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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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يطالبون تركيا باالنسحاب الفورى من العراق دون قيد أو شرط وزراء الخارجية العرب

الذى ترأس  -أعرب وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم الطارئ، برئاسة أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية اإلماراتى 

عام للجامعة العربية، عن إدانتهم للحكومة وحضور الدكتور نبيل العربى األمين ال -بالده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية 

التركية لتوغل قواتها العسكرية فى األراضى العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا لألمن القومى 

اإلجراءات وطالب القرار تركيا بسحب قواتها فورا من األراضى العراقية دون قيد أو شرط، ومساندة الحكومة العراقية فى .العربى

التى تتخذها وفق قواعد القانون الدولى ذات الصلة التى تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من األراضى العراقية، ومطالبة 

 الحكومة التركية بااللتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبال مهما كانت الذرائع.

 52/05/5102 األهرام

 

 خالل اتصال هاتفي.. السيسي يعزي خادم الحرمين في ضحايا مستشفى جازان

العزيز ملك المملكة العربية  أجرى السيسي، اليوم الخميس، اتصااًل هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

أعرب خالله عن خالص التعازي والمواساة باسم جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، لخادم الحرمين .السعودية

 الشريفين والشعب السعودي الشقيق في ضحايا حادث حريق مستشفى جازان جنوبي السعودية.

 52/05/5102 بوابة األهرام 

 

 لطبيعي إلى مصرالحكومة اإلسرائيلية ُتوافق على تصدير الغاز ا

وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس .أعطت الحكومة اإلسرائيلية الضوء األخضر للبدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

في بيان اليوم الخميس إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في األعوام السبعة المقبلة 

وقال "بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدما لتصبح .قبالة الساحل اإلسرائيلي على البحر المتوسط من حقل تمار

وبعد أن كانت مستورًدا للغاز لفترة طويلة تتجه إسرائيل اآلن إلى التصدير بعد ".إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي

 اكتشافات كبيرة مثل حقل تمار.

 52/05/5102 بوابة األهرام

 

 ليبيا الخارجية المصرية ترحب بقرار مجلس األمن بشأن

رحبت وزارة الخارجيةالمصرية، بقرار مجلس األمن بشأن الوضع في ليبيا، وما تضمنه من دعم التفاق الصخيرات الموقع في 

السابع عشر من ديسمبر الجاري، والمجلس الرئاسي المشكل بموجبه، وبحكومة الوفاق الوطني التي نص على تشكيلها وتوفير 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر ترحب .اء مهامهاالدعم الدولي لها لتمكينها من اد

بما تضمنه القرار من تأكيد سيادة ليبيا واستقاللها وسالمتها اإلقليمية ووحدتها الوطنية، وإدانة األعمال اإلرهابية  -أيضا  -

عمال من شأنها أن تشكل دعما لتلك الجماعات، وضرورة أن تتوقف التي ترتكبها جماعات تعلن والءها لتنظيم داعش، وأية أ

 الدول عن إجراء أية اتصاالت مع المؤسسات الموازية التي تدعي لنفسها صفة الشرعية.

 52/05/5102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131765/136/461804/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829646/%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829448/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829592/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.aspx
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 بين مصر وتجمع الميركوسور برلمان باراجواي يصدق على اتفاقية التجارة الحرة

صرح السفير سامي سالم، سفير مصر لدي أوروجواي والمعتمد سفيرا غير مقيم لدى دولة باراجواي، بأن البرلمان في باراجواي 

الجاري اإلجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق النهائي علي اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع  01أنهى يوم 

يركوسور، وبدأ على الفور في اتخاذ الالزم إلخطار وزارة الخارجية في باراجواي بهذا االجراء باعتبار ان االخيرة هي الدولة المودع الم

وأضاف السفير أن األسبوع الماضي شهد إنهاء .( من الفصل الخامس من بنود االتفاقية1لديها االتفاقية المشار إليها وفقا للمادة )

ي و باراجواي إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، التي صدقت عليها أيضا كل من البرازيل ومصر، كل من أوروجوا

األمر الذي يعطي المزيد من األمل بدخول االتفاقية حيز النفاذ في وقت قريب بعد انتهاء اجراءات التصديق في الدولة الوحيدة 

 .اقية وهي االرجنتينالمتبقية من الدول الموقعة على االتف

 52/05/5102 موقع وزارة الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ba0b28aa-ded7-4ab9-bbdf-76ad180ef71c
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 الداخليةالسياسة 

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يلتقى نائب وزير الخارجية اليمنى

على هامش االجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أكد السيسى دعم مصر جميع الجهود الرامية إلى تجاوز اليمن 

ن أجل وقف الصراع، وااللتزام بمبادئ الحل أزمته الحالية والتوصل إلى التوافق المنشود بين األطراف السياسية المختلفة م

السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وما قد تسفر عنه المفاوضات التي 

قباله أمس عبد تقوم برعايتها األمم المتحدة، باعتبارها جميعًا السبيل الوحيد لحل األزمة الحالية في اليمن.وأشار خالل است

الملك المخالفي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية اليمن ـ إلى حرص مصر على تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لليمن، 

وضمان حرية وسالمة المالحة البحرية في البحر األحمر بما فى ذلك أمن مضيق باب المندب، وشدد على ثوابت الموقف المصري 

 ووحدتها وسالمتها اإلقليمية. الداعم للدولة اليمنية

 52/05/5102 األهرام

 للتحضير لالجتماع السداسي المقبل بشأن سد النهضة والرىالسيسي يجتمع بوزيرّي الخارجية 

وصرح السفير عالء يوسف، .تور حسام مغازي وزير الموارد المائية والريسامح شكري وزير الخارجية، والدك معاجتمع السيسي، 

المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن االجتماع يأتي في إطار التحضير لالجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري 

االجتماع على أهمية التوصل إلى تفاهم وأضاف بأنه تم التأكيد خالل  .في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سدالنهضة

مشترك بين الدول الثالث بما يحفظ حقوق الدول الثالث وشعوبها في التنمية والحياة، أخذًا في االعتبار التطلعات المشروعة 

 للشعب اإلثيوبي في التنمية، وكذا حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر.

