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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

 ــــــــــــــــ

 

 لليونان السيسيختام زيارة 

فى ختام زيارته الى ألثينا، التى شهدت انعقاد القمة الثالثية بين مصر واليونان وقبرص، زار السيسى أمس مقر البرلمان اليونانى، 

وعقد لقاء موسعا مع نيكوس فوتسيس رئيس البرلمان، والنواب، وممثلى األحزاب السياسية. وصرح السفير عالء يوسف, 

أكد حرص مصر على تنشيط العالقات البرلمانية بين البلدين، كما استعرض  السيسين المتحدث الرسمى باسم الرئاسة, بأ

الخطوات التى اتخذتها مصر فى مسيرتها نحو التحول الديمقراطى. وأوضح أنه تم استكمال البناء الدستورى للدولة بانتخاب مجلس 

وقال المتحدث الرسمى إن اللقاء تناول  عيين.النواب. وأعرب عن تطلعه إلى تكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين التشري

 ايضا آخر مستجدات القضايا اإلقليمية، كاألوضاع فى سوريا وليبيا ومكافحة الجماعات اإلرهابية.

 00/05/0251 األهرام

 

 الرئيس القبرصى فى حوار مع رئيس تحرير األهرام بعد القمة الثالثية:

أكد الرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص أن القمة الثالثية المصرية اليونانية القبرصية، التى شهدتها 

إن القمة أكدت  ر األهرام فى أثينا فى حوار أجراه معه رئيس تحري وقال .العاصمة اليونانية أثينا أمس األول، كانت ناجحة جدا

تعميق وتوطيد اآللية الثالثية للتعاون، وستصبح نموذجا يحتذى للتعاون اإلقليمى البناء. وشدد على أن قبرص واليونان 

 .ستواصالن دعمهما لمصر، وستعمالن على تعزيز عالقات القاهرة باالتحاد األوروبى

 00/05/5102 األهرام

 

 اليوم.. إنطالق فعاليات االجتماع السداسى بالخرطوم حول سد النهضة

و الرى لدول مصر و السودان وأثيوبيا بشأن  تبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة بالخرطوم، فعاليات االجتماع السداسى لوزراء الخارجية

سد النهضة، وسط توقعات بحسم الخالفات الحالية و إنقاذ المفاوضات الفنية التى تواجه تعثرًا وخالفات حادة بين األطراف 

اضى. مارس الم الثالثة تهدد بوصولها لطريق مسدود، فضال عن تنفيذ بنود اتفاق إعالن المبادىء الموقع بين رؤساء الدول الثالث

وانتهى الوفد المصرى، من استعداداته الكاملة لالجتماع الوزارى لوزراء الخارجية و الرى بالدول الثالث الذى يعد اجتماعا محوريًا 

وشديد األهمية وتعقد جلسات االجتماع السداسى، على مدار يومين يتم خاللها عرض الشواغل و عناصر القلق المصرية والرؤية 

لحسم جميع األمور العالقة حول مفاوضات السد اإلثيوبى، سعيًا للوصول إلى اتفاق شامل حول عناصر القلق المصرى المصرية 

   .ومنها تسارع وتيرة بناء السد وبطء سير المفاوضات الفنية

 00/05/5102 اليوم السابع

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131751/25/459094/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131751/76/459189/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6/2485114#.Vmp-ykp97IU
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   أسر ضحايا الطائرة الروسية يقيمون دعوى قضائية بموسكو لمعرفة مسار التحقيقات

"نيويورك تايمز" األمريكية، إن أقارب ضحايا الطائرة الروسية التى تحطمت فوق سيناء أكتوبر الماضى، أقاموا دعوى قالت صحيفة 

قضائية فى موسكو، إلجبار المحققين على كشف مسار التحقيقات وأسباب تحطم الطائرة، فيما وصفته الصحيفة بأول عالمات 

ن السياسة أثرت عليه، على حد قولها. وأوضحت الصحيفة، أن الكرملين قد الغضب من التحقيق الذى يقول بعض المنتقدين أ

   .قلل من أهمية الصلة بين تحطم الطائرة، والحملة الجوية التى يشنها على معارضى الرئيس بشار األسد فى سوريا

 00/05/5102 اليوم السابع

 

 مليارات دوالر حجم التبادل التجارى بين مصر والهند 3سفير الهند بالقاهرة: 

دوالر. وقال خالل مليارات  3قال سنجاى بهاريتشا السفير الهندى بالقاهرة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند، بلغ قرابه 

لقائه بأعضاء الغرفة التجارية باإلسماعيلية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية والمنطقة الحرة باإلسماعيلية أثناء زيارته 

لإلقليم، إن هناك سعي دؤوب بين حكومتى البلدين لزيادة حجم التبادل واالقتصادى بين مصر والهند ودعم التعاون فيما بين 

 .خاصة المجال الثقافى، مؤكدا عمق العالقات التاريخية التى تربط بين مصر والهند حكومة وشعبالبلدين و

 00/05/5102 اليوم السابع

 

 وزير الخارجية: ال تفريط في حقوقنا التاريخية في نهر النيل.. وال نرضى بالتفريط في مصالح األشقاء

شكرى وزير الخارجية أنه "ال تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وكما أننا ال نسمح بالتفريط في أكد سامح 

مصالحنا فإننا أيضا النرضى التفريط في مصالح األشقاء في السودان أو إثيوبيا"، مشيرا إلى ضرورة أن نعمل جميعا من أجل 

جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده شكرى مساء اليوم في .من التفاهم والتعاونحماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة 

الخرطوم، فور وصوله يرافقه دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى لحضور االجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه في 

 مصر والسودان وإثيوبيا الذى من المقرر عقده غدا الجمعة.

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 قبرصية" –يونانية  -عملية تركيع "أردوغان" بضربة "مصرية 

عن أن الهدف األول من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان، كان تشكيل أكبر تحالف اقتصادي في مجال كشف مصدر 

الطاقة بالعالم لموارد البحر المتوسط الهائلة، التي ستصبح رسمًيا تحت سيطرة الدول الثالث، عقب انتهاء عمليات ترسيم الحدود 

إن مصر ستتولى إدارة الكونسرتيوم الجديد، «: »نيو يورب»وقال المصدر، لموقع .اديبين الدول، وتحديد مناطق النفوذ االقتص

الذي تشكل بالفعل، وأنها بهذا تكون وجهت صفعة قوية لكل من إسرائيل وتركيا، اللتين أصبحتا خارج حسابات هذا التحالف، 

 «.غير أن تركيا ستكون الخاسر األكبر من هذا التحالف، سياسًيا واقتصادًيا

 00/05/5102 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85/2485277#.Vmp-rUp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86/2485070#.Vmp-5Up97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820644/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%B1-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1655574


 

 

5102ديسمبر    مرصد اإلعالم المصري       4      نشرة11 

 

 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 

 يزور مجلس الدولة« السيسي»السبت.. 

