ مشروعات محددة تعود بالنفع على شعوب الدول الثالث فى سعيها 

ا على التزام الدول الثالث بمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه، بما يضمن إلى أن القمة أكدت أيض وأشار  نحو مستقبل أفضل.

 .إلى نتائج ملموسة على أرض الواقعترجمته 

 01/05/5102 األهرام

 

 البلدين بين التعاون تعزيز لبحث اليوناني البرلمان رئيس مع اليوم يجتمع السيسي

ديسمبر، مع رئيس البرلمان اليوناني نيكوالس فوتسيس لبحث سبل تعزيز التعاون  01الخميس  يجتمع عبد الفتاح السيسي

البرلماني بين البلدين وخاصة عقب انتهاء االنتخابات البرلمانية في مصر والتي تعد االستحقاق الثالث في خريطة الطريق نحو 

لجمهورية اوقال السفير عالء يوسف المتحدث باسم رئاسة  لرئاسية.المستقبل والتي شملت أيضا إقرار الدستور وإجراء االنتخابات ا

السيسي ورئيس البرلمان اليوناني يؤكد أهمية إثراء العالقات الثنائية وتعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين  إن االجتماع بين 

 البلدين.

 01/05/5102 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131750/136/458978/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131750/136/458974/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%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%8A%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5668d0a398c1185f3c602bfd/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1449709731
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 الخارجية يلتقي رئيس الصومال مساعد وزير

ديسمبر الجاري شارك خاللها  9و 8قام السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية بزيارة إلى مقديشيو يومي 

في االجتماع الرفيع المستوى للشركاء حول مستقبل الصومال، حيث إفتتح االجتماع رئيس الجمهورية الصومالي، بمشاركة 

ث الخاص للسكرتير العام لألمم المتحدة ورئيس البرلمان الصومالي وحكام األقاليم الصومالية وممثلي عدد من الدول ذات المبعو

وأجرى مساعد وزير الخارجية، ومعه السفير المصري لدى الصومال وليد إسماعيل، على  الصلة والفاعلة في الشأن الصومالي.

هامش االجتماع مقابالت مع رئيس جمهورية الصومال،  ومع عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم وزير الخارجية ووزير المالية 

 وقائد الجيش وقائد الشرطة ومحافظ مدينة مقديشيو. 

 01/05/5102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 األمم المتحدة لقانون البحاراالتفاق على مواصلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وفقا التفاقية 

دأت ب الثالثية بين رؤساء مصر واليونان وقبرص صرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى بِاسم الرئاسة، بأن فعاليات القمة

مع الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود  سيسيبجلسة مباحثات مغلقة عقدها ال

الصادر عن القمة الذى أكدوا فيه أهمية تعزيز أطر التعاون « إعالن أثينا»قد أقر قادة الدول الثالث أضاف بأنه و لثالث.الدول ا

 لمجتمع الدولى فى مواجهةجهود الدعمهم  وأكدوا على االقتصادية والثقافية والسياحيةالثالثى فى مختلف المجاالت السياسية و

عش وغيره من مع التشديد على أهمية تبنى مقاربة شاملة فى مواجهة اإلرهاب ودعم التحالف الدولى ضد تنظيم دا اإلرهاب

وأعرب القادة الثالثة عن قلقهم إزاء  وتفكيك بنيتها األيديولوجية وتجفيف منابع تمويلها ووقف مصادر تسليحها.التنظيمات 

، مؤكدين دعمهم الحكومة الشرعية فى اليمن والجهود الخليجية واألممية الرامية األزمة فى اليمن وتزايد خطر اإلرهاب والتطرف

وأشار القادة الثالثة إلى دعمهم جهود الحكومة العراقية  إلى استئناف المفاوضات والحفاظ على وحدة وسالمة اليمن اإلقليمية.

اتفقت الدول الثالث و ُلحمة الوطنية للشعب العراقي.فى محاربة اإلرهاب، مشيرين إلى أهمية دفع عملية المصالحة واستعادة ال

على مواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. كما تم االتفاق على االرتقاء 

 ط البحري، واالرتقاء بدوربمستوى التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة، وتعزيز الرب

 القطاع الخاص لدفع الشراكة االقتصادية بين الدول الثالث.

 01/05/5102 األهرام

 ادة "الشيعة" في مصر.. والتدخل التركي بالمنطقة ُيقلقناالمتحدث باسم الخارجية: النتخوف من زي

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أّن مصر ال تتخوف من تواجد الشيعة داخل مصر، ألنها تمثل 

أضاف و اهتمامات الدبلوماسية المصرية.جانًبا من النسيج العربي واإلقليمي، موضًحا أنّ زيادة نسبة الشيعة أو قلتها أمر ال يشغل 

أّن مصر تتفهم طبيعة الدور اإليراني  فضائية "الغد العربي" اإلخبارية أبو زيد خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على

 ين إيران والوالياتخاصة بعد االتفاق األخير ب ك العالقة بأهمية بالغةفي المنطقة العربية، في الوقت الذي تنظر فيه مصر لتل

وأردف أبو زيد: "نحن نتحفظ على تدخل إيران  المتحدة األمريكية بشأن مساهمة طهران في إخالء المنطقة من األسلحة النووية.

 -وبشأن العالقات المصرية في شئون بعض الدول العربية.. ومصر تدفع في تجاه تكاتف الجميع بهدف استقرار المنطقة".

زيد، أنّ هناك العديد من عالمات االستفهام حول الدور الذي تلعبه تركيا في المنطقة، قائاًل: "هذا التدخل ُيقلقنا التركية، أكد أبو 

 بشدة.. وهناك عالمات استفهام كثيرة حول الدور التركي في المنطقة.

 01/05/5102 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c5642e37-4119-4ba6-be8e-2accb6d32a21
http://www.ahram.org.eg/News/131750/136/458979/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820253/%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%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85.aspx
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 السفير البريطاني من شرم الشيخ: لن نترك مصر تواجه التحديات وحدها

إلى مدينة شرم الشيخ، قالت إنها جاءت  "جون كاسن"م بها السفير البريطاني أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، عن زيارة قا

وقابل السفير اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومسئولين في مطار شرم الشيخ ور حفل تأبين ضحايا سقوط الطائرة لحض

ين ب طانية الخاصة بعودة الرحالت الجويةالبري -وقيادات األمن والسياحة، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المصرية 

قاسية على شرم الشيخ وعلى المصريين  عواقب سقوط الطائرة  أنوقال السفير البريطاني  المملكة المتحدة وشرم الشيخ

اب وأكد أن بالده لن تترك مصر تواجه التحديات وحدها، قائال: سنبذل كل ما بوسعنا لمحاربة اإلره العاملين بمجال السياحة. 

 جاهًدا لتدمير االقتصاد المصري. الذي يسعى

 01/05/5102 بوابة االهرام

 "الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا يبحثون المفاوضات الفنية لسد النهضة.."الجمعة وزراء

ديسمبر، على رأس وفد من خبراء المياه إلى العاصمة  01يتوجه د. حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بعد ظهر الخميس 

الذي يضم وزراء المياه والخارجية في كل من : مصر والسودان وإثيوبيا يأتي ذلك لحضور االجتماع السداسي  السودانية "الخرطوم".

لبحث سبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا العالجة والمعوقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية 

ى المقرر عقده فى العاصمة السودانية وأكد مغازى، في تصريحات صحفية، أن االجتماع السداس الخاصة بسد النهضة اإلثيوبي.

يومي "الجمعة والسبت" المقبلين بحضور وزراء الخارجية والرى، سيبحث في المقام األول وضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل 

عام لالمصرية، المتمثلة في تسارع البناء في السد، وبطء تنفيذ المسار الفني المتفق عليه في اجتماع الخرطوم في أغسطس ا

 الماضي ، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثالث في مارس الماضى.

 01/05/5102 بوابة االخبار

 الخميس.. مصر واالتحاد األوروبي يوقعان اتفاقيتين للتعاون االستراتيجي

ديسمبر، بتوقيع اتفاقيتين للتعاون االستراتيجي  01ان، رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر، الخميس يقوم السفير جيمس مور

بين االتحاد األوروبي ومصر في مجال التنمية وتعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية األطفال المعرضين للخطر، وتوسيع مشروع 

وزارة التعاون الدولي بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي  وتقام مراسم التوقيع في الصرف الصحي في كفر الشيخ.

 والدكتور مصطفى مدبولي، وزير اإلسكان والدكتور الهاللي الشربيني، وزير التعليم.