 52/05/5102 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية :

 تخفيض للدعم وهدفنا ضبط األسواق شريف إسماعيل: ال

أكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه ال تخفيض للدعم في الموازنة، وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، 

ما األسعار،كمشددا علي أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع األساسية إلي المواطنين، وتحقيق االستقرار باألسواق وضبط 

أكد استمرار جهود الحكومة المبذولة لتحسين ظروف معيشة األسرة المصرية، وتيسير اإلجراءات أمام المستثمرين إلقامة مشروع 

واستعرض خالل اجتماعه أمس مع خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية ـ ما توصلت إليه مجموعة .السالسل التجارية

 . حصر مواقع األراضي، والمنافذ التي يمكن استغاللها في تنفيذ مشروع السالسل التجارية العمل الوزارية، بشأن

 52/05/5102 األهرام

 رئيس الوزراء: لم نصرح ألي شركة مصرية باستيراد الغاز من إسرائيل

وأشار .ال شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم تصدر أية موافقات ألي شركة مصرية باستيراد الغاز من إسرائيلق

إلى أن الحكومة ملتزمه بموقفها الذي أعلنته منذ أسبوعين تقريبا بعد حكم الغرفة التجارة الدولية بأنه لن نسمح ألي شركة 

ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة اإلسرائيلية عن إصدار موافقة بالتصريح لشركة يأتي .بذلك ووقف أي محادثات

 دولفينوس القابضة المصرية الستيراد تريليون قدم مكعب على مدار السبع سنوات المقبلة.

 52/05/5102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131765/25/461769/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829512/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131765/25/461770/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829631/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2.aspx
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 وزير الري: تكليف مصر بالبحث عن بديل للمكتب الهولندي الستكمال دراسات سد النهضة

سي أخر مفاوضات سد النهضة، وتم إطالعه علي استراتيجية قال حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه استعرض مع السي

التحرك في هذه الجولة التي كانت علي مستوي ثالثي فقط وهي تضم وزراء الخارجية للثالث دول "مصر والسودان وأثيوبيا"، وكانت 

منذ سنوات وبات ملًفا هناك توجيهات تؤكد علي ضرورة بناء الثقة بيننا وبين أثيوبيا ألن ملف سد النهضة هو ملف ممتد 

نتائج مهمة، أولها  3وأشار مغازي في مداخلة هاتفية مع اإلعالمي تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم"، أن االجتماع انتهي إلي .شائًكا

تشاري االسقلق الجانب المصري من استمرار إثيوبيا في بناء السد ومدي التأثير السلبي علينا، واآلخر استبعاد المكتب الهولندي 

المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول مشروع السد، بسبب تعصب من قبل المسئولين الفنيين بالمكتب وعدم التوافق في العمل 

مع المكتب الفرنسي الموكل بالعمل معه، إضافة إلي أن تكليف مصر بصفتها رئيس الدورة الحالية للبحث ومخاطبة مكتب بديل 

 الفنية بديال عن المكتب الهولندي، وإطالع الخرطوم بالجديد في االجتماع المقبل.لالستمرار في االستشارات 

 52/05/5102 بوابة األهرام 

 

  يناير ال يرغبون فى استقرار البالد 52وزير األوقاف: الداعون للتظاهر فى 

يناير المقبل هم الراغبون فى عدم االستقرار. وأضاف  52قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف، إن الداعين للتظاهر فى 

امش زيارته للشرقية الفتتاح مسجد، أن البالد اآلن فى طريقها لالستقرار وتم استكمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على ه

مؤسساتها وخارطة الطريق بأعضاء مجلس نواب منتخبين يمثلون الشعب عبر انتخابات حقيقة ونزيهة والذين سيقومون 

 .بدورهم التشريعى والرقابى

 52/05/5102 اليوم السابع

 -األحزاب و االئتالفات :

 متنافسين على رئاسة الحزب 2انتخابات "المصريين األحرار" تحدد 

حزب المصريين األحرار، إن لجنة االنتخابات الداخلية بالحزب قد حسمت الطعون التي قدمت لها قال شهاب وجيه، المتحدث باسم 

واستقرت على رفض الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين للطعن على منافسهم د.عصام خليل، القائم بأعمال رئيس 

، وبذلك يصبح المرشحين 5102العضوية لعام وأوضح أن اللجنة استبعدت المرشح رءوف كمال لعدم وجوده ضمن كشوف .الحزب

المتنافسين على المنصب هم: د.عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب، المهندس محمد البيلى، عضو الهيئة العليا للحزب، 

 مينا أسد، عبدالناصر هالل، سمير فرانسيس.

 52/05/5102 بوابة األهرام

 

 يةاليابان بةالتجر من ةستفادالا يةكيف"المصريين األحرار" يبحث مع مسئول ياباني 

 نئوالش مستشار" كيكوتشي نوبويوكيالبرلمانى عن حزب المصريين األحرار بدائرة المنتزة، " الوهابالنائب عبد براهيمإ ستقبلا

مصر واليابان،  بين التعاون سبلاللقاء بحث  تناولوباإلسكندرية لحزبل العامةاليابانية، وذلك بمقر األمانة  ةبالسفار ةالسياسي

 هتشهد ذىال الديمقراطي التحولالمصري، كما ناقشا  المجتمع تنميةو تقدم لتحقيق يةاليابان بةالتجر من ةستفادالا يةكيفو

 المصرية خالل هذه المرحلة. لةالدو

 52/05/5102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829650/%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%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1/2508112#.Vn0F__l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829490/%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-%D8%AD%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF--%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829612/%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%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%EF%BB%9B%EF%BB%B4%EF%BB%94%D9%8A%D8%A9-%EF%BA%8D%D9%84%D8%A7%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BB%94.aspx
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  حزب "المؤتمر" يقرر عدم االنضمام ألى ائتالف تحت قبة البرلمان

قرر المجلس الرئاسى لحزب المؤتمر الذى انعقد، مساء أمس الخميس، اإلبقاء على الوضع الحالى للحزب وعدم االنضمام ألى من 

التحالفات القائمة واالحتفاظ بكافة حقوق الحزب وهيئته البرلمانيه والعمل فى كل ما هو لصالح مصر وأمنها القومى. وناقش 

المجلس خالل اجتماعه التحالفات البرلمانية المطروحة على الساحة وما يشمله األمر من ايجابيات وسلبيات واتخذ قراره بعد 

 .أصوات 2صوت مقابل  01ف، وجاءت نتيجة االقتراع باألغلبية المطلقة بـالتصويت بعدم االنضمام ألى ائتال

 52/05/5102 اليوم السابع

  ات.. ومتمسكون بكتلة برلمانية مستقلةالمصريين األحرار": ال نية للدخول فى ائتالف"

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين األحرار، إن "الحزب مازال عند موقفه بتشكيل كتلة برلمانية مستقلة 

 الحزبتحت قبة البرلمان، مع التنسيق مع جميع القوى السياسية، وأنه ال نية حاليًا للدخول فى ائتالفات". وأضاف أن "نواب 

سيؤيدون مشاريع القوانين التى تخدم المصلحة الوطنية حتى لو كانت من ائتالف دعم مصر". وأشار  إلى أنه يوجد ال جديد فى 

استقالة النائب عماد جاد من الحزب، كما أشار إلى أن لجنة االنضباط الحزب هى من تتولى أمر النائبة مى محمود التى وقعت على 

 .، وأن اإلجراءات ستأخد وقتهاوثيقة ائتالف دعم مصر

 52/05/5102 اليوم السابع

  اتنامستقبل وطن":ال نستهدف التحكم فى "دعم مصر"..واالئتالف وافق على مقترح"