، توقيع «قصر األميرة فوقية»السبت، مقر مجلس الدولة بالدقي، حيث يشهد في مبنى المجلس القديم  يوميزور السيسي، 

وتسلم الحرس الجمهوري مبنى المجلس القديم .اتفاقية إنشاء مقر االتحاد العربي لمحاكم القضاء اإلداري بمجلس الدولة المصري

مة بهذه المناسبة، وسيوقع االتفاقية المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس كل السيسيلتأمينه خالل الزيارة، ومن المنتظر أن يلقي 

ويحضر الحفل وزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير .مجلس الدولة، ورؤساء الوفود القضائية العربية المشاركة في االتحاد

لي منصور، ورئيس مجلس القضاء األعلى الشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، ورئيس المحكمة الدستورية المستشار عد

أعلى سلطة »المستشار أحمد جمال الدين، والنائب العام المستشار نبيل صادق، وكذلك المستشارون أعضاء المجلس الخاص 

 وعدد من شيوخ قضاة المجلس.« إدارية بمجلس الدولة

 01/05/5102 الشروق

 -الحكومة المصرية :

 

 مصر رئيسا للدورة الحالية للمنظمة اإلفريقية للطيران المدنى

ور بينارد اليو رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى ايكاو التابعة استقبل شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، امس الدكت

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم المجلس بأن المهندس شريف . لألمم المتحدة، والذى يزور مصر حاليا

المعايير المتعلقة بالطيران المدني، اسماعيل أكد أن الجانب المصرى يقوم باتخاذ كل االجراءات الالزمة لضمان االلتزام بجميع 

من جانبه، قدم  .مشيرا إلى أهمية التعاون القائم مع المنظمة فى هذا الشأن، خاصة على ضوء ما تحظى به من تقدير إيجابي

ن الوثيق اواليو التهنئة لمصر على توليها رئاسة الدورة الجديدة للمنظمة اإلفريقية للطيران المدني، مؤكدا استعدادهم التام للتع

 . مع مصر

 00/05/5102 األهرام

 -البرلمان المصرى :

 

 نائبا مستقاًل يبدون موافقتهم على االنضمام لكتلة العدالة االجتماعية 15

نائًبا أبدوا  02عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن كتلة العدالة االجتماعية اتصلت بـ  قال خالد

موافقتهم على االنضمام لها، موضًحا أنه من المقرر أن تجرى اتصاالت أخرى مع عدد من القيادات العمالية والحقوقية. وأوضح 

معها سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وإلهامى المرغنى نائب حزب التحالف الشعبى، أن الشخصيات المقرر فتح قنوات اتصال 

وكمال عباس رئيس لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان، والدكتور محمد أبو الغار رئيس 

 .حزب المصرى الديمقراطى، وكمال أبو عيطة

 00/05/5102 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=4414c875-15e5-44fc-bc78-2f3030635fda
http://www.ahram.org.eg/News/131751/25/459110/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/11/15-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7/2485082#.Vmp-4Up97IU
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 "لجان بالبرلمان منها"الدفاع واألمن القومى 3محمود بدر يرشح نفسه لعضوية 

لجان بالبرلمان، هى الشباب والشئون  3نفسه لعضوية قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن "قائمة فى حب مصر"، إنه رشح 

العربية ولجنة الدفاع والقومى. وكتب بدر تدوينة جديدة على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، فى الساعات األولى من 

 .."ألمن القومىاليوم الجمعة، قال فيها:"على فكرة يا جماعة أنا اخترت لجنة الشباب ومعها لجنتى الشئون العربية والدفاع وا

 00/05/5102 اليوم السابع

 

 نائًبا ينتهون من إجراءات عضوية البرلمان خالل اليوم الثالث ٣٥

سعد الدين أمين عام مجلس النواب، إن لجنة استقبال األعضاء انتهت من إجراءات تسجيل بيانات العضوية قال المستشار أحمد 

عضوا في اليوم الثالث من األيام المخصصة للنواب الفائزين في المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية،  23واستخراج كارنيهات 

أن إجمالي عدد األعضاء الذين استخرجوا  اليوم على المحررين البرلمانيين ه وأضاف  وفق بيان تم توزيع.عضًوا 585وعددهم 

 .عضًوا 532العضوية حتى اآلن بلغ  كارنيهات

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 للمرة األولى.. سيدتان ترأسان الجلسة االفتتاحية للبرلمان.. وأصغر األعضاء: سأكون قدر المسؤولية

ى أعضاء البرلمان سًنا، الجلسة األولمن المقرر أن تترأس كًلا من الدكتورة آمنة نصير، أكبر أعضاء البرلمان سًنا، ونهى الحملي، أصغر 

أعربت نهى الحملي، عضو مجلس النواب، عن سعادتها ولمجلس النواب؛ وذلك وفًقا لما نصت عليه الالئحة القديمة للمجلس.

 .ًنان سالختيارها لترأس الجلسة األولى لمجلس النواب، المقرر انعقادها نهاية شهر ديسمبر الجاري، باعتبارها أصغر أعضاء البرلما

ابًعا: ، مت«سعدت بشكل كبير عندما علمت أن الدكتورة آمنة نصير سوف تشاركني في ترأس الجلسة، فهي أم لنا جميًعا»وأضافت 

 .«ألول مرة في تاريخ البرلمان المصري تترأس جلسته األولى سيدتان»

 00/05/5102  الشروق

 

 رئاسة لجان البرلمان تشعل الصراع داخل األحزاب وبين المستقلين

داخل األحزاب، بالتزامن مع معركة اللجان النوعية ورئاستها بالبرلمان، حيث يسعى بعض النواب إلى « حرب خفية»تدور حاليا 

ويواجه حزب .رؤساء األحزاب، بتولى أشخاص بعينهم، رئاسة عدد من اللجان النوعية، معلنين أحقيتهم بهاالتمرد على ترشيحات 

مستقبل وطن أزمة داخلية، بسبب رغبة أحمد أبوهشيمة، الممول الرئيسى للحزب، في الدفع بشخصيات بعينها، من أجل توليها 

نواب تابعون للحزب يرغبون في الترشح لها، أو الحصول على منصب  رئاسة هذه اللجان، أو وكالتها، في الوقت الذي يوجد فيه

أما حزب المصريين األحرار، صاحب أكبر كتلة برلمانية، فيحاول الفوز باللجان المهمة في البرلمان، ولكن .وكيل اللجنة أو أمين السر

 يوجد داخل الحزب عدة صراعات بين النواب للترشح على رئاسة هذه اللجان.

