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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

الرمادىمصر ترحب بتحرير   

عن ترحيب مصر البالغ بتحرير مدينة الرمادي عاصمة محافظة األنبار  المصرية أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

ورفع العلم العراقي على مبنى المحافظة بالمدينة، مشيدا بهذا االنجاز الهام الذى يعتبر مؤشرًا اق من قبضة تنظيم داعش بالعر

وشدد المتحدث باسم .اجتثاث جذور االرهاب و تحقيق األمن واالستقرار وإعادة االطمئنان للمواطن العراقيعلى عزم العراق على 

الخارجية على أهمية أن تستكمل الحكومة العراقية جهود توحيد ولم الشمل العراقي من خالل عملية إصالح سياسي شاملة تنبذ 

شأنه تعزيز قدرات الدولة العراقية على مواجهة التحديات المختلفة وعلى الطائفية وُتعلي من قيمة المواطنة، األمر الذي من 

رأسها قضية اإلرهاب، وبما يعزز من وحدة االراضى العراقية وسالمتها. كما أشار الى أن تحرير الرمادي يعد نتاجًا إيجابيا لجهود 

ي فى محاربة اإلرهاب، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى أن التحالف الدولي لمكافحة هذا التنظيم ونموذجًا لتضافر جهود المجتمع الدول

 .تستكمل تلك الجهود وصواًل الى القضاء على هذا التنظيم ومخاطره التى باتت تهدد كافة دول العالم

 52/05/5302 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 المتحدث باسم وزارة الخارجية:مخرجات االجتماع السداسي حول سد النهضة في الخرطوم خطوة هامة

 «وثيقة الخرطوم»على وقعوا مصر والسودان وإثيوبيا   بأن رسمي باسم وزارة الخارجيةصرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث ال

التى جاءت ثمرة جلسات عمل متواصلة اتسمت باإليجابية واستمرت ثالثة أيام من الجلسات الشاقة المغلقة التى انتهى فيها 

أضاف و د النهضة اإلثيوبي.وزراء الخارجية والرى بالدول الثالث إلى تحديد آليات العمل خالل المرحلة المقبلة لحل الخالفات حول س

 – 52ى مدار ايام مخرجات االجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من مصر واثيوبيا والسودان، والذي عقد بالخرطوم علبأن 

تعد خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق إعالن المبادئ الثالثي الموقع على مستوى قادة الدول الثالث في  ديسمبر 52 – 52

واوضح المتحدث باسم الخارجية، ان ما شهدته المحادثات من حوار اتسم بالشفافية والوضوح فيما  .5302رطوم في مارس الخ

يتعلق بتطلعات كل طرف وشواغله، وما تم التأكيد عليه من التزام الدول الثالث بالتنفيذ الكامل التفاق اعالن المبادئ بكافة 

كة والمصالح المشتركة الذي يؤكد عليه قادة كل من مصر واثيوبيا والسودان بشكل مستمر جوانبه، يعكس اداراكًا لمفهوم الشرا

واضاف المستشار ابو زيد، بأن ما تم اإلتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب االستشارية التي ستضطلع باعداد  خالل لقاءاتهم الدورية.

في إعالن المبادئ التى تقضى بالتوصل الى اتفاق  2تنفيذ المادة رقم دراسات اثار السد والتعجيل بها، و تأكيد اثيوبيا التزامها ب

بين الدول الثالث على  قواعد الملئ األول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقة  بينهم، فضال عن االتفاق على تكليف لجنة فنية 

فيتين اسفل السد، تعتبر خطوات إيجابية لالنتهاء في األسبوع األول من يناير من دراسة اإلقتراح المصري بانشاء فتحتين اضا

واختتم المتحدث باسم  وهامة على مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التى تستهدف الحفاظ على أمن مصر المائى.

 سيالخارجية تصريحاته، بأن االطراف الثالثة اتفقت على أهمية مواصلة الحوار واللقاءات الدورية لتوفير الزخم والدعم السيا

المطلوب ألعمال اللجنة الفنية الثالثية، وللتأكيد على مفهموم الشراكة وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم اإلضرار بأي طرف، 

موضحًا أن ما تم اإلتفاق عليه ليس نهاية المطاف، وأن الدول الثالث مطالبة ببذل المزيد من الجهد خالل الفترة القادمة لضمان 

 قيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثالث وحماية مصالحها.استمرار بناء الثقة وتح

 52/05/5302 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=2096d8f9-875b-4eaf-97d6-0c7b3bea06fd
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=de0d5011-78eb-44ae-a578-5f82cdb9d625
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 وزير الخارجية يصل إلى القاهرة عائدا من الخرطوم بعد المشاركة فى اجتماعات سد النهضة

وصل سامح شكري وزير الخارجية إلى القاهرة والوفد المرافق له قادما من العاصمة السودانية الخرطوم بعد مشاركته في أعمال 