قال محمد شوقى عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن، إن حزبه لم ولن يسعى للتحكم فى ائتالف "دعم مصر"، مشيًرا 

إلى أن مستقبل وطن لم يناقش فكرة الدفع بأى من نوابه للترشح لمناصب داخل ائتالف دعم مصر وكل مطالبه كانت متمثلة 

أن "كافة األحزاب المنضوية تحت لواء ائتالف دعم مصر وافقت  الحصول على مناصب. وأضاففى تغيير الالئحة الداخلية، وليس 

على التعديالت التى اقترحنها، ألنها لم تكن مطالب فئوية تخص مستقبل وطن بشكل منفرد، ولكن بهدف خدمة جميع األحزاب 

 ."والنواب فى البرلمان

 52/05/5102 اليوم السابع

  نائبا بالمنيا يتفقون على تشكيل كتلة برلمانية.. واختيار متحدثين إعالميين 31

تحت قبة المجلس، وذلك بعد لقاء جمعهم بأحد  عضوا بمجلس النواب من أبناء المنيا، على تشكيل كتلة برلمانية 30اتفق 

ساعات،  3فنادق المنيا، مؤكدين أنهم سيتكاتفون تحت القبة لحل مشكالت الصعيد. وأصدر النواب، بعد لقاء استمر أكثر من 

تحدثين ومجدى ملك، مبيانا باسم الكتلة البرلمانية بالمنيا، واختار أعضاء هيئة الكتلة البرلمانية بالمنيا، النائبين أحمد شمردن 

 .إعالميين باسم الكتلة فى كل ما يتعلق بالقضايا العامة

 52/05/5102 اليوم السابع

 -منظمات المجتمع المدنى :

 إبريل" تطالب باإلفراج عن ماهر وعادل لقضائهما ثلثى العقوبة 1"

وقال خالد إسماعيل، عضو .إبريل السلطات باإلفراج عن أحمد ماهر ومحمد عادل لقضائهما ثلثي المدة 1طالبت حركة شباب 

ا بثالث سنوات لخرق قانون المكتب السياسي للحركة إن ماهر وعادل أتما ثلثي العقوبة منذ أيام، وذلك على خلفية الحكم عليهم

 .5102طبقًا لحكم مجلس الدولة في منتصف  لتظاهر، غير الدستوري في األساسا

 52/05/5102 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A3%D9%89-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2507863#.Vn0GQfl97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A8/2507838#.Vn0GaPl97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA/2507826#.Vn0Gefl97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/31-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF/2507764#.Vn0GiPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829605/%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%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%89-.aspx
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 -تصريحات :

  حسن نافعة:خارطة الطريق اكتملت جوهريًا..والعدالة االنتقالية انتقلت للبرلمان

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يجب التمييز بين أركان النظام السياسى التى جاءت فى 

الطريق، وبين القوانين المفعلة لهذه الخارطة أو المفعلة للهدف الرئيسى منها، مشيرًا إلى أن األركان األساسية والمكونة خارطة 

للنظام هى انتخاب رئيس باإلضافة إلى انتخاب برلمان وكتابة الدستور وهذه األركان تمت. وأضاف أن خارطة الطريق شملت فى 

ف اإلعالمى والقوانين الرقابية على الدولة وإنشاء بعض الهيئات المستقلة، والتى تم احالتها طياتها قوانين هامة كميثاق الشر

للدستور ولم تدخل فى حيز التنفيذ حتى اللحظة الراهنة، مشددًا على أن خارطة الطريق اكتملت من حيث الجوهر لكن هناك 

  .تشريعات تنبغى ان تطبق وفقا لما جاء فى الدستور

 52/05/5102 اليوم السابع

 -توك شو :

 تعاني من التجميد الفعلي للدستورعبد المجيد: مصر وحيد 

األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، إن وثيقة تفعيل الدستور جاءت نتيجة الشعور  قال وحيد عبد المجيد مستشار مركز

بالقلق من عدد كبير من المعنيين بالشأن العام المصري من حالة التجميد الفعلي للدستور، مشيرًا الى أن هناك وقائع تظهر أن 

عض الهيئات القضائية التى رفضت التحاق السيدات بها بما نصوص الدستور ال يتم تفعيلها كما هو الحال بالنسبة لوظائف ب

وأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد العربي"، أن الفكرة جاءت من قبل .يخالف الدستور

 ي.ريخ مصر السياسالمنظمات المدنية والشخصيات السياسية التي لديها قلق من عدم تفعيل الدستور باعتباره األفضل في تا

 52/05/5102 بوابة األهرام

  "مصر عصام خليل لـ"سامح سيف اليزل": "إحنا مش خطر على

وجه الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين األحرار، رسالة للواء سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب، قائاًل 

له: "إحنا مش خطر على مصر"، كما وجه رسالة لرئيس حزب مستقبل وطن محمد بدران قائاًل: "التواضع مطلوب". وأضاف، خالل 

يومًا  02الحزب سيقدم جدواًل زمنًيا لمناقشة جميع القوانين الصادرة خالل  فضائية "سى بى سى" "ممكن"، على لقائه ببرنامج

وفقًا للدستور، مشيراً إلى أن الحزب ينتظر عرض برنامج الحكومة لتقرير مصيرها بالبقاء أو الرحيل. الفتاً إلى أن الحزب كان يطمح 

 .حاليًا على المحلياتفى الحصول على عدد مقاعد أكبر، ويركز جهوده 

 52/05/5102 اليوم السابع

  السيد البدوى: ال يوجد أعضاء من الوفد انضموا الئتالف "دعم مصر".. ولن يحدث

فكرة التغول على نواب األحزاب،  قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إنه ليس ضد فكرة تكوين ائتالف بالبرلمان، ولكن ضد

مضيفًا " ال يوجد أعضاء من الوفد انضموا الئتالف دعم مصر، ولن يحدث". وأضاف خالل لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية 

وفدى  53"سى بى سى"، أن تحالف األمة المصرية الذى يجهز الوفد له ال يهدف مجابهة ائتالف "دعم مصر"، مشيرًا إلى أن هناك 

نجحوا بأحزاب أخرى لعدم وجود تمويل من الحزب. وتابع "الحمد هلل أن المستشار عدلى منصور رفض رئاسة البرلمان، ألنه رجل 

رقيق المشاعر، وكان سيتأثر كثيرًا بالممارسات داخل مجلس النواب"، موضحًا أن المستشار أحمد الزند أيضًا من األسماء المطروحة 

 .""ال أرى من يستطيع السيطرة على مجلس النواب بحسن إدارته من النواب المنتخبينلرئاسة البرلمان، قائاًل 

 52/05/5102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA/2507849#.Vn0GUvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829686/%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%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2507813#.Vn0GXPl97IU
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-/2507793#.Vn0Ggfl97IU
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 "مصطفى بكرى لهشام جنينة: "اتِق اهلل فى البلد.. وهنستدعيك فى البرلمان