 01/05/5102 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-3-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/2485075#.Vmp-40p97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820583/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%A5%D9%A3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11122015&id=ad431ca7-8363-40e2-bbf3-4a06e0ca0528
http://www.albawabhnews.com/1655567
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 -األحزاب :

 مصادر: حزب مستقبل وطن يدرس تغيير رئيس كتلته البرلمانية

كشفت مصادر من داخل حزب مستقبل وطن، عن وجود توجه داخل الحزب ومناقشات جادة لتغيير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب 

أشرف رشاد. وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات فى هذا الشأن ويجرى المهندس 

 .الحزب مشاورات ولقاءات مع النواب الفائزين لتحديد طريقة العمل فى البرلمان

 00/05/5102 اليوم السابع

 

 الحركة الوطنية" ُيجهز لمؤتمر صحفى العالن هيكلة الحزب بمشاركة أحمد شفيق"

قال أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن خروج شخصيات من المكتب التنفيذى لقيادة الحزب فى 

قدرى والدكتور صفوت النحاس، يتطلب إعادة ترتيب األوراق والبحث عن مواطن خلل أدت إلى النتائج مقدمتهم المستشار يحيى 

التى حققها الحزب فى االنتخابات البرلمانية، األمر الذى سيساهم فيه الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، بشكل كبير من خالل 

زبه سينظم مؤتمرا صحفيا كبيرا بعد إجراء هذه اإلصالحات، ومن تدخله إلعادة األوضاع لسابق عهدها. وكشف الشاهد، عن أن ح

  .المقرر أن يشارك فيه الفريق شفيق عبر خاصية الفيديو كونفرانس إلعالن هذه النتائج وبدء مرحلة جديدة للحركة الوطنية

 00/05/5102 اليوم السابع

 

 رسميا.. حزب المصريين األحرار خارج ائتالف "دعم الدولة المصرية" بالبرلمان

المكتب السياسى لحزب المصريين األحرار، إن الحزب اتخذ قراًرا بعدم االنضمام الئتالف "دعم الدولة قال أمير يوسف، عضو 

  .المصرية" بالبرلمان. وأشار يوسف، فى تصريحاٍت لـ"اليوم السابع" إلى أن الحزب سيصدر بيان تفصيلًيا عن موقفه وقراره غًدا

 01/05/5102 اليوم السابع

 

 انقسام بين نواب "الوفد" بشأن االنضمام لتحالف "دعم الدولة"

حاد بين نواب حزب الوفد بشأن االنضمام إلى تكتل دعم الدولة المصرية الذي تقوده  شهدت أروقة مجلس النواب اليوم انقسام

قائمة "في حب مصر" حيث رأى فريق من النواب أن حزبهم قام بالتوقيع على وثيقة تحالف "دعم الدولة" الذي تسعى قائمة 

فيما رأى فريق آخر .نها مجرد كالم مطاط"في حب مصر" لتشكيلها، مؤكدين عدم اقتناعهم بهذه الوثيقة، واصفين إياها بأ

أهمية االنضمام والتوقيع على وثيقة دعم الدولة المصرية الوطنية حيث أكد النائب الوفدي بدوي عبداللطيف عدم اقتناعه 

 بالتوقيع على الوثيقة قائال إنه أرغم على التوقيع عليها.

 01/05/5102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/2485141#.Vmp-xEp97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%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-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-/2485056#.Vmp-60p97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/10/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/2484989#.Vmp_Ckp97IU
http://www.albawabhnews.com/1654552
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 -تصريحات :

 عصام حجى:المواطن العربى ُمهدد باإلنقراض..وضحايا الطبيعة أكثر من اإلرهاب

إن المواطن العربى ُمهدد باإلنقراض، إذا لم يدرك أن قدرته فى البقاء على األرض  ر عصام حجى، عالم الفضاء المصرىقال الدكتو

وأكد فى حواره عبر فضائية، "سكاى نيوز عربية"، أن الكوارث الطبيعية هى   .مع مناخها المتغيرمرهونة بقدرته على التأقلم 

السبب األول لهالك اإلنسان على كوكب األرض، وأن عدد قتلى الظواهر الطبيعية أكثر من قتلى اإلرهاب. وأوضح أنه إذا فقد 

وأصبح كائن مهدداً باإلنقراض، مضيفاً "العالم العربى نقدر نقول  المواطن العربى فهمه لهذه التغيرات فقد قدرته على التأقلم،

  ."أكثر المناطق تعرضا للتغير المناخى، ومن أخطرها، بسبب أن بيئته صحراء فقط

 00/05/5102 اليوم السابع

 

 52مقعدا بالبرلمان وليس  33فؤاد بدراوى: حزب الوفد حصل على 

مقعدا فى مجلس  52أكد الدكتور فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب والقيادى بتيار إصالح الوفد، أن حزب الوفد لم يحصل على 

مشيرا إلى أن هذه النتيجة جاءت على لسان أعضاء فى حزب الوفد ولم تعلن عنها اللجنة النواب كما يتردد فى وسائل االعالم، 

" أن إمكانية انضمامه إلى إئتالف داخل البرلمان واردة، مضيفا أنه يدرس جميع اإلئتالفات يا لالنتخابات . وأضاف "بدراوىالعل

 . المتواجدة تحت قبة البرلمان فى إطار عام

 000/05/5102 اليوم السابع

 

 آمنة نصير: أتمنى أن يكون رئيس البرلمان من النواب المعينين

الذين سوف يعينهم أعربت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عن أملها في أن يكون رئيس البرلمان الجديد، من النواب 

أفضل أن يكون رئيس البرلمان من »،«5دريم »، الذي يعرض على فضائية «كالم تاني»وقالت في تصريحات لبرنامج .السيسي

المعينين، فحالة التناحر الحالية بين النواب المنتخبين على رئاسة اللجان، ال تشجعني على اختيار أحدهم لهذه 

مستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق بمجلس النواب، وانتخابه رئيًسا له، قائلة: وتوقعت أن يتم تعيين ال.«المهمة

أناشد اإلعالميين بأن يكفوا عن لغة اإلحباط، »وتوجهت بحديثها لوسائل اإلعالم، قائلة: .«هو لم يعتذر، لكنه قال ربنا يسهل»

 «.وأن يبعثوا برسائل تفاؤل للمواطنين

 00/05/5102 الشروق

 

 البرعي:"القومي لحقوق اإلنسان" لم يضع التعذيب على أجندته المقدمة للبرلماننجاد 

قدمه وتعرض للتحقيق على أثره، جاء طبقا لنص  قال نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، إن مشروع مكافحة التعذيب الذي

وأضاف خالل مؤتمر" انتهاكات .الدستور على أن التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم، كمحاولة للتسهيل على واضعي القوانين

لعام هو الداخلية..مش حاالت فردية" أنه البد من عزل من قام بالتعذيب من وظيفته كعقوبة أساسية، والبد من جعل النائب ا

و أشار إلي أنه بصرف النظر عن نتيجة التحقيقات فالبد من عرض ذلك المشروع على  .من يقوم بذلك وليس جهةعمل الضابط

البرلمان القادم، موضحا أن المجلس القومي لم يضع على أجندته التشريعية التي سيقدمها للبرلمان أي شئ يتعلق بالتعذيب، 

 .لرئيس المخلوع حسني مبارك مشروع للوقابة من التعذيبعلى الرغم من تقديمه وقت حكم ا

 01/05/5102 عربيةمصر ال

http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D9%8F%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85/2485066#.Vmp-v0p97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89--%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-33-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-45/2485041#.Vmp--kp97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11122015&id=fb67177b-ae72-446e-b119-6889864d1791
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%A9/832193-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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  لن يوقفنى عن إذاعة التسريبات إال "طلقة" فى رأسى :"BBC"عبد الرحيم على لـ