 01/05/5102 بوابة األخبار

 بيا وبيننا مصالح مشتركةالخارجية: تربطنا عالقة إستراتيجية وتاريخية مع إثيو

قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن عالقة مصر مع إثيوبيا تعد إسترتيجية، وتاريخية، باإلضافة إلى 

فضائية "الغد أنها دولة مجاورة، وتربطها بالقاهرة مصالح مشتركة. وأضاف خالل لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على 

أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الجانبين على تطوير هذه العالقة. وعن تحديات سد النهضة، أوضح أنه  العربى" اإلخبارية

يجب أن تتكاتف جهود مصر، والسودان، وإثيوبيا للخروج من هذا المأزق، موضحًا أن مصر تحتاج إلى صيانة األعراف والقوانين 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الرئيس األمريكى باراك أوباما كان حريصا على لقاء الدولية، فى إشارة إلى أثيوبيا. 

 رت فى اتجاه منحنى إيجابى".األمريكية تطو -السيسى، أثناء افتتاح الدورة العامة لألمم المتحدة، قائاًل: "العالقة المصرية 

 01/05/5102 اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820117/%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%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56687f7498c118e406c93564/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-1449688948
http://akhbarelyom.com/article/566862fa98c11834714aa49d/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-1449681658
https://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%A7/2483443
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 على تركيا أن تبذل جهد أكبر لتنمية عالقتها مع دولة بحجم مصر«: الخارجية»

تحسين عالقتها مع مصر، بعد التوتر الذي دعا المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تركيا للعمل على 

، الذي يعرض «ساعة من مصر»في تصريحات لبرنامج « أبو زيد»وقال  سيطر على العالقات بين البلدين، خالل الفترة الماضية.

ا مع دولة على تركيا أن تبذل جهد أكبر خالل الفترة المقبلة لتنمية عالقاته»، مساء األربعاء، إنه «الغد العربي»على فضائية 

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أمله في أن تعود العالقات بين مصر  ، على حد قوله.«بحجم وأهمية مصر

 «.نتمنى أن تعود قطر لرشدها في عالقتها مع مصر»وقطر إلى طبيعتها، قائًلا: 

 01/05/5102 الشروق

 السيسي يستعين باإلمارات إلنقاذ ملف سّد النهضة

بعد وصول أزمة سدّ النهضة اإلثيوبي إلى طريق مسدود، في ظّل ضعف الموقف المصري في المفاوضات المتعلقة بالسد، وتأجيل 

الدول المتحاورة الثالث )مصر، وإثيوبيا، والسودان(، تكشف مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي االجتماعات من حين إلى آخر بين 

الجديد"، عن استعانة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحّكام دولة اإلمارات لحّل هذه المسألة، وذلك عشية حلول الموعد 

مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم يومي غد وبعد غد، وهو  الجديد المضروب للقاء السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من

در وتوضح المصا من الشهر الحالي وتم تأجيله بطلب من إثيوبيا بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية. 7و 6الذي كان مقرراً في 

الماضي في محاولة إلنقاذ النظام المصري  الدبلوماسية، أنّ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد قام بتحركات عدة خالل األسبوع

الذي تدعمه اإلمارات بقوة، استناداً لحجم االستثمارات التي تملكها اإلمارات في أديس أبابا. وتقول المصادر أنفسها، إنّ "المسؤولين 

الموقف المصري، خصوصًا في  عن ملف السّد في الخارجية، أي وزارة الرّي وجهاز المخابرات بدآ في البحث عن مسارات بديلة إلنقاذ

 ظّل عناد الجانب اإلثيوبي والدعم السوداني لألخير في تحركاته"

 01/05/5102 العربي الجديد

 اتصاالت مع برلمانات العالم لإلفراج عن الكتاتني بمصر

الدول التخاذ عدد من التدابير التي من شأنها اإلفراج الفوري عن رئيس خاطب البرلمان المصري بالخارج رؤساء برلمانات عدد من 

 وقال التي شهد لها العالم أجمع بالنزاهة. 5105نائبا منتخبا في انتخابات عام  078البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، و

إن "رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس حزب  البرلمان المصري في الخارج، في خطابه الذي أرسله للبرلمانات الدولية، األربعاء،

األغلبية الفائز بكل االستحقاقات االنتخابية الديمقراطية )الحرية والعدالة(، دعاه االنقالبيون ليكملوا مشهد انقالبهم المزيف 

 ، فرفض فاعتقلوه".5103يوليو  3في 

 01/05/5102 50عربي

 "ديبكا": صفقة غاز يونانية مصرية إسرائيلية سبب زيارة السيسي ألثينا

كشف موقع "ديبكا" اإلسرائيلي في تقرير له أن الهدف من زيارة السيسي ألثينا هو إنجاز صفقة غاز بين كل من مصر وإسرائيل 

السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني أليمس تسبراس  وقال الموقع إن هناك اتفاقا قد وصل إلى مراحله األخيرة بين واليونان.

ونتنياهو يهدف إلى سد احتياجات اليونان وقبرص وإسرائيل واألردن ومصر والسلطة الفلسطينية من الغاز، ونقل غاز المتوسط  

 إلى اليونان ثم ضخه عبر األنابيب إلى أوروبا.

 01/05/5102 رصد

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=ec6ebc69-27b4-4f45-bc79-0671ba5dfd82
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/9/%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%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://arabi21.com/story/877596/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5
http://rassd.com/168838.htm
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 وزير طاقة إسرائيل: ال يرجح أن نتنازل عن قيمة التعويض المفروض على مصر

مليار دوالر  0.76قال يوفال شتاينتس وزير الطاقة اإلسرائيلي اليوم، إنه من غير المرجح أن تتنازل بالده عن تعويض بقيمة 

، حيث نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية 5105ت الغاز المصري منذ والذي حصلت عليه شركة الكهرباء اإلسرائيلية نتيجة لتوقف إمدادا

وتابع  عن يوفال قوله: "أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر معا في كيفية المضي إلى األمام".

ية له والسلطة الفلسطين"شتاينتس" تصريحاته قائال: "تصدير الغاز اإلسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان واألردن 

وقام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثالثاء، بإرسال مبعوث خاص إلى القاهرة لمناقشة  قيمة دبلوماسية".

 األمر، بعد أن جمدت مصر مفاوضات استيراد الشركات المحلية للغاز اإلسرائيلي.

 01/05/5102 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/168835.htm
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 

 ( برئاسة المهندس شريف إسماعيل00قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم )

قرر مجلس الوزراء خالل اجتماعه امس تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والمالية، والتضامن، والشئون القانونية، 

والتربية والتعليم، والقوى العاملة. وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون والصحة، 

التأمين الصحى االجتماعى الشامل، بما يضمن جودة الخدمة وإستمراريتها، على أن تقوم مجموعة العمل بعرض نتائج عملها 

 قرار فى هذا االجتماع . 08وقد وافق المجلس على بر المقبل.ديسم 53على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر يوم 

 9/05/5102 لالستعالمات العامةالهيئة 

 

 وكيل األوقاف بمصر: ال أحد يجرؤ على تكفير عناصر داعش 

تكفير تنظيم الدولة، بأنه "قد يكون سببه أن هذه  بعدم الشريف األزهر قرار برر وكيل وزارة األوقاف المصري، صبري عبادة،

، إن "عناصر داعش تعلن التوحيد، ويرفعون األذان، "LTC" وقال عبادة في مداخلة هاتفية على قناة ."القضية عامة وشائكة

وأوضح أنه "رغم ذلك، فجماعة داعش يأتون بأعمال كافرة  ."أحد على تكفيرهم بهذه األقوالويقيمون الفرائض، وال أحد يجرؤ 

 ."ُتخالف اإلسالم، وتجتمع األمة على أن إراقة الدماء كبيرة من الكبائر في اإلسالم، وحسابهم هنا عند اهلل

 01/05/5102 50عربى

 -البرلمان المصرى :

 

  مقعدًا فى الدوائر المؤجلة 03مرشحا على  56العليا لالنتخابات: اإلعادة بين 

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لالنتخابات، إنه لم يحقق أى من المرشحين فى الدوائر األربعة المؤجلة 

من  06و02ديسمبر الجارى بالخارج ويومى  02و 01مرشحًا يومى  56مقعدا لــ 03من المرحلة األولى وستجرى اإلعادة على الفوز 

واستطرد قائاًل: لقد أضيفت عدد األصوات بالخارج إلى الناخبين بالداخل وكانت النتائج ليصبح إجمالى عدد .نفس الشهر بالداخل

 ." %0991ناخب بنسبة الحضور  616ألف و 323ناخب، و وكان عدد الحضور  832ألف  809المقيدين بالدوائر األربعة مليون 

 9/05/5102 اليوم السابع

 

 بوثيقة مقتبسة من النظام الهندييبدأ أولى خطواته « دعم الدولة المصرية»ائتالف 

قال قيادى بائتالف "دعم الدولة المصرية"، الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل، إن هناك لقاء جمع بين مقرر االئتالف والفقيه 

اغة وأضاف القيادى الذى طلب عدم نشر اسمه لـ"الشروق"، أن االئتالف بصدد صي.القانوني بهاء أبو شقة القيادي بحزب الوفد