 أيام. 0والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة اإلثيوبي، الذي استمر على مدى  االجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، لدول مصر

كان وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا، وقعوا أمس الثالثاء على "وثيقة الخرطوم"، التي تضمنت مخرجات االجتماع 

وأكدت الوثيقة على االلتزام الكامل  لعالقة.السداسي لسد النهضة، وحددت آليات العمل خالل المرحلة المقبلة لحل الخالفات ا

بـ"إعالن المبادئ" الذي وقع عليه رؤساء الدول الثالث في مارس الماضي بالخرطوم، مع تحديد فترة زمنية لتنفيذ دراسات سد 

الفرنسي للقيام أشهر إلى عام، واختيار شركة "أرتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "بي أر آل "  2النهضة في مدة تتراوح ما بين 

 بهذه الدراسات.

 03/05/5302 بوابة األهرام

 وإثيوبيا والسودان ملزمون بإعالن المبادئ لسد النهضة سامح شكرى: مصر

وزير الخارجية المصرى، إنه سعيد بما وصلت إليه االجتماعات "السداسية" التى عقدت فى الخرطوم للمرة  سامح شكرىقال 

لعالقة فيما يتعلق بسد الثانية، فى أقل من أسبوعين، قائال: "نؤكد مجددًا على االلتزام الكامل باإلطار القانونى الذى يحكم ا

أننا نسير بخطى واثقة بقوله "النهضة، وهو إعالن المبادئ الذى وقعه الرؤساء الثالثة فى الخرطوم مارس الماضى" . وأضاف 

ونعمل لتدقيق هذه األهداف االستراتيجية ونبنى فى كل مرحلة على التى سبقتها مزيدًا من التفاهم والثقة وسوف نجد فى 

. وأوضح، قائاًل: "إنه فى إطار العمل الدءوب والمتواصل فى إطار العالقات االستراتيجية "حتياجات كافة األطرافذلك ما يلبى ا

ورغبة فى التواصل والتنمية والرخاء واألمن والمرتبط بنهر النيل والمتصل بشريان حياتنا بأننا تناقشنا بكل جهد وإخالص 

هو المصلحة المشتركة على أن تكون هذه المصالح متكافئة وتلبى احتياجات كل للتوصل إلى تفاهمات تؤدى لما حرصنا عليه و

 طرف وال تنتقص منه بأى شكل من األشكال".

 52/05/5302 اليوم السابع

 وزير إثيوبي: مصر لم تطلب منَّا وقف أعمال بناء سد النهضة

أضاف، و أنَّ مصر لم تطالب بالده بوقف أعمال بناء سد النهضة النهضة. "موتوما مغاسا"كشف وزير الري والمياه والكهرباء اإلثيوبي 

تيدروس أدحانوم، بعد عودتهما من العاصمة خالل مؤتمٍر صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية اإلثيوبي 

السودانية، الخرطوم، مساء اليوم الثالثاء، أنَّ خالفات الشركات االستشارية تسبَّبت في توقف المحادثات حول سد النهضة ألكثر 

مصر وأثيوبيا سيستأنف أنَّ اجتماع وزراء الخارجية والري المقبل في السودان واألثيوبي قال وزير الخارجية  ورهبد من تسعة أشهر.

 في أديس أبابا قريًبا "لم يحدد الزمان".

 52/05/5302 مصر العربية

 تونس إلى يغادر الليبية الحكومة رئيس نائب

القاهرة الدولي علي فرج خالد نائب رئيس الحكومة الليبية بعد زيارة للقاهرة التقي خاللها عدد من المسئولين لبحث غادر مطار 

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن المسئول الليبي غادر القاهرة متجها إلي تونس  القضايا ذات االهتمام المشترك بين البلدين .

 راءات سفره باستراحة كبار الزوار بالمطار .علي الطائرة التونسية , وتم إنهاء إج

 52/05/5302 بوابة األخبار

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835386/%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%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6/2514328
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/859057-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://akhbarelyom.com/article/568262c4ce8ff40940493800/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1451385540
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 سفير بريطانيا: أفخر بمساعدة المملكة لألزهر على إعداد جيل يعمق فهمنا لإلسالم

الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، عبر نشر جون كاسن السفير البريطانى فى القاهرة، تفاصيل لقائه مع اإلمام األكبر 

الصفحة الرسمية له بموقع "فيس بوك"، حول إطالق شراكة جديدة مهمة بين األزهر و الجامعات البريطانية لدعم ظهور جيل 

لفاعل فى كم أفخر باستمرار المملكة المتحدة فى أداء دورها ا»جديد من الدارسين اإلسالميين على طراز عالمى. وقال كاسن: 