قال عبد الرحيم على، إنه لم يتعاون مع األجهزة األمنية فى إذاعة التسريبات التى كان يعرضها فى برنامجه "الصندوق األسود" 

قوا على وش الجنون ويقولوا من أين لك هذا، والرئيس لم يكن يعرف على اإلطالق، مضيفًا "كان بعض رؤساء هذه األجهزة بيب

لما السيد البدوى راح وقاله". وأكد النائب البرلمانى أنه لن يتوقف عن إذاعة التسريبات نهائيًا، قائاًل:"القضاء قال لو لم يكن عبد 

إال طلقة فى الرأس". ووصف خالل لقائه ببرنامج الرحيم على أذاع هذه التسريبات لكان آثمًا، ولن يوقفنى عن هذه التسريبات 

ولما تقولى أنت  "شرف كبير" ألى مواطنن مع األجهزة األمنية داخل مصر التعاو"BBC " "بتوقيت مصر" المذاع على فضائية

حاالت  صديق للمخابرات المصرية هذا شرف كبير". وعن سؤاله حول تقديمه لطلب إحاطة لوزير الداخلية داخل البرلمان حيال

التعذيب داخل أقسام الشرطة، أشار إلى أنه سيقدم طلب استجواب للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وكذلك حكومة شريف 

إسماعيل بكامل وزرائها، ألن حق المواطن المصرى فوق كل اعتبار، وإن أثبتت النيابة العامة جرائم التعذيب، سأكون أول من 

 ."الداخلية فى أول جلسة من جلسات البرلمانيقدم طلب استجواب لوزير 

 00/05/5102 اليوم السابع

 -توك شو :

 معتز عبدالفتاح يحذر من سعي البعض إلسقاط الدولة المصرية

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، من سعي البعض إلسقاط الدولة المصرية، وتأثير ذلك على المنطقة حّذر الدكتور 

مصر هي عمود األمة العربية، ولو حدث لها ما حدث لغيرها من دول »إن  ،«دقيقة 01»في برنامجه وقال .العربية بأكملها

تحقيق األمن واالستقرار بمصر سيصب في مصلحة »، مضيًفا: «م فقطالمنطقة، ستتحول كل الدولة العربية إلى قبائل بأعال

وأشاد بما وصفه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة لمحاربة اإلرهاب في سيناء، خالل الفترة الحالية، .«الجميع

 «.الجيش المصري ال يعمل منفرًدا»بمساندة الشعب المصري، قائًلا: 

 01/05/5102 الشروق

 -سوشيال ميديا :

 إبراهيم يسري: أمير قطر هو الوحيد الذي فرَّق بين المقاومة واإلرهاب

تميم بن حمد أمير قطر هو الشخص الوحيد الذي استطاع رأى السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية األسبق أن الشيخ 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "وسط حمي محاربة .التفرقة بين المقاومة واإلرهاب

 .”إلرهاباإلرهاب لصالح قمع الحكام وتبريًرا لعدوان الدول الكبري كان أمير قطر الوحيد الذي فرق بين المقاومة وا

 00/05/5102 مصر العربية

 

 اإلنسان بمصر يتم بمعرفة الدول مدعية الديمقراطيةعزة الجرف: انتهاك حقوق 

 .ذكرت عزة الجرف القيادية بجماعة اإلخوان المسلمين أن الدول التي تدعي الديقمراطية تدعم انتهاك حقوق اإلنسان في مصر

معرفة الدول وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر": "كل انتهاكات حقوق اإلنسان بمصر تتم ب

 ."مدعية الديمقراطية التي خططت "لإلنقالب" ألنهم اليريدون للعرب حرية وال كرامة، سننتزع حريتنا

 00/05/5102 مصر العربية

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%80BBC--%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9-/2485016#.Vmp_Bkp97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=628e54a2-587b-40d8-b7a5-eb434b805431
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/832787-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/832856-%D8%B9%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 عمرو حمزاوي: جرائم االختفاء القسري تتصاعد في مصر

م مرور يوأشار الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إلى أن جرائم االختفاء القسري والتعذيب تتصاعد في مصر في ظل 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "يوم عالمي آخر لحقوق اإلنسان .عالمي آخر لحقوق اإلنسان

 ."يمر، ومصر في جمهورية خوف تتصاعد بها جرائم التعذيب واالختفاء القسري والقتل خارج القانون وسلب الحرية قمًعا وترويًعا

 00/05/5102 مصر العربية

 

 سناء سيف: المقارنة بين مبارك والكتاتني "استهبال"

 رئيس مجلس استنكرت الناشطة السياسية سناء سيف مقارنة معاملة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بسعد الكتاتني

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "بجد المقارنة بين .الشعب المنحل داخل السجون

وتابعت: "متعاطفين مع الكتاتني ألن أي حد من حقه معاملة آدمية حتى لو مجرم، أغلب قيادات .”مبارك والكتاتني استهبال

وأضافت: "مبارك كان بيتعالج وبيتنقل مستشفى .”ين من العالج وفيه منهم محروم من الزياراتاإلخوان بيتكدروا جوا ومحروم

 ."برا وبيتعامل أحسن معاملة، هتعاطف مع امه ليه؟ فين وجه المقارنة أصاًل؟

 00/05/5102 مصر العربية

 

 جدل على "تويتر" بعد اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاج ."دشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "الجاسوس اإلسرائيلي

وهاجم النشطاء السلطات المصرية بعد  .ا في مصرحيث حصل على المركز السادس ضمن قائمة "تويتر" للهاشتاجات األكثر تداوًل

 اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين.

 01/05/5102 مصر العربية

 

 إبريل تهاجم النظام بعد اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي 2

وذكرت الحركة في تغريدة .ائيلي عودة ترابينإبريل السلطات المصرية بعد اإلفراج عن الجاسوس اإلسر 2هاجمت حركة شباب 

عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "نظام الفساد بقيادة الجنرال الفاشل سلم جاسوس للكيان الصهيوني 

 ."واستقبل نتنياهو الهدية بترحاب كبير

 01/05/5102 مصر العربية

 

 عيد المرزوقي: مصر تسعى إلحكام الحصار اإلسرائيلي على غزة

تغريدة عبر وقال في .رأى الناشط السيناوي عيد المرزوقي أن السلطات المصرية تساعد إسرائيل في إحكام حصارها على غزة

حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "في عهد السيسي مصر تفرج عن الجاسوس اإلسرائيلي وتقتل أبنائها وتتهمهم 

 ."بالتخابر مع أعداء إسرائيل وتدمر رفح مجاًنا كي تحكم إسرائيل حصارها علي غزة

 01/05/5102 مصر العربية

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/832709-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/832706-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/832232-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/832415-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/832370-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 النشره المجتمعيه

 -أوال:الحراك المجتمعية :