 .وثيقة تتضمن أسس العمل بين األعضاء، سواء كانوا مستقلين أو منتمين ألحزاب، باإلضافة إلى المبادئ التي قام عليها االئتالف

 ندي، ومن المقرر االنتهاء من صياغتها نهاية األسبوع المقبل.هإلى اقتباس الوثيقة من النظام الوأشار 

 01/05/5102 الشروق

 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=115799#.VmkqzUp97IU
http://arabi21.com/story/877623/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-26-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-13-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2483160#.VmkpAkp97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=6118903b-3a5d-4982-b115-3c5602eafad4
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 "آمنة نصير".. أول امرأة مرشحة لرئاسة مجلس النواب

آمنة "للمرة األولى في تاريخ الحياة النيابية المصرية تتولى رئاسة البرلمان "سيدة"، فمع الجلسة األولى لمجلس النواب ستتربع 

ونصير التي تبلغ من العمر .نصير"، الفائزة عن قائمة "في حب مصر"، على كرسي رئاسته، قبل اختيار األعضاء رئيسا للمجلس

، دار حولها جدل كبير حول الدور التي يمكن أن تقدمه رغم كبر سنها، إال أن المفارقة تأتي في أن كبر سنها هو السبب -عاما 72-

 .النواب بشكل مؤقت، بصفتها أكبر األعضاء سنا، إال إذا جاء من بين المعينين من يفوقها سنا الذي رشحها لترأس مجلس

 9/05/5102 مصر العربية

 -نقابات :

 

 توقيعا لسحب الثقة من سامح عاشور ٠١٧٠١تمرد المحامين" تعلن جمع "

 01721قال محمد فاروق المنسق العام لجبهة انقاذ المحامين "تمرد المحامين"، إن عدد االستمارات الموقعة حتى اآلن وصلت إلى 

رية فى استمارة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ، مؤكدا أن الحملة ستنفذ عدة فعاليات خالل أيام على مستوى الجمهو

  .جميع النقابات الفرعية عن طريق شباب المحامين الرافضين لمجلس النقابة

 01/05/5102 اليوم السابع

 -األحزاب :

 

  ساويرس يلتقى نائب وزير خارجية روسيا ويعزيه فى ضحايا الطائرة المنكوبةنجيب 

التقى رجل األعمال نجيب ساويرس، نائب وزير الخارجية الروسى بوغدانوف لتقديم واجب العزاء فى ضحايا طائرة شرم الشيخ 

له مع وفد من حزب المصريين األحرار  المنكوبة. ونشر ساويرس على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورًا

أثناء تقديم واجب العزاء فى موسكو . وقال ساويرس أنه فى موسكو لتقديم العزاء فى ضحايا طائرة شرم الشيخ مع وفد حزب 

 .المصريين األحرار فى لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسى بوغدانوف

 9/05/5102 اليوم السابع

 

 المتحدث باسم حزب الوفد: "بيت األمة" ليس للبيع.. ونسعى الستعادة قصر فؤاد سراج الدين

الحسامي، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن ما نشر بأحد المواقع اإللكترونية حول اتجاه الهيئه العليا  أكد المستشار بهجت

للوفد بيع مقر الوفد، ال أساس له من الصحة ومثير للسخرية، ألن "بيت األمه" ليس ملكا للوفديين وحدهم بل هو بيت كل القوي 

وأضاف فى بيان له مساء األربعاء، "نسعي من خالل .طوا في جزء من تاريخهمالوطنية والحزبية وال يمكن للوفديين أن يفر

وناشد بتحرة الدقة القطرية التي اشترته من الورثة مجموعه من أعضاء الوفد الستعادة قصر فؤاد باشا سراج الدين من األسره

 في نشر األخبار التي تسعى لبث الفتنه بين الوفديين.

 01/05/5102 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%A9/830906-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%A1%D9%A0%D9%A7%D9%A5%D9%A0-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1/2483711#.VmkoR0p97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7/2482737#.VmkpY0p97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820258/%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%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 بمقاضاة "األوقاف" السترداد مقرها.. والوزارة: الحكم للقضاءأنصار السنة تهدد 

قالت مصادر مطلعة، إن جماعة أنصار السنة المحمدية، تبحث سبل التصعيد ضد وزارة األوقاف قانونيا السترداد مقرها الرئيسى 

ة ووقف النشاط الدعوى للسلفية بشارع قولة بعابدين بوسط القاهرة، الذى ضمته الوزارة وعينت به خطيبا رسميا تابعا للوزار

بمقرهم الرئيسى. وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تشتاط غضبا بسبب عدم ترك أى منفذ دعوى بسيط لها، 

مضيفا أن دعوى قضائية كانت أنصار السنة حركتها فور ضم المقر ولجأت بعده إلى التهدئة سوف يجرى تنشيطها السترداد 

  .مقرها الرئيسى

 01/05/5102 اليوم السابع

 -مؤسسات دينية :

 األزهر والكنيسة األنجليكانية: اإلرهاب فكر عداوني

وفد لجنة الحوار عن األزهر الشريف والكنيسة األسقفية )األنجليكانية( في جلستها الثانية عشرة  أكدت لجنة الحوار المشتركة بين

 لىع المسلمين وتشجيع حقيقًيا فهًما اإلسالم فهم على األنجليكان األسقفيين تشجيع أهمية على األربعاء، في القاهرة، أمس

وقال البيان الختامي الجتماع اللجنة،  ."الصحيح بالفكر مواجهته يقتضي عداوني فكر اإلرهاب" أن وأكدا المسيحي، اإليمان فهم

اطلعت عليه "األناضول" إنه "جرى االتفاق على التعاون على حل المشكالت والنزاعات التي تحدث بين المسلمين والمسيحيين 

 ."المصالحة وصناعة السالم في األماكن المتفرقة في العالم وتشجيع القادة الدينيين على استخدام تأثيرهم لتحقيق

 01/05/5102 مصر العربية

 -تصريحات :

 محامى نظيف: "النقض"سترسى قواعد لحل نزاع قانون الكسب أثناء محاكمة موكلى

فبراير المقبل  3عبد المالك، محامى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء األسبق، أن محكمة النقض ستتحول يوم أكد وجيه نجيب 

الى محكمة موضوع، و ذلك لنظر اتهام موكله بالكسب غير المشروع و التى أصدرت محكمة النقض ذاتها حكمها مؤخرا بقبول 

دة محاكمته. و أشار إلى أن رئيس الوزراء األسبق سيقف أمام محكمه سنوات و إعا 2الطعن المقدم من نظيف، على حكم حبسه 

و أكد أن محكمه  .النقض للمرة الثالثة، لكنه تلك المرة سيقف لنظر موضوع القضية و ليس كطاعن علي حكم محكمه الجنايات

 ترسى لحل النزاع فى قانون النقض ستحاكم رئيس الوزراء األسبق و ستفصل فى موضوع القضية و التى ستكون أحكامها كقواعد

الكسب غير المشروع الذى ستستعين بها األجيال القادمة فى أى قضايا تتعلق بهذا القانون و ستحل جميع المسائل الخالفية 

   ."فى هذا الموضوع، معلقا :"ستكون بالفعل محاكمة القرن

 01/05/5102 اليوم السابع
 

  هيثم الحريرى:مسمى "دعم الدولة" يقصى غير المنضمين لالئتالف كما فعل اإلخوان

اللواء سامح سيف الليزل  أبدى النائب هيثم الحريرى تحفظه على مسمى ائتالف " دعم الدولة المصرية" الذى يسعى لتشكيله

وقائمة فى حب مصر، مؤكدًا أن هذا االسم يحمل "إقصاء وتميزا ضد كل من لم ينضم لهذا االئتالف على أنهم يدعمون الدولة ، 

ومن ليس معهم ال يدعمها" . وأضاف "الحريرى" لـ "اليوم السابع" أن الجميع يدعم الدولة المصرية، وأنهم يستخدمون هذا 

 . "لتميزى" كما فعل اإلخوان بتسمية أنفسهم "اإلخوان المسلمين" وكأن من ليس معهم "كفارالمسمى "ا

 01/05/5102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84/2483764#.VmkoH0p97IU
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%A9/831035-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83/2483692#.VmkoXUp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%85%D8%A7-/2483502#.VmkopUp97IU
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 ن األحرار ومستقبل وطن تنافسا على شراء رموز "الوطني"إدريس: المصريي

قال محمد السعيد إدريس، مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، إن موقف الدولة من انتهاكات االنتخابات 

تنافسا على شراء رموز الحزب األخيرة تراوح بين التورط والسلبية، مشيرا إلى أن حزبي "المصريين األحرار" و"مستقبل وطن" 

وأضاف "ألول مرة تدفع األحزاب باألموال لشراء المرشحين"، مشيرا إلى أن حزبي ساويرس وأبو هشيمة )يقصد .الوطني المنحل

 .ألف و مليون جنيه للمرشح الواحد 211المصريين األحرار ومستقبل وطن( دفعا ما بين 

 9/05/5102 مصر العربية

 