 5102هاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد فى عام َعلََّق مصطفى بكرى، على تصريحات رئيس الج

مليار جنيه. وأضاف "اتقوا اهلل فى البلد وفى مصر، ولما تقدم لو سمحت قدم بأدلة، وبعدين ده ميعاده يا أستاذ فى  111بلغ 

الجهاز المركزى، ونناقشه، إنما حضرتك دلوقتى البرلمان، زى ما كان بيعمل المستشار جودت الملط، كل سنة بييجى يعرض تقارير 

جاى تشعل مواقع التواصل االجتماعى والصحف والفضائيات، يا أخى حرام عليك واهلل، ده يعنى لو إحنا عايمين على بركة 

 ". التفصيلمليار إزاى؟، إحنا هنستدعيك فى البرلمان ونجيبك ونقول لك قل لنا كلفة الفساد إزاى وابقى اشرح لنا ب 111فساد، 

 52/05/5102 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

 رئيس البرلمان العربي األسبق: الجامعة العربية هي والعدم سواء 

ي رئيس البرلمان العربي األسبق موقف جامعة الدول العربية تجاة اللتدخل العسكري اإليرانى فى بعض انتقد على سالم الدقباس

الجامعة العربية لم تحرك ساكنا أمام التدخل :”وقال القباسي في تغريدة له على موقع التدوين المصغر " تويتر" .األقطار العربية

 "أقطار عربية أخري ،، أنها والعدم سواءاإليراني العسكري في سوريا والعراق واليمن وفي 

 52/05/5102 مصر العربية

 

 داود: التحالف مع المصريين األحرار انقالب على المبادئ الوفدية

 .رفض محمد عبدالعليم داود عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، دخول حزبه في تحالف نيابي مع حزب المصريين األحرار

الدعوة إلي تحالف الوفد مع المصريين األحرار بعد رفض :”وقال داود فى تدوينه له على موقع التواصل االجتماعي " فيس بوك" 

ف نهب مصر، هي دعوة لتحالف الوفد العريق مع حزب حول االنتخابات إلي مزاد لبيع الهيئة العليا باالجماع التحالف مع ائتال

وأضاف : في حالة تحالف الوفد مع المصريين األحرار نكون أمام .وشراء المرشحين في سوق كبير تحت مراي ومسمع ورعاية الدولة

 .رارإنقالب الوفد علي مبادئه وضياع مصداقية كل من كشف مزاد المصريين األح

 52/05/5102 مصر العربية

 

 سيلفي السيسي كانت تمشي حالوة"عبدالعظيم: لو الفائزون باتحاد الطالب من بتوع 

انتقد الناشط السياسي حازم عبدالعظيم أمين لجنة الشباب في حملة الرئيس السيسسي، إلغاء وزارة التعليم العالي النتخابات 

 حل اتحاد طالب مصر، واضح:”وقال عبدالعظيم في تغريدة له في تغريدة له على موقع التدوين المصغر " تويتر" .اتحاد الطالب

 ."ان دول مش شباب السيسي بتوع السيلفي، لو كان اسمهم اتحاد طالب مستقبل وطن كانت االنتخابات تمشي حالوة..آه يا بلد

وقررت اللجنة المشرفة على االنتخابات الطالبية التابعة لوزارة التعليم العالي قبول الطعن الخاص ببطالن انتخابات جامعة 

 .ات طالب مصر التى أجريت منذ أسبوعينالزقازيق وبالتالي إعادة انتخاب

 52/05/5102 مصر العربية

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D8%A7%D8%AA%D9%82%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A/2507778#.Vn0Gjvl97IU
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%A7/851815-%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%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1
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%A7/851722-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%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%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/851707-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9
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 ياسمين محفوظ بعد إلغاء انتخابات الطالب: يجب حل مجلس النواب

وقال في تغريدة لها .انتقدت الكاتبة الصحفية ياسيمن محفوظ إلغاء انتخابات اتحاد الطالب مطالبة بحل مجلس النواب هو األخر

زي مانتوا ماحترمتوش اختيار الطالب بعد حل اتحاد طالب مصر انا بطالب بحل :”تويتر" على حسابها بموقع التدوين المصغر" 

 ."البرلمان .. طالما محدش بيحترم رغبات الناس

 52/05/5102 مصر العربية

 منسق تمرد: إلغاء انتخابات اتحاد الطالب قرار أحمق

انتقد محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان، ومنسق حركة تمرد، قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء انتخابات 

له على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" :" الطالب يعبروا عن نفسهم  وقال عبدالعزيز في تدوينه.اتحاد طالب مصر مصر

بمظاهرات تعتبرهم خونة وعايزين يخربوا البلد،يشاركوا في انتخابات اتحاد الطالب بشكل شرعي وقانوني ويشكلوا قايمة تنجح 

 ."اإلدارة حتما ال تبني وطنهذه الطريقة في ”وأضاف:.”ضد قايمة أمن الدولة صنعها تاخد قرار احمق بحل االتحاد

 52/05/5102 مصر العربية

 

 الدستور: إلغاء انتخابات اتحاد طالب مصر غباء سياسي

القرار الصادر من وزارة التعليم العالى بإعادة إنتخابات إتحاد طالب مصر،  صف تامر جمعة القائم بأعمال رئيس حزب الدستور،

القرار الصادر من وزارة التعليم ”وقال جمعة في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي:.بالغباء السياسي

اد طالب الزقازيق هو قمة التبجح والغباء العالى بإعادة إنتخابات إتحاد طالب مصر لوجود بطالن فى اجراءات انتخابات إتح

 . السياسى من وزارة التعليم العالى

 52/05/5102 مصر العربية

 

 مجانية لثورة يناير في ذكراهاسيف الدولة: إلغاء انتخابات الطالب: دعاية 

وقال سيف الدولة في .مصر، بالفاضح طالب اتحاد انتخابات بإلغاء العالي، التعليم وزارة قرار وصف محمد عصمت سيف الدولة 

 وغباء العام، الشأن فى فاضح قرار هو ،اتحاد طالب مصرإلغاء انتخابات :”تدوينة له موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" 

عالن رسمى وإ الخامسة، ذكراها فى يناير لثورة مجانية ودعاية المضادة، الثورة تجليات وآخر النظام، على صديقة نيران و متناهي

وأضاف: القرار يعتبر .عن كراهية وعداء الدولة للشباب ورعبها منهم واالصرار على استبعادهم وتيئيسهم وتكميم أفواههم

 .قراطية والخروج عن الشرعيةتحريض للجميع على الكفر بالديم

 25/05/5102 مصر العربية

 

 الغزالي حرب بعد حل اتحاد طالب مصر: كان صوت يناير ولنا عودة

علق شادي الغزالي حرب الناشط السياسي، على قرار وزير التعليم العالي، ببطالن انتخابات اتحاد الطالب، بأنها كانت الكيان 