 ..والعاملون يقرروون االحتجاجالفساد ينخر عظام هيئة التأمين الصحي

ونقابة األطباء، احتجاًجا على عدم إقرار حق أطباء التأمين في الحصول على مميزات تعالت صيحات العاملين بالتأمين الصحي 

، السيما الفساد المالي واإلداري الفج ورصدت "مصر العربية" معاناة العاملين بهيئة التأمين الصحي، 5105قانون الحوافز لسنة 

بزمالئهم من العاملين بوزارة الصحة، واصفين واقعهم ومطالبهم التي تتلخص في حقهم في إقرار الكادر الطبي عليهم، أسوة 

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة و بأنه تجريف للتأمين الصحي وتهجير ألطبائه، ما يتسبب حتما في انهيار منظومته

ى مستوى العامة ألطباء مصر، تنظيم وقفات احتجاجية للعاملين بالتأمين الصحي بجميع مستشفيات وعيادات الهيئة عل

 .الجمهورية، صباح غد السبت

 مصر العربيه...00-05-5102

 ثانيا:قضايا المجتمع

 

 -:االقتصاد

 5102/ 5102مليار جنيه خالل الربع األول من  88ر3وزارة المالية : ارتفاع عجز الموازنة إلى  

مليار جنيه  88ر3إلى  5102/  5102سبتمبر( من العام المالي الحالي  -ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خالل الربع األول )يوليو

وأوضحت وزارة  مليار جنيه خالل الفترة ذاتها من العام السابق عليه 22ر8من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %5ر8أي ما يعادل 

مليار جنيه خالل  82ر2مليار جنيه مقابل  011ل شهور لتسج 3خالل  %30المالية ، في تقرير اليوم، أن إجمالي اإليرادات زاد بنسبة 

مليار جنيه خالل فترة  25ر2لتسجل  % 52ر0نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة اإليرادات الضريبية بنحو 

وذكرت أن إجمالي  ةمليار جنيه خالل فترة الدراس 32ر8لتصل إلى  %51ر8الدراسة، فضال عن ارتفاع اإليرادات غير الضريبية بنحو 

مليار جنيه خالل الفترة ذاتها من العام المالي  051ر0شهور مقارنة مع  3مليار جنيه خالل  020ر0المصروفات ارتفعت لتصل إلى 

  السابق له.

 بوابة االهرام...01-05-5102

 

 العرب ببرج جنيه مليون 521 بإستثمارات العصائر النتاج مصنعًا يفتتح قابيل

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تدرس حاليا انشاء منطقة صناعية متطورة داخل منطقة برج 

مليون متر مربع ستخصص كمنطقة  5.0مليون متر و  3.8مليون متر مربع منها  2.8العرب تضم العديد من الصناعات علي مساحة 

مليار جنيه  8.2هيئة المجتمعات العمرانية ومن المتوقع جذب استثمارات تصل الي خدمات لوجيستية سيتم تطويرها من خالل 

جاء ذلك خالل جولة الوزير بمدينة برج العرب الجديدة حيث إفتتح الوزير الف فرصة عمل  28وتوفر نحو داخل هذه المنطقة 

 521منها للتصدير ويبلغ رأسمال المشروع  %21مليون عبوة يوجه  511مصنعًا جديدًا النتاج العصائر بطاقة انتاجية سنوية 

 .فرصة عمل جديدة 511مليون جنيه ويوفر 

 بوابة االخبار...01-05-5102

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/832751-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/832751-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/820643/%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/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/820643/%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/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5669e47e837862a5439af9f8/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-450-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-1449780350
http://akhbarelyom.com/article/5669e47e837862a5439af9f8/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-450-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-1449780350


 

 

5102ديسمبر    مرصد اإلعالم المصري       11      نشرة11 

 

 مليون دوالر من االمارات لتطوير المصل واللقاح 05

قامت الدكتورة سحر نصر وزيره التعاون الدولي بزيارة ميدانية لمشروع تطوير خطوط إنتاج األمصال واللقاحات ضمن أصول شركه 

مليون دوالر لدعم  05المتحدة لمصر وتصل قيمتها فاكسيرا والممول من خالل المنحة المقدمة من دولة اإلمارات العربية 

والدور المهم الذي يقوم به المشروع  % 01المشروعات التنموية وأشادت الوزيرة خالل الزيارة بمعدل تنفيذ المشروع والذي بلغ نحو 

ل النمو ألنه يستهدف من تأمين خدمة صحية وقائية للمواطن المصري وأشارت إلى أن االرتقاء بالرعاية الصحية من أهم عوام

 .حماية وتحصين وخدمه رأس المال البشرى الذي يعد الركيزة األساسية لجهود التنمية في مصر

 جريدة االهرام...00-05-5102

 

 %8.55ارتفاع التضخم السنوى لـ 

خالل تعامالت نوفمبر  % 8.55المركزى عن ارتفاع المعدل السنوى لمؤشر التضخم األساسي الصادر عنه إلى مستوى أعلن البنك 

خالل تعامالت الشهر  % 1.02سجلها فى أكتوبر، وأشار بيان للمركزى إلى أن المؤشر سجل معدال شهريا قدره  %2.5الماضى مقابل 

 فى السابق. %0.53الماضى مقابل معدل بلغ 

 جريدة االهرام...00-05-5102

 

 مليار جنيه إيرادات ضريبية خالل العام المالي الماضي 312.0المالية : 

/  5105مليار جنيه خالل العام المالي الماضي  312.0مليار جنيه لتسجل  52ر8بنحو  %08ر2ارتفعت اإليرادات الضريبية بنسبة 

 مليار جنيه خالل العام المالي السابق عليه. 521.5مقابل  5102

 بوابة االهرام...00-05-5102

 

 

 «الجنيه»مليون دوالر من أموال التأمينات وتحولها إلى  011وديعة بـ« تفك»وزيرة التضامن 

على وثيقة تكشف قيام الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن االجتماعى، بفك وديعة من أموال صندوق « اليومالمصرى »حصلت 

مليون دوالر، وتحويلها إلى الجنيه المصرى، في شهر نوفمبر الماضى،  011التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بمبلغ 

أتشرف باإلحاطة بأن الهيئة القومية للتأمين االجتماعى وصندوق »جاء فيه وذلك في خطاب موجه إلى محافظ البنك المركزى 

 011التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى يرغب في تحويل األرصدة المملوكة للصندوق بالدوالر، والتى تبلغ قيمتها 

وفير المبالغ بالدوالر للصندوق الحكومى في حالة مليون دوالر )مائة مليون دوالر( إلى ما يقابلها بالجنيه المصرى، على أن يتم ت

حاجته لهذه المبالغ، لمقابلة أي التزامات تواجه الصندوق، مثل تمويل المشروعات االستثمارية بالدوالر، ليتم الحصول عليها 

قى التأمين بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى عند الطلب، بناء على اقتراح لجنة متابعة استثمارات صندو