 دراج: بيان "نداء للناس" ليس دعوة لالصطفاف خلف اإلخوانعمرو 

الدكتور عمرو دراج، القيادي بجماعة اإلخوان المسلمين، إنه مندهش مما يدعيه البعض بأن بيان "نداء للناس" هو دعوة قال 

أضاف خالل و.فقط من جماعة اإلخوان 6اسما وقعوا على البيان بينهم  11لالصطفاف خلف جماعة اإلخوان، مشيرا إلى أن هناك 

األربعاء أن معظم الموقعين على البيان يرون ضرورة عودة محمد مرسي للحكم في مداخلة هاتفية بفضائية "الجزيرة" مساء 

نفس الوقت الذي يرفض البعض ذلك لكن التناقض ال يمنع االصطفاف، مشددًا على أن جماعة اإلخوان وتحالف دعم الشرعية ال 

 .أي بيان تزال تصر على رؤيتها بضرورة عودة الرئيس الشرعي، بحسب قوله حتى لو لم يذكر في

 9/05/5102 مصر العربية

 

 إبريل: ال اصطفاف مع اإلخوان أو التيارات اإلسالمية 6

ض الموقعين على بيان " نداء للناس" مثل الدكتور أيمن نور والدكتور إبريل، إنه يحترم بع 6قال شريف الروبي، عضو حركة شباب 

أضاف خالل مداخلة هاتفية بفضائية "الجزيرة" أن و.والتنمية البناء وحزب الزمر طارق سوى يمثل ال أنه يرى لكنه  ثروت نافع

البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن االصطفاف معظم الشباب الثوري يرفض االصطفاف مع طارق الزمر أو عبود الزمر ومن يمثل حزب 

يناير لن يتكرر بعد استفتاء مارس والذي تم اقحام  52وأشار إلى التالحم الذي شهدته صثورة .يكون مع من لم تتلوث يداه بالدم

ماعات الدين به، مشيرا إلى هناك فرصة لالصطفاف الوطني لكن بعيد عمن تلوثت دمائهم بالدم مثل جماعة اإلخوان أو ج

 .خارجها وليس مصر داخل من الدعوة تكون أن  إسالمية أو عسكر أو دولة مبارك فاسدة باإلضافة إلى ضرورة

 9/05/5102 مصر العربية

 

 السياسي يستطيع هزيمة الديكتاتورية الهشة بمصرالزمر: االصطفاف 

قال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، إن األزمات التي تعاني منها مصر في الوقت الراهن تستلزم اصطفافا سياسيا ووطنيا،  

 3لجزيرة" مساء األربعاء أن أضاف خالل حوار لفضائية "او.يناير 52مؤكدًا أن االصطفاف السياسي أهم من النزول للشارع في ذكرى 

يناير للم  52يوليو لم ينجح سوى بتمزيق االصطفاف وبالتالي فإنقاذ هذا الجيل يتوقف على عودته، مناشدًا جميع فرقاء ثورة 

ضعف غير  الشمل ألن االصطفاف السياسي وحده وليس الثوري قادر على هزيمة هذه الحالة الديكتاتورية الهشة التي تخفي

وأشار إلى كل ما نحتاجه هي سعة الصدر وسعة األفق الجتياز تللك المرحلة، مشدداً على أن الخالفات .ى في عهد مباركمسبوق حت

 .الموجودة على الساحة المصرية على شتى تناقضاتها هي خالفات سطحية يمكن تجاوزها

 9/005/5102 مصر العربية

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%A9/830924-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%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%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/830735-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/830756-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/830645-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 -سوشيال ميديا :

 

 مصطفى بكرى لـ"البرادعى":أنت كاذب وتسعى للتحريض والفتنة بين النواب

مصطفى بكرى، النائب بمجلس النواب، الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، بأن رئيس البرلمان القادم راهن 

سيأتى من المنتخبين، مضيفا :" تصريح البرادعى وأكاذيبه عن أن رئيس البرلمان القادم سيكون من المعينين مجرد وهم 

ه". وقال "بكرى" فى تغريده له على موقع تويتر، ردا على تغريدة للدكتور وأكذوبة يستهدف من ورائها التحريض ضد الدول

البرادعى التى قال فيها ان رئيس البرلمان سيكون من المعينين :" تصريح البرادعى وأكاذيبه عن أن رئيس البرلمان سيكون من 

للبرادعى أراهنك بأن رئيس البرلمان القادم المعينين هو مجرد وهم وأكذوبة يستهدف من ورائها التحريض ضد الدولة وهنا اقول 

  ."سيأتى من المنتخبين واأليام بيننا

 01/05/5102 اليوم السابع

 

  البرادعى معلقا على تصريحات دونالد ترامب: رؤية متزايدة تساوى بين اإلسالم والعنف

إن العالم ينتفض ضد خطاب الكراهية لدونالد ترامب، المرشح الجمهورى النتخابات الرئاسة األمريكية، حمد البرادعى،قال الدكتور م

متسائال: لماذا الصمت العربى اإلسالمى؟. وأضاف فى تغريدة له على موقع التواصل االجتماعى تويتر، "لماذا نجد رؤية متزايدة 

للمسلمين بعين الشك؟. وكان دونالد ترامب المرشح الجمهورى النتخابات الرئاسة األمريكية، تساوى بين اإلسالم والعنف وتنظر 

قد طالب فى تصريحات له بمنع دخول المسلمين للواليات المتحدة، وأنه يجب حظر دخول المسلمين بشكل كامل لحين اتخاذ 

  .الكونجرس إجراء بهذا الصدد على خلفية حادث إطالق النار بكاليفورنيا

 01/05/5102 اليوم السابع

 -توك شو :

 

 "لـ"العاشرة مساء": انتقدت السيسى .."ومفيش رئيس خط أحمر مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب إنه ينتقد السيسى، ألن الرؤساء ليسوا "خط أحمر"، مضيفا: "ال السيسى خط أحمر و ال 

حسنى مبارك و ال عبد الناصر.. الخط األحمر هو الدولة فقط ، مثل الشرطة و القوات المسلحة و القضاء، مفيش رئيس خط أحمر". 

أنه انتقد عدلى منصور خالل فترة رئاسته السابقة ،إلبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء"ل اأوضح فى حواره مع اإلعالمى وائو

للجمهورية، مؤكدًا أنه لم يتهمه بالفساد أو الرشوة ،وقال :" عبد اهلل السناوى طلع فى التليفزيون يقول للسيسى يحاسبنى 

متوه و أهنتوه مكنش رئيس جمهورية؟". وتابع:"أنا ليا عشان انتقدت الرئيس السابق.. و هو حسنى مبارك يا عبد اهلل لما شت

، فى حين أنه لم يجلس السيسييونيو، وهاجموا  31بعد جلوسه مع شباب اإلعالميين ، اللى انتقدوا ثورة  السيسيعتاب على 

  " :"أخشى عليك من انهيار الدولة للسيسيمع الوطنين الذين دعموه ووقفوا معه"، موجهًا كالمه 

 01/05/5102 اليوم السابع

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86/2483672#.VmkoYEp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89-/2483447#.VmkozUp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85/2483597#.Vmkoekp97IU
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  "مهاجما سيف اليزل: النواب ليسوا نعاجا "وما بيتجروش بحبل مرتضى منصور

هاجم النائب البرلمانى، المستشار مرتضى منصور، اللواء سامح سيف اليزل، مقرر عام قائمة فى حب مصر، قائاًل إن أعضاء مجلس 

النواب ليسوا "نعاج أو ماعز"، مضيفًا :"ما بيتجروش بحبل ياسامح، وأنت أسأت للرئيس بائتالف دعم الدولة المصرية". وتابع 

ك نفر زيك زيى..وأنا هاعلمك شوية عشان أنت جديد فى البرلمان..أنا مع الدولة أكتر منك، وأنت موجها حديثه لـ"اليزل":"حضرت

ال تعرف معنى الدولة". وأوضح أن السيسى طبقا للدستور هو رئيس السلطة التنفيذية، وأن من واجبه كنائب برلمانى مراقبة 

 س. السلطة التنفيذية واالعتراض على القوانين التى أصدرها الرئي

 01/05/5102 اليوم السابع

 «الدولة تتعامل بمبدأ اديني حريتك اديك رغيف العيش»إبراهيم عيسى: 

الدولة »ه ال يمكن للدولة أن تغفر لنفسها انتهاك حقوق اإلنسان من أجل حمايتها، موضحا: قال اإلعالمي إبراهيم عيسى، إن

وأضاف أن بعض األشخاص يودعون في السجون بدون تحقيق، .«تتعامل مع المواطن بمبدأ اديني حريتك اديك رغيف العيش

أشخاص  2، هل يجوز أن يقتل 511يكون بداخلة  شخصا 31الحجز الذي يسع لـ»وتابع: .وبعضهم لم يمثل أمام النيابة من األساس