حل الكيان المنتخب :” التدوين المصغر " تويتر" وقال حرب في تغريدة له على موقع .المنتخب الوحيد الذى يمثل ثورة يناير

 .”الوحيد إللي فيه صوت #ثورة يناير وبعدين يسألوا ليه الشباب مش بيشارك وكفر بالنظام لكن ماتقلقوش لنا عودة

 52/05/5102 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%A7/851692-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%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%A7/851662-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D9%82
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%A7/851620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%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%A7/851569-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
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%A7/851530-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 أزمة عمال غزل شبين تشتعل.. واإلدارة تقطع التيار الكهربائي عن المصانع

وإداري، حيث قطعت إدارة  عامل 3211اشتعلت من جديد أزمة عمال شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، وعددهم نحو 

الشركة كافة المرافق من تيار كهربائي ومياه وأتوبيسات من وإلى الشركة رًدا على استمرار اإلضراب الشامل الذي بدأ منذ نحو 

فيما تظاهر المئات من عمال الوردية الصباحية ونظموا مسيرة من أمام بوابات الشركة وحتى ديوان عام المحافظة .األسبوعين

ودفعت قوات الشرطة بعدد من تشكيالت األمن المركزي .وا الطريق احتجاًجا على تعنت الشركة القابضة وتجاهل مطالبهموقطع

لمحاصرة اعتصام العمال وقطعهم الطريق أمام الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم اعتراًضا على عدم االستجابة لمطالبهم 

 حيث دخل اعتصامهم األسبوع الثاني.

 5102-05-52 الوطن

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مليون دوالر لزيادة صادرات مصر 211بروتوكول تعاون مع البنك اإلفريقي إلتاحة 

مليون دوالر  211سيقدم تمويل قدره )أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن بنك التصدير واالستيراد اإلفريقي 

وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة  ( وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول اإلفريقية األعضاء بالبنك

ة في صللمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق اإلفريقي لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع دول القارة السمراء خا

تكتالت إفريقية وهى  3ظل توجهات الوزارة باالنفتاح على السوق اإلفريقي من خالل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 

 الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذي استضافته مدينة شرم الشيخ خالل شهر يونيو الماضي.

 5102-05-52 بوابة االخبار

 للطن 211جنيهًا بداًل من  21خفض رسم الصادر على األسمدة األزوتية إلى 

جنيهًا  21قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على األسمدة األزوتية ليصل إلى  أصدر المهندس طارق

وقال الوزير أن هذا القرار يستهدف تحقيق التوازن في سوق األسمدة في مصر  جنيه 211للطن المصدر، وذلك لمدة عام بداًل من 

 .األول توفير الكميات الالزمة للفالح المصري وتصدير الكميات الفائضة  من خالل وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام

 5102-05-52 بوابة االخبار

 الماضيين الشهرين خالل المركزى البنك ضخهم دوالر مليار 3.3: عامر

أكتوبر وحتى  51مليار دوالر فى السوق المحلية منذ  3.3كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن قيام البنك بضخ 

والر، دوأضاف عامر خالل المؤتمر الصحفي بالبنك المركزي أن الهدف من ضخ هذه السيولة هو القضاء على السوق السوداء لل اليوم

وسداد االلتزامات الحكومية، بجانب االفراج عن البضائع بالموانىء، وفتح اعتمادات مستندية جديدة، وتحفيز االنتاج المحلى 

وأوضح عامر أن الهدف من قرار البنك المركزي الخاص يتنظيم عمليات االستيراد هو تحريك .والصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ت االنتاج وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقليص العجز فى الميزان التجاري.السوق المحلية وزيادة معدال

 5102-05-25 بوابة االخبار

http://www.elwatannews.com/news/details/877456
http://akhbarelyom.com/article/567c997514e2f98e41d9ca4d/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1451006325
http://akhbarelyom.com/article/567c967214e2f96941d9ca4d/%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-50-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-400-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%86-1451005554
http://akhbarelyom.com/article/567bde4a14e2f93c4fa3c6ed/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-8-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1450958410
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 مليار جنيه لوزارات التموين والتعليم و النقل و الثقافة لتدبير احتياجات المواطنين 3.2وزير المالية: 

مليار جنيه لوزارات التموين والتربية والتعليم والنقل والثقافة واتحاد  3.2اعتمد هاني قدري عدد من اإلتاحات العاجلة بمبلغ 

وصرح  لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنيناالذاعة والتليفزيون وصندوق اعادة هيكلة شركات القطاع العام 

مليار جنيه لوزارة التموين تشمل مليار جنيه  0.2محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بان االتاحات تتضمن 

، وكذلك 5102ديسمبر  مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر 211قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و

وأضاف ان االتاحات تشمل أيضا مبلغ ألف طن قمح مستورد 231مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لـشراء  322مبلغ 

مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة عن طباعة الكتب المدرسيه لوزارة التربية والتعليم لسدادها لمطابع المؤسسات  0.3.3

 شر ومطابع القطاع العام والخاص عن طباعة الكتب المدرسية.الصحفية ودور الن

 5102-05-52 جريدة االهرام

 التمويل على المصانعنقيب المستثمرين: رفع سعر الفائدة يحتاج لتنسيق حتى ال ترتفع تكاليف 

نقطة  21أكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن رفع البنك المركزى لسعر الفائدة على اإليداع واإلقراض بنحو 

قال و يحتاج إلى ضرورة التنسيق على كافة المستويات والسياسات النقدية لتفادى األثار السلبية لهذا القرار على عملية االستثمار

عدًدا كبيًرا من المصانع تواجه أزمة كبيرة فى عمليات التمويل فضال عن تعثر األخر وبالتالى، فإن رفع سعر الفائدة  إن هناك

ديسمبر لمناقشة  31وقال إن النقابة على موعد مع محافظ البنك المركزى المصري يوم  سيمثل مشكلة أمام هذه المشروعات

وأضاف أن قروص المشروعات الصناعية يحتسب عليها فوائد شبه المتعثرة. العديد من المشكالت وسبل تمويل المشروعات

مركبة نتيجة عمليات التأخير وغيرها من مشكالت التمويل، وبالتالى فإننا فى حاجة إلى عملية تنسيق واسعة لوضع حلول 

 عاجلة لمواجهة المشكالت التمويلية وتقليل تكلفة التمويل.