 «.االجتماعى

 المصري اليوم...00-05-5102

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131751/5/459141/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131751/5/459141/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131751/5/459151/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131751/5/459151/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%80-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/820678/%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%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/820678/%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%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/856490
http://www.almasryalyoum.com/news/details/856490
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 %5مليار جنيه فى أسبوع ومؤشرها يهبط  2.0البورصة تخسر 

سمال السوقي ألسهم الشركات مليار جنيه جنيه، خالل األسبوع المنتهى، ليبلغ رأ 2ر0سجلت البورصة المصرية خسائر بنحو نحو 

 مليار جنيه خالل األسبوع السابق. 558ر2مليار جنيه مقابل  550ر2المقيدة بالبورصة، نحو 

 بوابة االهرام...00-05-5102

 

 مصر تقترض لسداد وديعة قطر

مليار دوالر لحساب وزارة المالية، في الوقت الذي  0.0مة أعلن المصرف المركزي المصري أنه ينوي طرح أذون خزانة ألجل عام بقي

قال فيه مصدر مسؤول في وزارة المالية إن األموال المقرر الحصول عليها ستستخدم في سداد سندات مستحقة لقطر في السابع 

تاب في إصدار األذون سيكون وذكر المركزي المصري، في بيان أمس، أن الموعد النهائي لالكت من يناير المقبل بقيمة مليار دوالر

، مشيرًا إلى 5102ديسمبر من عام  03يوم اإلثنين المقبل، على أن تتم التسوية في اليوم التالي. ويحل أجل استحقاق األذون في 

 .أن اإلصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية األجنبية

 العربي الجديد...00-05-5102

 

 رويترز": التصخم ونقص العملة يعصفان باالقتصاد المصري"

  سلطت وكالة "رويترز" لألنباء في تقريرين منفصلين  الضوء على معاناة االقتصاد المصري وخاصة في الشهور القليلة الماضية

شهور بالرغم من محاربة الحكومة الرتفاع األسعار"  2قالت الوكالة في التقرير األول تحت عنوان "استمرار معدل التصخم  على مدار و

اقتصاديين: أن معدل التضخم قد ارتفع في أعلى مستوى له منذ يونيو  مدفوعًا بزيادة تكلفة الغذاء،مشيرة نقال عن محللين 

وأضافت : منذ نوفمبر  بالمائة خالل أكتوبر الماضي 0.8بالمائة في نوفمبر و  00.0إلى تأكيد البنك المركزي إن األسعار ارتفعت 

لها وخاصة  وهي تنتوي تخفيض قيمة العملة ،وهذا من الممكن أن يجعل  جعلت الحكومة كبح جماح األسعار أولوية قصوى

 .عملية الشراء أكثر تكلفة لماليين المصريين الواقعين تحت خط الفقر

 رصد...00-05-5102

 

 زي رئيس "نيسان": عوائق بتحويل األموال للخارج بسبب إجراءات البنك المرك

مليون دوالر لم تتمكن الشركة من تحويلها  011كشف الرئيس التنفيذي لنيسان موتورز إيجيبت، إيساو سيكيجوتشي، أنه توجد 

وأضاف خالل مشاركته في الجلسة  للخارج خالل العام الماضي فقط؛ بسبب إجراءات البنك المركزي المصري في اإليداعات الدوالرية

ت "إيجيبت اوتوموتيف" أن المستثمر األجنبي لن يدخل السوق المصرية في ظل وجود التحديات األولى لقمة صناعة السيارا

الحالية، مشيرًا إلى المخاطر التي ستواجه الشركات األجنبية في السوق بسبب السياسات المالية الحالية، خاصة أن االحتفاظ 

 .بالجنيه يمثل خسارة كبيرة للمستثمر األجنبي في مصر

 رصد...00-05-5102

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/820661/%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%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7--.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/820661/%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%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7--.aspx
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/12/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/12/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://rassd.com/168968.htm
http://rassd.com/168968.htm
http://rassd.com/168964.htm
http://rassd.com/168964.htm
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 التعليم

 

 وزارة التربية والتعليم تستعد الستبعاد الملتحين والمنتقبات

تسعى وزارة التربية والتعليم حاليا لحصر أعداد الملتحين والمنتقبات العاملين في الوزارة، للتحري عنهم وفقا لتعليمات صادرة 

وأرسلت اإلدارة المركزية لألمن بوزراة التربية والتعليم  ة سيادية، تمهيدا الستبعاد المتشددين منهم من التدريسمن أجهز

خطابات رسمية إلى إدارات األمن التابعة لها بجميع محافظات مصر، تطلب فيها حصر أعداد المعلمات المنتقبات والمدرسين 

 .لتحري عنهم أمنيًا من جانب أجهزة وزارة الداخلية، واستبعاد المتشددين منهمالملتحين بالمدارس على مستوى الجمهورية، ل

 رصد...00-05-5102

 الصحه

 

 «الصحة» اشتعال األزمة بين نقيب أطباء أسيوط ووكيل 

نشر معلومات منسوبة لوكيل الوزارة تتهم النقيب  شتعلت أزمة نقيب األطباء بأسيوط و ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة بعدا

بالفساد مما دفع نقيب األطباء للتقدم ببالغ للنيابة العامة بتهمة السب والقذف فى الوقت الذى نفى فيه وكيل وزارة الصحة 

جمال  ل الدكتور محمديقوو ما نشر على لسانه مؤكدا أن التحقيقات التى تجرى مع النقيب فى النيابة كانت قبل توليه المسئولية

الدين نقيب أطباء أسيوط ومدير مستشفى أسيوط العام إنه فوجئ أمس بعدد من المواقع اإلخبارية تقوم بنشر معلومات 

 اإلدارة المركزية»منسوبة لوكيل وزارة الصحة مفادها أن نقيب األطباء قام باالمتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الصحة 

كما  قام بإهدار مبالغ مالية  بإعادة توزيع وانتداب األطباء المقيمن بالمستشفيات العامة والنوعية والمركزية« جىللطب العال

كبيرة فى منظومة العالج على نفقة الدولة وأن هناك تحقيقات تجرى ضد النقيب فى النيابة اإلدارية  بناء على تقارير الجهاز 

ت أخرى وهو ما اعتبره سبا وقذفا وتشهيرا به قام على أثره بالتقدم ببالغ  للمستشار المركزى للمحاسبات باإلضافة لمخالفا

 نيابة عامة . 5102لسنة  5205وكيل الوزارة تحت رقم لعام االول لنيابات جنوب أسيوط المحامى ا

 جريدة االهرام...00-05-5102

 

 بكفرالشيخ 052بوادر أزمة بين المحافظ واألطباء بعد مجازاة 

طبيبا  052افظ كفرالشيخ، واألطباء بعد قرارات مجازة ظهرت فى األفق بوادر أزمة حادة بين الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد مح

أيام من الراتب أو خصم نصف حافز التقييم أو خصم الحافز كله، بسبب  3بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية، بالخصم 

اوى الى نقابة غيابهم عن العمل أو االنصراف بدون إذن خالل متابعة العمل بالقطاع الصحى حيث تقدم عدد من األطباء بشك