ال يجوز أن تبرر الدولة لنفسها انتهاك حقوق اإلنسان ألن بعض »واستطرد: .«في شهر وتعتبر الدولة أن تلك الممارسات فردية

سياسية ال يمكن أن تكون عدم وجود حرية »وتابع: .«الحقوقيين سيئيين، أو أن هناك تنظيمات تحصل على تمويل خارجي

 «.مقابل الحياة االقتصادية الكريمة، على الرغم من أن المصريين ال يشعرون بالحياة الكريمة أبدا

 01/05/5102 الشروق

 يط.. ويقول: يتعامل مع اإلعالم بشكل غير محترمخيري رمضان يهاجم وزير التخط

شن اإلعالمي خيري رمضان، هجوًما على الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط؛ بسبب ما وصفه بعدم التزامه باالتفاق الذي تم 

ل: وقا.، مساء األربعاء«سي بي سي»، الذي يعرض على فضائية «ممكن»في برنامج « العربي»بينهما، والخاص بظهور 

المستشارة اإلعالمية للعربي اتصلت بي منذ أسبوعين، وطلبت مني استضافة الوزير في برنامجي، وأنا رحبت، وكنت متواجد »

بعد أن قمنا »وأضاف .«بمجلس الوزراء يوم األحد الماضي، والتقيت بالعربي بالصدفة هناك، وهو أكد لي أنه سيظهر معي اليوم

، «للمشاهدين، فوجئنا اليوم بمكتب الوزير يقول لنا أنه من المستحيل أن يظهر معنا اليوم بالتجهيز للحلقة، واإلعالن عنها

لألسف العربي يتعامل مع اإلعالم بشكل غير »وتابع حديثه، قائًلا: .«العربي لم يكلف نفسه حتى باالعتذار عن الظهور»متابًعا: 

 «.بهذا الشكل المؤسف والسيء؟كيف يمكن لوزير تخطيط مصر أن يتعامل »، متسائًلا: «محترم

 01/05/5102 الشروق

 نبيل« الداخلية»هدف «: التموين»محمود سعد: ال يمكن شراء طماطم وخيار من عسكري.. و

، الذي أعلنت وزارة الداخلية، عن افتتاح المرحلة «منافذ أمان للمنتجات الغذائية»د سعد، عن رفضه لمشروع أعرب اإلعالمي محمو

وقال إنه ال يستطيع أن يتخيل وقوف عسكري شرطة بهذه .األولى منه؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

ومن جانبه، رد محمود دياب، المتحدث باسم .«ماطم وخيار من عسكريال يمكن شراء ط»المنافذ لبيع السلع الغذائية، مضيًفا 

هدف وزارة الداخلية، من هذا المشروع نبيل، وهو توفير السلع للمواطنين بأسعار »، قائًلا: «سعد»وزارة التموين، على حديث 

كل ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة وزارات كثيرة لها منافذ لبيع السلع الغذائية مثل الزراعة والدفاع، و»وأضاف أن .«مخفضة

 على تسهيل حصول المواطن على الخدمات والسلع.

 9/05/5102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%88/2483587#.VmkogUp97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=66888fc2-76ec-443a-b3a8-2d53548ae055
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=402c0de9-0ef2-4d3f-9f1e-8db145dcee8b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=b5dea7dd-317c-402e-9fb2-0f27ba647190
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 تامر أمين: "في حب مصر" تكرر خطأ اإلخوان

 فلالئتال القائمة اختارته الذي  االسم اختيار وكذلك بدايتها منذ  اإلعالمي تامر أمين إنه اعترض على اسم قائمة في حب مصرقال 

أضاف أن "في حب مصر" و"ائتالف دعم و.نفسها على ودعمها  مصر حب تقتصر ألنها" مصر دعم" مسمى تحت تشكيله  تنوي الذي

التي اختارات اسم "اإلخوان المسلمين" وكأنها تحتكر اإلسالم وتتهم غيرها بعدم االنتماء له،  مصر" هو تكرار لخطأ جماعة اإلخوان

وطالب أمين بتغير مسمى االئتالف المزمع تشكيلة بالبرلمان خالل .مؤكدًا أن احتكار الدين جريمة واحتكار الوطنية أيضًا جريمة

 .الفترة المقبلة

 9/05/5102 مصر العربية

 

 ألًفا للزواج بمصرية 21بعد قرار "الزند"بدفع األجنبي تعليقات بعض االعالميين 

لقي قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية العديد 

الشخصيات العامة واإلعالميين والمواطنين من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من ردود األفعال "الهجومية" عليه بين 

 .فيسبوك وتويتر للتعبير عن احتجاجهم الشديد علي تلك القرار

فجاء تعليق اإلعالمي عمرو األديب شديد الهجوم والرفض من خالل برنامجه القاهرة اليوم حيث قال: "شعرت باإلهانة بعد سماع 

سنة هل سيدفع أكثر، مستطرًدا  31ها عملية بيع وشراء"، متسائًلا "ولو كان طالب الزواج األجنبي أكبر من الفتاة بـالقرار وكأن

 ."هو دا التأمين للبنت من وجهة نظرك؟"، كما طالب أديب بضرورة التراجع عن هذا القرار بصرف النظر عن النوايا من تلك القرار

حمن خالل برنامجه صباح العاصمة على قناة العاصمة "هل هناك ضرورة ملحة إلصدار مثل فيما تساءل اإلعالمي شريف عبد الر

هذا القرار أم أنه للفت االنتباه خاصة بعد كالم تردد برئاسة وزير العدل للبرلمان؟، هل وزير العدل بهذا القرار يشجع زواج المتعة 

 ."ذه الطريقة؟من المصريات؟، هل يقبل أن يزوج الوزير بناته أو أقاربه به

وفي مداخلة هاتفية للمخرجة ايناس الدغيدي في برنامج "حضرة المواطن" لإلعالمي سيد علي علقت قائلة "أعتقد أن القرار 

وأضافت تعليًقا علي ."جاء للتعبير عن حال الفتيات الفقيرات، وكنت قد تناولت مشكالت مشابهة من خالل فيلم لحم رخيص

ألف جنيه مش هتحل مشكلة، خاصة لفتيات األحياء الفقيرة، فمثًلا  21س، المسألة ضمانات أخرى والـالقرار "المسألة ليست فلو

 ."البد من ضمانات تحمي أبناء تلك الفتيات

وعلى نحو آخر، جاء رد فعل اإلعالمي يوسف الحسيني مخالًفا لآلراء السابقة فقال "القرار دا كويس"، مشيًرا إلى أن الزند قام 

 ."ألف 011أو  71ألفا إلى خمسين ألفا، ونتمنى أن تزيد القيمة المالية إلي  11القانون من بتعديل 

وجاءت آراء المواطنين من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي شديدة الهجوم والمعارضة علي هذا القرار وذلك بين ردود أفعال 

 .ساخرة وأخري غاضبة

 9/05/5102 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/830624-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820168/%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%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A--%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88.aspx
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 ب بالمستشفى الجامعى بالمنوفية للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بالصحةإضرا

 مساواتهم بالعاملين بوزارة الصحةأضرب طاقم التمريض الطبى بمستشفى جامعة المنوفية للمطالبة بتطبيق الكادر عليهم و

والمساواة فى صرف المكافآت بينما تضامن معهم أفراد أمن المستشفى الجامعى والذين طالبوا أيًضا بحقهم فى التثبيت لمرور 

وم ساعة فى الي ٠١يعملون وأكد العاملون أنهم  ثالث سنوات على تعاقدهم مما أدى إلى حالة من الشلل داخل المستشفى

وحينما يطالبون بتثبيت أو زيادة فى الراتب تقول لهم  فض الجامعة االعتراف بهمفة إلى رباإلضا جنيها فقط ٠٠١وراتبهم 

 .اإلدارة إنه ال مسمى وظيفيا لهم 

 جريدة االهرام...01-05-5102

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مليار دوالر حجم االحتياطات النقدية بالبنك المركزي 16.4

مليار دوالر أمريكي فى نهاية نوفمبر  06.155.6أعلن البنك المركزي المصري عن وصول صافى االحتياطات النقدية الدولية إلى 

 783قرًشا ويتداول بالبنوك عند  773عند  5102ديسمبر  8آخر عطاء له أمس الثالثاء وثبت البنك المركزي سعر الدوالر فى  5102

 .قرًشا 788قرًشا للشراء بينما يرتفع سعره بشركات الصرافة إلى  781و  قرًشا للبيع

 بوابة االخبار...9-05-5102

 

 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة ٨مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 

 لتمويل عجز الموازنة رات جنيه نيابة عن وزارة الماليةمليا 8إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة  قال البنك المركزي اليوم الخميس

يمة الطرح بينما تبلغ ق يوما 085مليار جنيه، ألجل  3.2غ أن قيمة الطرح األول ألذون الخزانة تبل وأضاف على موقعه اإللكتروني

 يوما. 361ألجل  مليار جنيه 1.2الثاني 

 بوابة االهرام...01-05-5102

 