 5102-05-25 بوابة االهرام

 في األرباح ٪22مليار جنيه إيرادات العام الحالي بزيادة  5.1مطار القاهرة : 

مليون جنيه(، بصافي ربح  135مليار و 5الجوى، أن مطار القاهرة حقق العام الحالي إجمالى إيرادات )أعلنت شركة ميناء القاهرة 

وأضافت الشركة، في بيانها عقب تعيين رئيس جديد لها .مليون جنيه 233مليون جنيه وبعد الضرائب  121.1قبل الضرائب 

 530ماليين جنيه وبعد الضريبة  .21بصافى ربح قبل الضريبة  مليون جنيه( 10مليار و 5أمس، أن إيرادات العام الماضى كانت )

 عن العام الماضي. % 22مليون جنيه، وأن أرباح العام الحالي شهدت زيادة تقدر بــ 

 5102-05-25 الوطن

  مشروعات صناعية بمحافظة بنى سويفمليون جنيه استثمارات سعودية لتنفيذ  500

مليون جنيه سيتم ضخها لتنفيذ عدد من المشروعات  211أعلنت محافظة بني سويف عن استثمارات سعودية بقيمة 

االستثمارية بالمحافظة، تتضمن إنشاء مصانع إلنتاج معدات في مجاالت النقل والنظافة. جاء ذلك خالل اللقاءات التي جمعت 

سليم محافظ بني سويف بالوكالء الرسميين لصاحب السمو الملكي األمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، المستشار محمد 

حيث تم بحث الفرص االستثمارية بالمحافظة وضخ المزيد من االستثمارات السعودية بالمحافظة، وذلك في إطار استكمال 

تي تربط بين الشقيقتين مصر والسعودية، السيما في ظل ما تتمتع به العالقات الخارجية المتميزة وإثراء أواصر التعاون ال

 .المحافظة من مميزات جاذبة لالستثمار وتعاون جاد من الجهاز التنفيذي بها

 5102-05-52 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131765/5/461739/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%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-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/212/829684/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/878815
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/2508073#.Vn0CwPkrLIU


 

 

5102ديسمبر  52نشرة    مرصد اإلعالم المصري       12   

 

 مليار جنيه 111تجاوز  5102"جنينة": الفساد في عام 

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، 

 مليار جنيه 111تجاوز  5102القول بأن الفساد عام ولكن من خالل التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن 

وأضاف جنينة فى تصريحات صحفية، أن أعضاء الجهاز المركزى يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة بينهم وبين 

ات من الملحوظالمسؤولين فى الجهات الحكومية، ولم يكتفوا برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، بل قاموا بتدوين عدد 

والتوصيات وتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسات، وينتظرون الرد عليها، ثم يتم رفع كافة التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية، 

وكان  ..50التخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه المخالفين، بهدف إيقاف الفساد بأقصى حد ممكن وفق المتاح من قوانين، بحسب عربي 

 .مليار جنيه 511، بلغت نحو 5102ح من قبل بأن إجمالي قيمة الفساد، التي رصدها الجهاز في عام جنينة صر

 5102-05-52 رصد

 

 محافظ بنك فيصل لـ"رصد": قرارات البنك المركزي لدعم الجنيه خاطئة

سنوات، تلقت مصر العديد من المنح  2موسي "منذ ثورة يناير وحتى اآلن وبمرور قال محافظ بنك فيصل اإلسالمي، عبدالحميد أبو 

مليار دوالر، منها قروض ميسرة يتم سدادها، ومنح ال ترد لدعم مركز االحتياطي النقدي األجنبي، وعلى  31الخارجية والتى تعدت الـ

وأضاف أنه خالل الفترات القادمة، سيتم الكشف عن ."بيالرغم من ذلك، تعيش الدولة اآلن بمأزق هبوط معدالت االحتياطي األجن

فشل سياسات المركزي في دعم الجنيه بواسطة السحب المستمر من االحتياطي األجنبي، خاصة أن قوة الدوالر في تزايد مستمر 

 .بعد قرار الفيدرالي األميركي األخير برفع سعر الفائدة، الذي يهدف لتثبيت قوة الدوالر بشكل أكبر

 5102-05-52 رصد

 "إسرائيل" توافق على تصدير غاز طبيعي لمصر

مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي  2أعلنت وزارة الطاقة "اإلسرائيلية"، اليوم الخميس، عن موافقتها على تصدير وبيع نحو 

بيان صادر عن الوزارة، موافقة وزير الطاقة "يوفال شتاينتس" على طلب الشركاء وأكد .إلى مصر، خالل السنوات الثالث المقبلة

في حقل تمارا لتصدير الغاز إلى دولفنيس القابضة في مصر، وذلك بعد استشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ حيث سيتدفق 

فل شركة دولفنيس بنقل الغاز خالل األنابيب الغاز من حقل تمارا إلى عسقالن عبر خط أنابيب نقل الغاز اإلسرائيلي، وستتك

 ."التابعة لشركة غاز المتوسط وفق ما تم االتفاق عليه في مارس الماضي

 5102-05-52 رصد

 مليون جنيه 211موظفة بميناء بورسعيد تكشف وقائع فساد بـ 

مليون جنيه داخل الهيئة  211ورسعيد، وقائع فساد وإهدار المال العام  تقدر بحوالي كشفت سماح زاهر، موظفة بهيئة ميناء ب

اضربت سماح عن الطعام والشراب احتجاجًا على نقلها ،حتى وصل بها و. "، وكانت النتيجة عقابها بالنقل إلى "السكك الحديد

سماح: إن وقائع إهدار المال التي اكتشفتها داخل ت وقال.اإلعياء الشديد لدرجة االغماء  بمستشفى "المبرة" العام ببورسعيد

مليون جنيه، وأنها لن تندم مطلًقا على كشفها لهذا الفساد، الذي وصفته بأنه مستشر  211هيئة ميناء بورسعيد تقدر بنحو 

أن لديها جميع ما  في الهيئة منذ زمن، مضيفة أن نقلها إلى آخر الدنيا لن ُيثنيها عن مواصلة كشف الفساد والمفسدين، مؤكدة

  .ُيثبت موقفها وأن هناك بالفعل إهداًرا للمال العام بالجملة داخل هيئة ميناء بورسعيد

 5102-05-52 رصد

http://rassd.com/170717.htm
http://rassd.com/170708.htm
http://rassd.com/170687.htm
http://rassd.com/170773.htm
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 تعليم

 حركات طالبية تطالب برحيل وزير التعليم العالي .

الشيحي، وزير التعليم العالي ، اعتراًضا على قرار بطالن انتخابات اتحاد طالب مصر حركات طالبية برحيل الدكتور أشرف  .طالبت 

مصر القوية، الدستور، المصري الديمقراطي، »، التي أجريت بمعهد إعداد القادة منذ أسبوعين. أصدرت البيان أحزاب وحركات: 

الكيان الطالبي »وأكدت الحركات، دعمها لما سمته بـ.ة، ليلة الجمع«أبريل، االشتراكيين الثوريين، مقاومة 1العيش والحرية، 

الحركات الطالبية المصرية تابعت القرار الصادر عن اللجنة المشكلة من »وذكر البيان أن «. الذي انتخبه طالب مصر بإرادتهم الحرة

مدة زادت عن األسبوعين في إعالن وذلك بعد مماطلة ل وزارة التعليم العالي والذي خرج بإعادة االنتخابات، وحل التشكيل الحالي

 «.النتيجة التي خرجت بانتصار ممثلين مستقلين للطالب

 5102-05-52 المصري اليوم

 إعالم

 على الهواء« النهار»محمود سعد يعلن تركه قناة 

، في «سعد»، دون توضيح األسباب التي دفعته التخاذ هذا القراروقال «النهار»بقناة  أعلن اإلعالمي محمود سعد، تركه العمل

ًفا: ، مضي«، مساء الخميس، "يوم السبت ستكون آخر حلقة لي بقناة النهار«النهار»، الذي يعرض على فضائية «آخر النهار»برنامجه 

، قائًلا: "أسجل كل «النهار»ء الكحي رئيس شبكة تليفزيون وأعرب عن احترامه وتقديره لعال.""بيننا وبين بعض ثالثة أيام فقط

 التقدير والمحبة له، وأؤكد أني لم أتمتع بحرية كما تمتعت في هذه القناة".