مرات  8األطباء بالمحافظة لرفضهم توقيع الجزاء عليهم،وخاصة أطباء مستشفى فوه المركزى الذى تم المرور والتفتيش عليه 

 .خالل فترة وجيزة وفى كل مرة يتم مجازاة عدد من أطباء المستشفى

 جريدة االهرام...00-05-5102

 

 

 

http://rassd.com/168963.htm
http://rassd.com/168963.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131751/29/459167/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131751/29/459167/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131751/29/459166/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%A9--%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131751/29/459166/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%A9--%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84.aspx


 

 

5102ديسمبر    مرصد اإلعالم المصري       14      نشرة11 

 

 -الزراعه:

 ألف فدان بوالية النيل األبيض 011اتفاق مصري سوداني على زراعة 

أمام شركة التكامل أكد أسامة شلتوت ، سفير مصر في السودان، أنه تم االتفاق مع الجانب السودانى على إزالة جميع العوائق 

المصرية السودانية، وتحديد أولويات العمل خالل المرحلة المقبلة بما يحقق االستفادة القصوى من تلك الشركة التي ستساهم 

سنوات  3ألف فدان، سيتم زراعتها خالل  011في تنفيذ مشروع أرض الدمازين، بوالية النيل األزرق والبالغة مساحتها نحو 

 رى والزراعة الحديثة، حيث تم إرسال بعثات علمية مصرية متخصصة في الرى الحديث للمنطقة.باستخدام طرق ال

 المصري اليوم...00-05-5102

 -االقباط:

 تواضروس يستقبل اليوم بطريرك الكنيسة المارونية بإنطاكية

 اسية الكاتدرائية المرقسية بالعبالثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم، بالمقر الباباوي بيستقبل تواضروس 

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى بطريرك الكنيسة المارونية بإنطاكية وسائر المشرق ورئيس هيئة البطاركة واألساقفة 

 .الكاثوليك بلبنان
 اليوم السابع...00-05-5102

 

 اإلمام األكبر لرئيس أساقفة الروم األرثوذكس: الرسول استأمن المسيحيين على المستضعفين من المسلمين

اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، المطران عطا اهلل حنا رئيس أساقفة الروم األرثوذكس، خالل  استقبل

وقال اإلمام األكبر، إن األزهر الشريف يسعد كثيرا بالزيارات  زيارته للقاهرة تلبية لدعوة من لجنة الصداقة الفلسطينية المصرية

لمسيحية في المشرق العربي، مؤكًدا أن األديان كلها تدعو إلى السالم وتعميق روح المحبة والمودة التي تأتي من قادة الطوائف ا

استأمن ملك الحبشة والمسيحيين في مهد رسالة اإلسالم على المستضعفين  -صلى اهلل عليه وسلم –بين الناس، فرسول اهلل

 من المسلمين.

 االقباط اليوم...01-05-5102

 -أخرى:

 مساعد وزير العدل: يحق لـ"الزند" التغاضي عن شروط زواج األجنبي من مصرية

 قالت المستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير العدل للمرأة والطفل إن المرأة الزالت تدافع عن حقها وتحتاج إدارة تتولى أمور ذلك

" المذاع على شاشة "القاهرة 321أثناء حوار تلفزيوني مع اإلعالمي أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة  -أضافت الشهاوى و

موضحة أنه يجوز  ية للزوج األجنبيهي العلم بالحالة المال 0058عام 28أنه من بين الشروط التي تنص عليها قانون  -والناس" 

وأكدت المستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير  تي نص عليها قانون زواج األجنبي من مصريةلوزير العدل التغاضي عن الشروط ال

 العدل للمرأة والطفل أن المستشار أحمد الزند هو من أكثر الداعمين للمرأة ويدافع دائًما عن حقوقها.

 بوابة االخبار...01-05-5102

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/856476
http://www.almasryalyoum.com/news/details/856476
http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A/2485239#.VmsWOUorLIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A/2485239#.VmsWOUorLIU
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136281
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136281
http://akhbarelyom.com/article/5669ef94837862314953cb88/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1449783188
http://akhbarelyom.com/article/5669ef94837862314953cb88/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1449783188
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 انتحار نجار مسلح شنًقا لمروره بأزمة نفسية في البحيرة

نتحار شنقا داخل حجرة نومه شهدت قرية البريجات التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، حادثة مؤسفة حيث أقدم شاب على اال

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حمدى حميده نائب مأمور  بمنزله لمروره بأزمة نفسية

 سنة نجار مسلح ملقاة داخل غرفة نومه بمنزله 52مركز شرطة كوم حمادة ببالغ من األهالي بالعثور على جثة عادل سعيد السيد 

 بقرية البريجات مشنوًقا.

 البوابه نيوز...01-05-5102
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 

 وزير الداخلية يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث التعاون في مكافحة اإلرهاب

الغفار وزير الداخلية اليوم الخميس، أندريه باران سفير فرنسا لدى القاهرة، تم خالل اللقاء استعراض استقبل اللواء مجدى عبد 

بعض الموضوعات ذات االهتمام المشترك، وأشاد السفير الفرنسى خالل اللقاء بما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمكافحة 

 اإلرهاب وتدعيم االستقرار.

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 احالة قضية ارض نادى قضاة بورسعيد الى قاض التحقيق

نادي قضاة بورسعيد" إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي أحال النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية "أرض 

البيومي، لتولي التحقيق في القضية، كما قرر قاضي التحقيق استدعاء صحفيين من "بوابة األهرام" لسماع أقوالهما في القضية 

م الزند، مطالًبا في جلسة تحقيق األسبوع المقبل.كان علي طه المحامي، قد تقدم ببالغ ضد وزير العدل أحمد علي إبراهي

بالتحقيق فيما ُنشر بـ"بوابة األهرام اإللكترونية" بشأن قيام المشكو في حّقه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، ألحد 

 أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 يناير 52الداخلية: اإلخوان يفتعلون األزمات بمزاعم التعذيب داخل السجون قبل ذكري 

طاعي العالقات العامة واإلعالم وحقوق اإلنسان، ما يتردد بشأن وجود نفي اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لق

"تعذيب" داخل السجون المصرية، مؤكًدا أنها محاوالت لإلساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة، ولن تثنى رجاله عن الزود 

أصبحت معروفة أمام الرأي  االخوانجماعة أن ادعاءات وأضاف .بأرواحهم، وبذل جهودهم لحماية مقدرات الوطن وشعبه العظيم

 يناير. 52العام، وأنهم يحاولون افتعال أزمات خاصة مع اقتراب ذكري ثورة 

 01/05/5102 ابة األهرامبو

 منظمات حقوقية مصرية: التعذيب ليس حاالت فردية

منظمة حقوقية مصرية ما أسمته " استمرار االنتهاكات من قبل وزارة الداخلية، والتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج  05أدانت 

 حاالت مش التعذيب" ،بعنوان اليوم لها  مشتركوأوضحت المنظمات في بيان  ."إطار القانون تتضمن التعذيب واالختفاء الفسري