 فى نوفمبر الماضي بسبب إجراءات الحكومة %1.3"اإلحصاء": تراجع التضخم الشهرى 

 مقارنة %1.3عن تراجع معدل التضخم الشهرى خالل شهر نوفمبر الماضي بنحو  لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاءكشف الجهاز ا

وكانت الحكومة قد اتخذت خالل الشهر الماضي إجراءات  نقطة 076.5نقطة مقابل  072.2بشهر أكتوبر السابق عليه ليسجل 

لتخفيض أسعار السلع الغذائية بالمجمعات االستهالكية وتوفير سيارات متنقلة بالمحافظات المختلفة فضال مشروع كون 

 .5101مقارنة بشهر نوفمبر  %00.8خالل الشهر الماضي ارتفع ليبلغ وأوضح اإلحصاء أن معدل التضخم السنوي  وجبتك

 بوابة االهرام...01-05-5102

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131750/29/458985/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131750/29/458985/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5668838f98c118c909c93564/16-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1449689999
http://akhbarelyom.com/article/5668838f98c118c909c93564/16-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1449689999
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/820314/%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/820314/%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/820315/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%89--%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/820315/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%89--%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8.aspx
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 البنوك بالتنازل عن بعض األرباح"عامر" يطالب 

ية للسلع األساسية على ضرورة توفير الدوالر األمريكي لتلبية االحتياجات االستيرادي،محافظ البنك المركز شدد طارق عامر

ق والبنوك العاملة في السمع قيادات ورؤساء  تماع الرسمي األول الذي عقده أمسوطالب خالل االج ودعم االقتصاد واالستراتيجية

من أجل المرور من الوضع الراهن الذى تمر  نازل عن بعض األرباحوالت وضع االقتصاد المصري في المقدمة بالعمل على المحلية

 به السوق المصرية.

 البوابه نيوز...01-05-5102

 اإلنفاقالتضخم يقفز.. والمصريون يلجأون لترشيد 

أكدت أن التضخم السنوي ألسعار المستهلكين في المدن المصرية  للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر الخميس الجهاز المركزي أعلن

ة يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المصري الماضي أكتوبر في المئة في 9.7 من في المئة في نوفمبر 00.0ارتفع إلى 

اتحاد رئيس شعبة المستوردين بوأكد  على أسعار عشر سلع غذائية أساسيةها ستعمل على السيطرة أن أعلنت في نوفمبر

وبين سوق الصرف التي  ضخم وزيادة أسعار السلع والخدماتربط بين ارتفاع معدالت الت الغرف التجارية في القاهرة أحمد شيحة

 .تشهد تقلبات وصفها بأنها غير طبيعية منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري

 50عربي...01-05-5102

 مليار جنيه قيمة أراٍض استولت عليها األنظمة المصرية السابقة 900

أن قيمة األراضي التي تم االستيالء عليها سواء  الجرائم االقتصادية وغسل األموالافحة كشف تقرير صادر عن االتحاد العربي لمك

وأشار التقرير إلى تعرض  مليار جنيه 911من خالل وضع اليد أو قوانين تم تشريعها في األنظمة المصرية السابقة وصلت إلى 

وخطيرة تمت بالمخالفة للقانون والدستور وبمساعدة أمالك وأراضي الدولة خالل عقود األنظمة السابقة لتعديات صارخة 

مليون فدان أي ما  06ووصلت مساحة األراضي المنهوبة إلى ما يقرب من  ن تربحوا نظير تخصيص هذه األراضيمسؤولين سابقي

ألف  00.1طر ق بعألف كم مر 07.8ألف كم مربع، الكويت  56.6يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: فلسطين التاريخية 

 .آالف كم مربع 2.67البحرين  آالف كم مربع 01.1م مربع لبنان ك

 رصد...01-05-5102

 توشيبا تعتزم وقف إنتاج أجهزة التلفزيون وخفض الوظائف

إنتاج أجهزة ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن شركة اإللكترونيات اليابانية العمالقة توشيبا كورب تعتزم بيع مصانع 

والتي قد تشمل أيضا دمج قطاعات إنتاج أجهزة الكمبيوتر  ع لخفض النفقاتكجزء من استراتيجية أوس التلفزيون في الخارج

تنتج جهاز تلفزيون ملون عام يذكر أن توشيبا كانت أول شركة و خسائر مع شركات أخرى ألجهزة المنزلية التي تسجلالشخصي وا

مع اشتداد المنافسة وتباطؤ الطلب. وأشارت وكالة كيودو اليابانية لألنباء إلى  تفقد حصتها من هذا السوق باطراد لكنها 0929

ل في إطار خطة إعادة هيكلة قطاعات إنتاج التلفزيون أنه من المتوقع اتجاه توشيبا إلى االستغناء عن عدة مئات من العما

 .وأجهزة الكمبيوتر الشخصي واألجهزة المنزلية التي تسجل كلها خسائر

 يوم السابعال...01-05-5102

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1653690
http://www.albawabhnews.com/1653690
http://arabi21.com/story/877657/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82#tag_49232
http://rassd.com/168837.htm
http://rassd.com/168837.htm
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/2483751#.VmnQ3EorLIU
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 نقل ومواصالت

 عربة سكك حديدية بالتعاون مع روسيا 711اتفاقية لتصنيع 

عربة مكيفة تكون هذه  711الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع روسيا لتصنيع  وقع

الخطوة بداية النهاية للدرجة الثالثة والخدمة غير اآلدمية بالسكة الحديد حيث يتم تشغيل العربات الجديدة على الخطوط 

وصرح  الوزير بأن هذا االتفاق يمثل خطوة مهمة وترجمة عملية  ت شرائح محدودى الدخلالمطورة والمميزة التى تلبى احتياجا

وواقعية للعالقة بين مصر وروسيا إلعادة  السكة الحديد  الى عصرها الذهبى خاصة ان هذا المشروع يستتبعه  مشروعات  اخرى 

 معربا عن شكره للجانب  الروسى على هذا التعاون الصادق.

 جريدة االهرام...01-05-5102

  وزير النقل: الظروف الحالية ال تسمح بزيادة أسعار تذاكر المترو

ألن ظروف البلد غير مناسبة..  األنفاق لن تزيد فى الوقت الحالىأن أسعار تذكر مترو  قال الدكتور سعد الجيوشى  وزير النقل

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم  واستغالل ظروفهم والمتاجرة بها" وحتى ال يستخدم أعداء البلد هذا فى إثارة المواطنين

 هناك ناس حالتها المادية صعبة. السابع": "ليس عيبا أن ندرك أنه ال يجوز زيادة سعر التذكرة فى الوقت الحالى..خاصة أن

 اليوم السابع...01-05-0251

 إعالم

 يستضيف رئيس نادي الزمالك ويخالف قرار غرفة صناعة اإلعالم« اإلبراشي»

ر ير بالذكجدو «دريم»الذي يعرض على شاشة « اًءالعاشرة مس»رئيس نادي الزمالك في برنامجه  ي وائل اإلبراشياستضاف اإلعالم

أي أخبار يكون طرًفا أو إذاعة ونشر  ت حظر استضافة رئيس نادي الزمالك على شاشات فضائيتهاقد قرر أن غرفة صناعة اإلعالم

وذلك بسبب ما وصفته بانتهاكه للدستور وقيامه  ك فيهاية مؤتمرات ينظمها أو يشارومقاطعة التغطية اإلعالمية أل فيها

 بعمليات إرهاب معنوي وتحرش لفظي لإلعالميين وضيوفهم.

 الشروق...01-05-5102

 أقباط

 النائب العام يحيل بالًغا للتحقيق يتهم بعض الحركات بالتحريض على البابا

ضد من أسماهم  البالغ المقدم من جورج حبيب يوسف المحاميإحالة  نبيل صادق النائب العام المصري اليوم قرر المستشار

كان "حبيب" قد قدم بالًغا ضد مؤسسي صفحات الصخرة  للتحقيق با تواضروس الثانيحرضين" على البابـ"الم

 تواضروس البابا على التحريض بتهمة الكلية القاهرة شرق نيابة إلي وغيرهم زرقا وعضما اإليمان حماة رابطة األرثوذكسية 

  .األقباط صفوف بين والفتنة البلبلة وإثارة الثاني

 االقباط اليوم...9-05-5102

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131750/27/458968/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131750/27/458968/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84__%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD_%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/2483490#.VmnHd0orLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84__%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD_%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/2483490#.VmnHd0orLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=ca3c0cf4-7ab4-48a9-b965-d1ae35cdca83
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=ca3c0cf4-7ab4-48a9-b965-d1ae35cdca83
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136159
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136159
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136159
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 سياحه

 بال عودة السائحينمخاوف من مغادرة آالف بسبب التأشيره ...