 5102-05-52 الشروق

 سياحه

 ألف سائح .03يرتفع إلى أكثر من  5102عدد السياح "اإلسرائيليين" في مصر 

، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن الجهاز 5102سجلت أعداد السياح "اإلسرائيليين" في مصر ارتفاًعا، وذلك خالل عام 

سائحين، خالل الفترة من يناير  312ألًفا و .03ارتفع إلى  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن أعداد السياح "اإلسرائيليين" بمصر

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الليالى السياحية .سائًحا خالل الفترة نفسها العام الماضي 113آالف و 013وحتى سبتمبر، مقابل 

هد شهرا أغسطس وسبتمبر أعلى معدل ليلة، وش 510ألًفا و 213ليلة سياحية، مقابل  10ألًفا و 255التي قضاها الوافدون، بلغ 

 .ألف سائح على التوالي 52ألًفا و .5لتوافد عدد السياح وبلغ 

 5102-05-52 رصد

 نقل ومواصالت

 عائلتين بين باألسلحة معركة فض بعد طبيعتها إلى أسيوط قطارات حركة عودة

ديسمبر، بعد توقفها لمدة ساعة، إثر إطالق أعيرة نارية بين  52طبيعتها بمحافظة أسيوط، الخميس عادت حركة القطارات إلى 

وصرح اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن  عائلتين بسبب وجود خصومة ثأرية في قرية نجع سبع بالقرب من مزلقان القرية

بعد ورود إخطارا من هيئة السكك الحديدية يفيد وقوع تبادل اسيوط، أن األجهزة األمنية انتقلت عصر اليوم إلى قرية نجع سبع، 

 إلطالق النار على منفذ نجع سبع بين "بنى حسين" و"الحواتكة" بالقرب من محطة الحواتكة.

 5102-05-25 بوابة االخبار

http://www.almasryalyoum.com/news/details/862721
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24122015&id=3951cb96-55cd-40e2-9d8d-67643378a9e2
http://rassd.com/170662.htm
http://akhbarelyom.com/article/567c183914e2f95972377639/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-1450973241
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 لخروج جرار عن السكةاإلسكندرية -قطارا بخط القاهرة 01السكة الحديد: تأخر 

اإلسكندرية، اليوم، عن مواعيدها الرسمية، بمتوسط تأخير  -قطاًرا بخط القاهرة 01أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تعطل 

وأوضح بيان صادر عن .وصل إلى ساعة وخمس وعشرين دقيقة؛ بعد خروج أحد الجرارات في اإلسكندرية عن السكة الحديد

محرم بك، سقط الجرار بجميع عجالته من على السكة شاغًلا خط  -الحضرة .313جرار المفرد رقم الهيئة، أنه أثناء سير ال

اإلسكندرية الطالع والنازل، وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة ورفع "البوجي" األمامي والخلفي واالنتهاء من الرفع، كما تم تسيير  -القاهرة

 .ادث لحين رفع الجراركيلو مترات فقط؛ تجنًبا للحو 3القطارات بسرعة 
 5102-05-52 رصد

 إسكان

 آالف وحدة سكنية بالسويس 3"اإلسكان": انتهاء تنفيذ 

علن هاني يونس الناطق باسم وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية االنتهاء من تنفيذ ثالثة آالف وحدة سكنية بحي أ

وقال "يونس"، خالل مداخلة هاتفية مع برنامج .من إجمالي ستة آالف وحدة بصدد تنفيذهم داخل محافظة السويس عتاقة

"حصريا مع ممتاز" على فضائية "العاصمة"، الخميس: "هذه الوحدات من ضمن مشروع االسكان االجتماعي في حي عتاقة وهو 

وتابع: "تمَّ ."وحدة من إجمالي ستة آالف وحدة يتم تنفيذها بالسويسفي مراحل التنفيذ النهائية، حيث يشمل ثالثة آالف 

 بالفعل االنتهاء من تنفيذ المشروع ويتبقى توصيل المرافق ورصف الطرق الداخلية بالمشروع، قبل تسليم الوحدات".

 5102-05-52 مصر العربيه

 أخرى

 طن لحوم فاسدة 31مليون لتر سوالر مهربة و 2.3ضبط 

قضية تموينية  210واصلت اإلدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حمالتها المكثفة على األسواق، وتمكنت من ضبط 

تهريب والغش التجارى واالستيالء على المال العام وذلك فى فى يوم واحد بإشراف اللواء حسنى زكى مدير االدارة تنوعت بين ال

قضية تموينية متنوعة  2.3واسفرت الحمالت التى شنها ضباط االدارة عن ضبط ..اطار سياسة الدولة لمواجهة الغالء واالحتكار

صالحة لالستهالك االدمي  طن لحوم وطيور غير 31أطنان دقيق وقمح مدعم و  2اسطوانة بوتاجاز، و  0211حيث تم احباط تهريب 

طن مبيدات زراعية وأعالف حيوانية كما تم ضبط مسئولي إحدى شركات الصناعة وتجميع وسائل النقل بمدينة السالم  05و 

لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية )سوالر( بدون تعاقد وبطرق غير مشروعة وبمداهمة مقر الشركة تم ضبط 

 .مليون لتر سوالر لبيعها فى السوق السوداء 2.3ر مهربة وتبين أن القائمين على الشركة استولوا على الف لتر سوال 11

 5102-05-52 جريدة االهرام

 أشهر 3المركزى لإلحصاء: المصريون استهلكوا "بفرة" بمليار جنيه خالل 

لجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، كشفت أن مصر تستورد من التبغ المفروم والصالح للمضغ نحو فى إحصائيات تابعة ل

أشهر فى الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس، وتشير البيانات أنها ارتفعت عن نفس  3ألف جنيه، فى خالل  3.1مليون و 122

وتوضح البيانات التى حصل عليها اليوم السابع، أن واردات مصر مليون جنيه.  2.1الفترة فى العام الماضى، وكانت قد سجلت 

ألف جنيه، فى  21.مليون و 230ألف جنيه، بعد أن كان حجمها منخفض إلى  223مليون و 111من "ورق الدخان" والتبغ الخام إلى 