اإلنسان، أنها تلقت شكاوي تفيد بوقوع حاالت تعذيب داخل أقسام الشرطة من بينها  لحقوق العالمي اليوم بمناسبة ،"فردية

 لتأهيل يمالند  وأشار مركز  .قسم المطرية وقسم األقصر وقسم ثاني شبرا الخيمة، أفضت في بعٍض منها إلى وفاة المحتجزين

خالل شهر نوفمبر، بينما وثقت  –ل أماكن االحتجازداخ الموت إلى أدت حاالت ٤ بينهم– تعذيب حالة ٩٤  وثق أنه العنف ضحايا

 .5102تتعدى شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر ال منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن االحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية 

 01/05/5102 مصر العربية

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/820534/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820424/%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%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/820611/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D8%A7.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/832079-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9


 

 

5102ديسمبر    مرصد اإلعالم المصري       17      نشرة11 

 

 -محاكم ونيابات :

 متهًما من الخاليا النوعية لإلخوان بتهمة حيازة أسلحة والمشاركة في العنف 55الحبس "المطلق" لـ

متهما من الخاليا النوعية  55الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بحبس أمرت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات 

لجماعة اإلخوان "حبًسا مطلًقا" وفق قانون اإلرهاب على ذمة التحقيقات التي يجريها النيابة العامة معهم فيما نسب إليهم من 

داد مجموعة مدججة باألسلحة بهدف إثارة الشغب كانت تحريات األمن الوطني قد توصلت إلى اعتزام المتهمين إعحيث  اتهامات.

والذعر بمنطقة بوالق الدكرور، واإلعداد لمسيرة غير سلمية وإتالف بعض المحال والممتلكات العامة والتعدي على قسم شرطة 

 يناير المقبل، فيما أطلق عليه بالعمليات التمهيدية للخاليا النوعية. 52بوالق قبل 

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 آالف جنيه 2إخالء سبيل معاون مباحث قسم السالم بكفالة 

جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، إخالء سبيل، معاون مباحث قسم السالم، محمد قررت محكمة 

آالف جنيه، لتورطه فى واقعة طلب رشوة من صاحب صيدلية مقابل إطالق سراحه عقب ضبط مواد مخدرة  2عصمت بكفالة 

 داخل صيدليته ومساومته.

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 من آخرين بجريدة التحرير تتهمهم بتشويه سمعتها 2ضد أكمل قرطام و امانى األخرسعدم قبول دعوى 

قضت محكمة جنح الدقي، بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والمقدمة من أماني األخرس الصحفية بجريدة "اليوم 

صحفيين  2التنفيذي للجريدة، و السابع"، ضد أكمل قرطام رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير، وإبراهيم منصور رئيس التحرير 

 بالجريدة، تتهمهم فيها بالسب والقذف وإشاعة أخبار كاذبة، وتشويه سمعتها، غيابيا، وإلزام المدعي بالمصروفات.

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 ألف جنيه 51آخرين بكفالة  3إخالء سبيل كبير مسئولي هيئة الطرق والكباري و

لطرق اقررت محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صالح محجوب، إخالء سبيل كبير مسئولي هيئه 

 ألف جنيه لكل منهم التهامهم بالرشوة. 51آخرين بكفالة  3والكباري و

 01/05/5102 وابة األهرامب

 

 بتهمة التظاهر بدون تصريح على ذمة التحقيقات  من اإلخوان بكفر الشيخ 5حبس 

من أعضاء جماعة اإلخوان  5قررت نيابة كفر الشيخ الكلية، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلي المحامي العام األول، حبس 

األمنية بكفرالشيخ، قد ألقت القبض على المتهمين؛ تنفيًذا لقرار النيابة  وكانت األجهزة.يوًما على ذمة التحقيق 02اإلرهابية 

العامة بضبط وإحضار المتهمين على خلفية اتهامهم باالنتماء لجماعة اإلخوان المحظورة قانوًنا، والتحريض على قلب نظم 

 الحكم، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 01/05/5102 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/820564/%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%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/820506/%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/820471/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/820464/%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=8161752f-03a3-4bbc-830e-47e39ed756d4
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 سنوات لتعذيبه متهم حتى الموت بالبحيرة 2سجن ضابط شرطة 

شرطة سنوات إلدانته بتعذيب متهم داخل حجز قسم  2قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، بسجن ضابط شرطة 

 .ترجع وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي .رشيد حتى الموت، وبرأت المحكمة رقيبي شرطة من نفس التهمة

 01/05/5102 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10122015&id=650809a8-360b-4d89-85e3-cbd56841b893
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 الشأن العسكرى

 ولي ولي العهد السعودي والفريق صدقي صبحي يبحثان آفاق التعاون الثنائي

جرى اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس 

وذكرت وكالة األنباء السعودية اليوم، أنه تم .اإلنتاج الحربيمجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع و

 خالل االتصال بحث آفاق التعاون بين المملكة ومصر وخاصة في الجانب العسكري.

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 " األلمانية.. يتسلمها قائد القوات البحرية510أول غواصة مصرية حديثة من طراز "

مصرية حديثة من طراز حضر اللواء بحري أ.ح أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية، مراسم االحتفال بتدشين أول غواصة 

يأتي ذلك في إطار استمراًرا جهود القوات المسلحة في . "، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" األلمانية 510/0511"

 دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفًقا ألحدث النظم القتالية العالمية.

 01/05/5102 بوابة األهرام

 

 مصر تفرج عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين في صفقة تبادل سجناء

السلطات المصرية اإلفراج عن مواطَنين مصريين من المتواجدين بالسجون اإلسرائيلية، في إطار صفقة مقابل اإلفراج أعلنت 

بواب وقد نقلت .عامًا بالسجون المصرية 02عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين وذلك بعد انقضاء عقوبته التى بلغت 

كذلك، أّكد التلفزيون .، عن مصدر مسؤول قوله، إنه من المنتظر اإلفراج عن مصريين آخرين خالل الفترة القادمةاألهرام

االسرائيلي الخبر، ونقل عن المحامي يتسحاق ميلتسر الذي كان يعمل من أجل االفراج عن ترابين شكره وزارة الخارجية االسرائيلية 

ستقبل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الجاسوس اإلسرائيلي و ا ي بذلتها من أجل تحقيق ذلك.على المساعي الت

أهنئك على عودتك إلسرائيل، لقد أجرينا “وقال نتنياهو خالل استقبال ترابين بمكتبه في القدس المحتلة:  عودة ترابين

لرؤيتك معنا، قلت إننا سنعيدك وهذا ما فعلناه، اآلن أنت تبدأ حياتك اتصاالت مع المصريين على مدار سنوات، ونحن سعداء 

 العبرية.” يديعوت أحرونوت“، وفًقا لما نقلته عنه صحيفة ”من جديد

 01/05/5102 سي أن أن العربية

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820639/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/820538/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/820366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/820366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/820366.aspx
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/12/10/ouda-tarabin-freed-prison-egypt