تتصاعد المخاوف من  ع السياحى بالبالد يوما بعد يوم  وخاصة مدينتى األقصر  واسوان بينما تتزايد معاناة العاملين بالقطا

لسفر لإلقامة وا وعدم عودتهم لمصر مرة أخري ف السياح المقيمين فى المدينتين بجانب مدن محافظة البحر األحمرمغادرة آال

وان والبحر األحمر لجمع حقائبهم  ومغادرة تلك المدن  حيث يستعد آالف من السياح المقيمين باألقصر وأس السياحية بدول أخري

ويقضى بإلزام  ت  مؤخرا والذى بدأ تطبيقه فى أقسام الجوازا جديد لتأشيرات اإلقامة السياحية بسبب النظام ال ربما دون عودة 

حتى يتمكنوا من  صر مجددا مقيمين بمغادرة األراضى المصرية والعودة لبالدهم  ولو لمدة يوم واحد  ثم العودة لمالسياح ال

 تجديد تأشيرات اإلقامة السياحية.

 جريدة االهرام...01-05-5102

 معلما بشرم الشيخ لدعم السياحة الجمعة 0211وزير التعليم يقود مسيرة تضم 

دث اخاصة بعد ح أحلى" ودعما للسياحة فى المدينة سافر وفد كبير من المعلمين إلى مدينة شرم الشيخ لتنفيذ مبادرة "مصر

معلما لدعم السياحة  0211مسيرة تضم  الهاللى الشربينى وزير التربية  الجمعة  ومن المقرر أن يقود الدكتور الطائره الروسية

إضافة إلى عدد من قيادات وزارة  محافظات  9معلما من  0211فد يضم وقال بشير حسن المستشار اإلعالمى لوزارة التعليم إن الو

 .التربية والتعليم على رأسهم اللواء عمرو الدسوقى رئيس اإلدارة المركزية لألمن وعدد من القيادات االخرى

 اليوم السابع...01-05-5102

 أخرى

 منظمة حقوقية مصرية: الحكومة تسهل االتجار بنساء مصر لألجانب

 يبتحديد مبلغ مالي للزوج األجنب قرار الحكومة المصرية األربعاء)غير حكومية( مساء  المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةانتقدت 

معتبرة هذا "تسهيل باالتجار بالنساء بدال من  سنة 52ذا جاوز فارق السن بينهما إ منحه للزوجة المصرية كشرط للزواجي

ة تلزم  المادالتوثي  لقانون فيذيةالتن بالالئحة المرسوم أحكام بعض بتعديل  مؤخرا قانونا أصدر  وكان "أحمد الزند" ."محاربته

 6111األولى فيه طالب الزواج األجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصرية بقيمة خمسين ألف جنيه )نحو 

 سنة. 52وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما  دوالر( بأحد البنوك المصرية

 50عربي...01-05-5102

 انتشار الحمى القالعية بالمنيا.. والطب البيطري: شائعة للهروب من رسوم التحصين

مى الح وأعربوا عن تخوفهم من تفشي بقار والجاموسن ظهور أمراض متنوعة بين المواشي وخاصة األم اشتكى الفالحين بالمنيا

ن إ وقال الدكتور عبدالاله إبراهيم طبيب بيطري فيما نفت مديرية الطب البيطري انتشار أي أمراض القالعية والوادي المتصدع

أنه في حالة تماثل الماشيه للشفاء فإن الفالحين يتعرضون لخسائر  وأوضح الطبيب دأت تظهر بين المواشيالحمى القالعية ب

اًلا طائلة لشراء الدواء كما إن المزراعين ينفقون أمو %21ي المصابة بالمرض تنخفض بنسبةمالية فادحة ألن أسعار المواش

 فضاًل عن انخفاض وزن المواشي وتدهور صحتها. البيطري

 الوطن...01-05-5102

 

http://www.ahram.org.eg/News/131750/29/458989/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131750/29/458989/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B6%D9%85_1500_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2483531#.VmnINEorLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B6%D9%85_1500_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2483531#.VmnINEorLIU
http://arabi21.com/story/877635/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8#tag_49232
http://www.elwatannews.com/news/details/853908
http://www.elwatannews.com/news/details/853908
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 

 خفير نظامى فى سطو مسلح على مكتب بريد ميت رهينة بالبدرشينمقتل 

خفير نظامى، اليوم الخميس، فى واقعة اقتحام ملثمون مدججون باألسلحة النارية، مكتب بريد بقرية ميت رهينة التابعة  قتل

 .لدائرة مركز البدرشين بالجيزة، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة، بعد تهديد العاملين وفروا هاربين

 01/05/5102 اليوم السابع

 

 سنوات مع الشغل والنفاذ فى اتهامه باالبتزاز واستغالل النفوذ ٤حبس الفخرانى 

التهمه االولى "االبتزاز" و قضت محكمة جنح أول اكتوبر امس بحبس البرلمانى األسبق حمدى الفخرانى سنتين مع الشغل فى 

الف و واحد جنيه وعدم قبول االدعاء المدنى من  011مثلهما فى التهمه الثانية "استغالل نفوذ" مع الشغل و النفاذ و تغريمه 

 عالء حسنين فى القضية المعروفة باتهامه بالرشوة فى األرض المملوكة للدولة بالمنيا.

 01/05/5102 األهرام

 

 العدل" ترسل للشهر العقارى أحكام التحفظ على أموال أبو تريكة وبراءة العادلى"

حبيب العادلى، وزير أرسلت وزارة العدل قرارين من محكمة الجنايات صادرة فى مايو الماضى بإلغاء التحفظ على أموال اللواء 

الداخلية األسبق، وتأييد التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، العب األهلى األسبق، الصادر، إلى مكاتب الشهر العقارى من خالل 

  .كتاب دورى، تنفيذا ألحكام القضاء كإجراء روتينى

 9/05/5102 اليوم السابع

 

 الجيش اإللكتروني يحذر من تطبيقات تخترق حسابات مستخدمي "فيس بوك"

اصل مواقع التوحذر الرائد خالد أبو بكر قائد الجيش اإللكتروني المواطنين من الدخول على البرامج الجديدة المنتشرة حديًثا على 

أنه انتشرت حديًثا  وأضاف.االجتماعي والتي تطلب الدخول للمعلومات الشخصية على حساب المستخدم على مواقع التواصل

إلى أن  ات الشخصية والسرية بالحساب، الفتمجموعة من البرامج التي أطلقتها أجهزة خبيثة للكشف عن الرسائل والصور والبيانا

ين بأسئلة من أمثلة تعرف على نسبة ذكائك، وتعرف على الفنان الذي يشبهك وسن الزواج، ثم يطلب البرامج تغري المستخدم

التطبيق الدخول إلى البيانات األساسية للحساب لمواصلة االختبار، ومن هنا يحصل على جميع البيانات ويتحكم في الحساب، 

مة اإلعدادت وحذف التطبيق وعدم التسجيل عليه مرة أخرى منوًها إلى أنه يجب على جميع المستخدمين الدخول الفوري لقائ

 لضمان الحماية من أجهزة االختراق.

 9/05/5102 البوابة نيوز

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF/2483845#.VmlAGEp97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131750/38/459007/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%A4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A8/2483121#.VmkpIkp97IU
http://www.albawabhnews.com/1653433
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 القبض على "اكرامى الصباغ" مالك مجموعة "أونست" بسوهاج

القاء القبض على رجل االعمال اكرامي الصباغ، مالك مجموعة "أونست"، فجر اليوم تمكنت األجهزة األمنية بمحافظة سوهاج، من 

وتم التحفظ على رجل االعمال .االربعاء، اثناء تواجده في احدى الفنادق العائمة لتهربه من عدة احكام قضائية واجبة التنفيذ

 ه مطلوب لتنفيذ احكام قضائية في القاهرة.وهواتفه المحمولة وكافة متعلقاته الشخصية لفحصها، وبالكشف عنه تبين ان

 9/05/5102 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 آالف جنيه بعد ضبطه بسالح نارى 01إخالء سبيل نجل عبد الرحيم الغول بكفالة 

وإشراف المستشار محمد عبد الشافى، بإخالء سبيل نجل الراحل عبد أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة 

  .آالف جنيه، بعد ضبطهما داخل سيارتهما وبحوزتهما سالح نارى 01من أصدقائه بكفالة  5الرحيم الغول، عضو البرلمان األسبق، و

 9/05/5102 اليوم السابع

 

 متهمين في أحداث جامعة عين شمس 3سنوات لـ 3الحبس 

متهمين في إعادة إجراءات  3سنوات على  3لحبس قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، با

محاكمتهم في أحداث العنف التي وقعت بمحيط جامعة عين شمس مطلع العام الماضي، مع وضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة 

 بعد انقضاء مدة العقوبة.