 .نفس الفترة بالعام الماضى

 5102-05-52 اليوم السابع

http://rassd.com/170670.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/851968-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://www.ahram.org.eg/News/131765/38/461800/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88-%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9--.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-8-%D8%A3/2508084#.Vn0DlfkrLIU
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 ألف توقيع إلقالة المحافظ 05أهالي أسيوط يجمعون 

ألف توقيع خالل  05قي، محافظ أسيوط، من منصبه أنها جمعت "، المطالبة بإقالة المهندس ياسر الدسو1أكدت حملة "استمارة 

"، لجمع توقيعات من المواطنين؛ 1وكانت جبهة قادة المستقبل بمحافظة أسيوط، أطلقت حملة بعنوان "استمارة .أيام 3

حافظة، واكتفى للمطالبة بإقالة المهندس ياسر الدسوقي من منصب محافظ أسيوط؛ لفشله في إدارة األزمات التي تواجهها الم

 .فقط بـ"الشو اإلعالمي" ولم يقدم جديدا للفقراء، بحسب الجبهة

 5102-05-52 رصد
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 طالبا وطالبة نهائيا باألزهر 01فصل 

طالبا وطالبة فصال نهائيا بناء على نتائج التحقيقات القانونية التى أجريت معهم.بعد  01أصدرت جامعة األزهر قرارا بفصل 

 اتهامهم فى اعمال شغب داخل الحرم الجامعي.

 52/05/5102 بوابة األهرام

 

  دفاع إسراء الطويل: ضابط شرطة يتأكد من تواجدها بالمنزل مرتين يوميا

المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن مباحث قسم "بوالق الدكرور" حددت قواعد التدابير االحترازية، قال حليم حنيش، دفاع 

وآلياتها لموكلته، تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات بإخالء سبيلها واتخاذ إجراءات التدابير االحترازية. وأضاف "حنيش" لـ"اليوم 

حث القسم التابعة له إسراء، تمثلت فى إلزام ضابط مباحث القسم بالتوجه لمنزل السابع" أن التدابير االحترازية التى حددتها مبا

موكلته مرتين فى اليوم صباحًا ومساء، وألزمت إسراء بالتوجه لقسم الشرطة مرة أسبوعيًا للتأكد من عدم مغادرتها البالد، مؤكداً 

ة الجنايات لنظر تجديد حبسها، ويكون أمام المحكمة أمر من يوما لحين مثولها مرة أخرى أمام دائر 22أن مدة هذه التدابير تكون 

 .الثالثة وهو الحبس االحتياطى، أو إخالء سبيل بتدابير مرة أخرى، أو إخالء سبيلها بدون ضوابط أو ضمانات

 52/05/5102 اليوم السابع

 

 يناير 52تدريبات مكثفة لقوات الشرطة استعداًدا لذكرى 

أكد اللواء محمود يسري، مساعد أول وزير الداخلية، أن الوزارة كثفت استعداداتها األمنية لتأمين احتفاالت رأس السنة الميالدية، 

وقال في أول تصريح صحفي له، بعد توليه منصبه في إطار حركة .من الوزير مجدي عبدالغفار يناير، بمتابعة مباشرة 52وذكرى 

التغيرات التي أجراها الوزير: إن رجال العمليات الخاصة تلقوا تدريبات مكثفة على الفنون القتالية واألسلحة الحديثة، وهناك 

باري الحيوية والطرق المحورية ونشر األكمنة علي الطرق السريعة خطة خطة النتشار قوات اإلنقاذ السريع ورجال النجدة أعلى الك

 بالمحافظات للتصدي المحاوالت المحتملة تعطيل المواصالت العامة.

 52/05/5102 البوابة نيوز

 

 -محاكم ونيابات :

  موكلى فى قضية سب وقذف هشام جنينةمحامى توفيق عكاشة: القاضى تنحى عن محاكمة 

جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد  55قال خالد سليمان، محامى اإلعالمى وعضو مجلس النواب توفيق عكاشة، أن الدائرة 

حالوة، تنحت عن نظر محاكمة موكله ووالدته مفيدة الفقى واإلعالمية حياة الدرديرى، التهامهم بسب وقذف المستشار هشام 

جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك الستشعاره الحرج، وذلك فى أولى جلسات المحاكمة التى عقدت أمس الخميس. 

  .وأضاف أن أوراق القضية تم إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد آخر ودائرة أخرى لمحاكمة المتهمين

 52/05/5102 اليوم السابع

 

http://www.ahram.org.eg/News/131765/25/461788/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D8%B5%D9%84--%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84--%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-/2508063#.Vn0GBfl97IU
http://www.albawabhnews.com/1680694
http://www.youm7.com/story/2015/12/25/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82/2507841#.Vn0GWfl97IU
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 اتهام رئيسي حزبين "حديثي الظهور" بنهب المال العام

المستشار عادل السعيد، تسلم بعض التقارير الرقابية من جهات ، برئاسة «الكسب غير المشروع»كشف مصدر قضائي، أن جهاز 

باالشتراك مع رؤساء جمعيات تعاونية على مساحات من األراضى الزراعية المملوكة « رؤساء أحزاب»سيادية، تكشف استيالء 

« جهاز الكسب»أن  وأشار إلى.للدولة، وتحقيقهم كسب غير مشروع باستغالل نفوذهم ومعرفتهم بكبار الموظفين فى الدولة

الجهاز »سيستدعى هؤالء المتهمين، خالل األيام القليلة المقبلة، بعد وصول تقارير األجهزة الرقابية عن تضخم ثرواتهم، مضيًفا: 

بدأ بالفعل فى التحقيق مع اثنين من رؤساء األحزاب الحديثة الظاهرة على الساحة السياسية بسبب البالغات المقدمة ضدهما، 

 «.ئهما على المال العامباستيال
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 الرائد فهمي بهجت يتقدم ببالغين ضد صحفيين بـ"اليوم السابع" و"الشروق"

زة الكلية، يتهم فيه صحفيي تقدم الرائد فهمي بهجت، ببالغين أمام المستشار أحمد البقلي المحامي العام لنيابات شمال الجي

جريدة اليوم السابع، وصحفيي جريدة الشروق بالتشهير به، في واقعة اتهامه بتسهيل الدعارة، والدي حصل فيها على حكم 

 البراءة، ونشرهم أخباًرا مغلوطة على غير الحقيقة.
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 التحقيق في بالغات ضد أبو الفتوح وبرهامي تتهمهما بالخيانة العظمى

أكد المحامي سمير صبري، أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام، بدأت في فتح التحقيق 

عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر في بالغين تقدم بهما مؤخًرا ضد ياسر برهامي، رئيس الدعوة السلفية، و

وأضاف صبري أن النيابة استمعت ألقواله في البالغين، مشيًرا إلى أنه سيتم استدعاء برهامي وأبو الفتوح قريًبا، .القوية

 للتحقيق معهما.
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