 9/05/5102 الشروق

 

 مليون جنيه بداخلها 51شركة صرافة إخوانية.. وضبط  05التحفظ على أموال 

شركة صرافة مملوكة لعناصر جماعة  05تحفظت لجنة إدارة أمالك جماعة اإلخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، على أموال 

وقال أمين عام اللجنة، المستشار محمد ياسر .مصرى وعمالت أجنبية مختلفة في داخلهامليون جنيه  51اإلخوان، وتم ضبط 

أبوالفتوح، فى تصريحات صحفية، إن من بين شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها "النوران لتداول األوراق المالية"، و"إيمكو 

، و"الرضا"، و"الفردوس"، و"الفكهانى"، و"المشرق العربى"، للصرافة" بجميع فروعها فى القاهرة والجيزة، وفروع شركات "إبرامكو"

و"البحيرة للصرافة"، و"الصباح"، و"القدس"،و"جنرال للصرافة"،وتقع فى محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، واإلسماعيلية، 

جنة تحفظت أيضا على مدرسة وأضاف أن الل.وبورسعيد، والزقازيق، والدقهلية، كفر الشيخ، وجنوب سيناء، واألقصر، والغردقة

 .رتها إلى وزارة التربية والتعليمالسيدة عائشة التابعة لجمعية "الخلفاء الراشدين" فى المعادى، وأسندت ادا

 9/05/5102 الشروق

 

 النقض تلغي حكم سجن نجل شقيق مرسي وتقضي بإعادة المحاكمة

متهمين آخرين على حكم إدانتهم  2قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من نجل شقيق الرئيس األسبق محمد مرسي، و

« دائرة اإلرهاب»ن ألغت الحكم الصادر م« النقض»وطبقا للحكم، فإن .في قضية أحداث عنف بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. 2بمحكمة بلبيس، بمعاقبة المتهمين الستة بالسجن 

 9/05/5102 الشروق

http://www.albawabhnews.com/1653065
http://www.youm7.com/story/2015/12/9/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%87/2483119#.VmkpG0p97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=e8043fea-791d-4523-8cea-bd9549460ca7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=bb14b369-bb62-4a02-813e-8387513a7c97
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=be782001-920d-4f99-86c3-795ff17f524f
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 «اقتحام نادي قضاة أسيوط»في  شخص 32تلغي حكم إدانة « النقض»

من مؤيدي الرئيس األسبق محمد مرسي، على حكم محكمة  32قضت محكمة النقض، اليوم األربعاء، بقبول الطعون المقدمة من 

ة العامة لهم من تهم عاما على خلفية ما نسبته النياب 02جنايات أسيوط بإدانتهم بأحكام بالسجن تراوحت مابين عام إلى 

. 5103تزامنا مع فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس « اقتحام نادي قضاة أسيوط وحرق عدد من الكنائس بالمحافظة»بـ

 وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

 9/05/5102 الشروق

 

 براءة محكوم عليه باإلعدام في مقتل مجندين بمنفذ الجميل ببورسعيد

الدائرة الثانية بمقرها داخل محكمة بورسعيد، ببراءة المتهم في قتل مجندين بمنفذ الجميل واستخدام  قضت محكمة الجنايات 

القوة والعنف على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم؛ وذلك بعد أن صدر ضده حكم باإلعدام في أول درجة حال 

شار محمد تم صدور الحكم ببراءة المتهم من التهم هروبه.وبالقبض على المتهم وإعادة اإلجراءات ومحاكمته برئاسة المست

 الموجهة إليه.

 9/05/5102 البوابة نيوز

 -أعتقاالت :

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  أشخاص 02القبض على  

بتهمة  شخص 00بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  أشخاص 1ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 9/05/5102 البوابة نيوز

 

 القبض على شخص بمحافظة قنا بتهمة انتمائه لتنظيمات ارهابية

تلقى اللواء صالح الدين حسان، مدير حيث .بقنا شخصتمكنت اليوم، قوات أمن قنا بالتعاون مع جهاز األمن الوطني من ضبط 

أمن قنا إخطاًرا يفيد بضبط "محمود. ف"، موظف، بتهمة االنضمام لتنظيمات محظورة والتحريض على العنف والدعوة للتظاهر 

 ضد مؤسسات الدولة.

 9/05/5102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09122015&id=07194f37-f300-4f24-87d9-21bc917acc9c
http://www.albawabhnews.com/1653540
http://www.albawabhnews.com/1652673
http://www.albawabhnews.com/1653445
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 الشأن العسكري
 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 الفريق حجازي يصل القاهرة بعد حضوره التدريب العسكري المشترك مع اليونان

ديسمبر، بعد زيارة رسمية إلى دولة  01عاد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى القاهرة ، الخميس 

اليونان استقبله فيها الفريق أول بحرى ايفا نجليوس رئيس هيئه األركان العامة اليونانية ،حيث اجريت له مراسم استقبال 

ينفذ  " والذي 5102وشهدا رئيسا األركان المصرى واليونانى المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك " ميدوزا  رسمية.

 ألول مرة بين البلدين بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الجوية لكل من مصر واليونان وأستمر لعدة ايام بدوله اليونان .

 01/05/5102 بوابة األخبار

 

 ير الدفاع اليوناني لبحث التعاون الدفاعيوز مع يجتمع السيسى

وتناولت  ديسمبر، مع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس. 9اجتمع عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته في أثينا مساء ،األربعاء 

 المباحثات سبل دفع عالقات التعاون العسكري واألمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

 9/05/5102 بوابة األخبار

 

 % 011المتحدث العسكري: سيناء تحت السيطرة األمنية بنسبة 

ات احترازية جديدة لتأمين الحدود البحرية لمصر، موضحًا أن سيناء تحت أكد المتحدث العسكري العميد محمد سمير، وجود إجراء

وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه اإلعالمي شريف عامر،  .%011السيطرة األمنية بنسبة 

سيناء ال تعدو كونها عمليات فردية ديسمبر، أن ما يحدث من عمليات إهاربية ب 9ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" األربعاء 

 في الوقت ذاته. على اإلرهاب وحماية أهالي سيناء مشيرًا إلى أن العمليات األمنية في سيناء تتم بأسلوب جراحي دقيق للقضاء

 .عددًا من العبوات الناسفة بسيناءولفت إلى أن خبراء المفرقعات يقومون يوميًا بإبطال 

 9/05/5102 بوابة األخبار

 

 مقتل جندي وإصابة أخرين وضابط في تفجير مدرعتين جنوب رفح

 شمال سيناء.آخران وضابط، مساء األربعاء، في تفجير مدرعتين بعبوتين ناسفتين جنوب وشمال رفح ب 5قتل جندي وأصيب 

وأكد مصدر أمني وشهود عيان مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين وضابط من قوات األمن في انفجار عبوة ناسفه زرعها مسلحون 

وحسب المصادر فإن عبوة ناسفة  بمدرعة خالل سيرها على طريق يربط بين قرية المهدية جنوب رفح ومدينة الشيخ زويد.

وكانت عبوة ناسفة  سيرها بمنطقة ميدان السنبلة شمال رفح دون وقوع إصابات بين طاقمها.انفجرت في مدرعة ثانية خالل 

يوليو وسط مدينة العريش، دون إصابات بشرية، بينما تدمرت  53ثالثة قد انفجرت صباح اليوم األربعاء بتقاطع شارعي الساحة و

 واجهات عدة منازل وعمارات بمنطقة االنفجار.

 01/05/5102 مصر العربية

 

 

http://akhbarelyom.com/article/566927df98c118a85fc96033/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-1449732063
http://akhbarelyom.com/article/56686cce98c1187f781ed0c5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1449684174
http://akhbarelyom.com/article/5668930598c1187d16f899c1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-100-1449693956
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/830795-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-2-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AD
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 ويشككون فى كل شىءويسعون لهدم األخالق والثقافة  المتحدث العسكرى: أعداؤنا يطلقون الشائعات

  الرابع تعنى أن العدو يحاول احتالل العقول.اكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة إن حروب الجيل 

واستطرد فى ذات السياق مؤكدا أن مصر تواجه حالًيا حروب الجيل الرابع، والتى تكمن فكرتها فى تدمير األوطان  وان اعداءنا 

ركزى بوزارة يطلقون الشائعات ويسعون لهدم األخالق والثقافة ويشككون فى كل شيء. جاء ذلك خالل لقائه بقوات األمن الم

نحن نحمى بالدنا وال نؤذى أحدا، كما اننا نعرف كيف نحافظ على امن وسالمة »الداخلية صباح امس. وأضاف المتحدث العسكري: 

وأشار المتحدث العسكرى إلى أنه يلتحق سنوًيا عشرات اآلالف من المجندين بصفوف الشرطة والقوات المسلحة ألداء ضريبة  بالدنا.

ة فى حفظ أمن وسالمة الوطن داخلًيا وخارجًيا وتأمين مواطنيه، واستشهد بما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه الوطن، المتمثل

 وسلم: )كلكم راٍع، وكلكم مسئول عن رعيته(، مؤكًدا أنه يتم تطبيق حديث الرسول الكريم على هؤالء المجندين.

 01/05/5102 األهرام

 
 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131750/25/458883/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87.aspx