مساعدة األزهر على إعداد جيل جديد من القادة الدينيين من شأنه تعميق فهمنا لإلسالم، ونبذ التطرف والتعصب، وتعزيز قيم 

 «.السالم واالنفتاح والتسامح

 03/05/5302 اليوم السابع

 

 أبريل في السجون 6موقع بريطاني: بعد تحذيرات السيسي.. قيادات 

من شأنه أن  5300" عمليات القبض تأتي بعد أقل من أسبوع من تحذير الرئيس السيسي من أن تنظيم احتجاجات في ذكرى ثورة 

  أبريل"صباح أمس اإلثنين. 6قيادات بحركة " 4تعليقا على احتجاز يدمر مصر"، بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني 

 03/05/5302 مصر العربية

 

 السبب رفض عدلي منصور عرض السيسيباحث أمريكي: لهذا 

فسر الباحث األمريكي إريك تراجر رفض المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا التعيين في البرلمان بأنه 

وكتب تراجر ، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، عبر حسابه على تويتر أمس الثالثاء:  يستمتع بسلطات أكثر كقاض.

 ئيس السابق المؤقت عدلي منصور يرفض عرض السيسي للتعيين في البرلمان. إنه يستمتع بسلطات أكبر كقاض".الر“

 03/05/5302 مصر العربية

 مسخرة "يديعوت" عن الوحش المصري:

تحول ميدان التحرير الشهير في القاهرة يوم األحد الماضي إلى معمل اختبار لواحدة من أحدث االختراعات المصرية: سيارة يمكنها “

السير في الشوارع، والسباحة في المياه بل وحتى التحليق في الجو إذا ما اقتضت الحاجة، لكن في لحظة الحقيقة لم تحلق الطائرة، 

بهذه الكلمات سخرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من "الوحش المصري" الذي وصفته بـ"االختراع  ولم تتحرك أساًسا".ولم تسر، 

 الطموح الذي ابتكره أشرف البنداري وهو شاعر مصري لكنه يغازل أيضا عالم االختراعات".

 03/05/5302 مصر العربية

 مسئول إسرائيلي: السيسي = االستقرار

وصف المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري جولد العالقات بين تل أبيب والقاهرة بـ"المتينة"، واعتبر أن مصر في عهد 

جاء ذلك، بحسب صحيفة  رار في المنطقة بأسرها.الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمي االستقرار الداخلي، وباتت جزءا من االستق

"معاريف" في حديث "نادر" أدلى به "جولد" لموقع "إيالف" السعودي ومقره لندن، تطرق خالله لعدد من الموضوعات منها، 

العالقات مع في الشأن المصري، قال "جولد" إن  اعتراف يعد هو األول من نوعه لمسئول إسرائيلي بالتدخل العسكري في سوريا.

لدينا مصالح مشتركة هي أقوى كثيرا من نقاط االختالف. مصر السيسي تحمي االستقرار الداخلي ”القاهرة "قوية للغاية"، وأضاف:

 وهي جزء من االستقرار في المنطقة برمتها".

 52/05/5302 مصر العربية

https://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D8%A3%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%85/2514668
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/858967-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/859201-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/859288-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/857464-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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 مليار دوالر 56عاما بتكلفة  05لتسليم بعد روسيا تكشف عن تفاصيل الضبعة: ا

ن ع طاقة النووية في منطقة "الضبعة"كشفت شركة "روس آتوم"، التي وقع اختيار الحكومة المصرية عليها لبناء أول محطة لل

تخطط وذكرت الشركة الروسية أنها  تفاصيل جديدة بشأن المشروع، الذي تفرض السلطات المصرية تعتيمًا إعالميًا عليه.

لتوقيع االتفاقية الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية مع السلطات المصرية بالقاهرة أواخر يناير المقبل، ولفتت الشركة 

ونقل تليفزيون "روسيا اليوم" عن  مليار دوالر. 56وحدات، تبلغ  4المملوك للحكومة الروسية، إلى أن تكلفة المحطة، التي تضم 

"، وأضاف أن "االتفاقية تشمل بناء 5306االتفاقية باألحرف األولى مع مصر سيكون في نهاية يناير مصدر بالشركة أن "توقيع 

ميجاوات، ومن المتوقع أن يكتمل تشيد المحطة  0533وحدات، تبلغ طاقة كل منها  4محطة نووية بمنطقة الضبعة، تضم 

في  22الصحف االقتصادية، ذكر أن روسيا ستقوم بتمويل  وأشار التليفزيون الروسي إلى تقرير إلحدى عاما". 05النووية خالل 

في المئة، على أن تسدد  02في المئة، بينما توفر مصر باقي التمويل  0المئة من قيمة المشروع، على شكل قرض بفائدة سنوية 

اعية، وليد إبراهيم زيدان، ُيذكر أن نائب رئيس هيئة الرقابة النووية واإلشع قيمة المحطة عقب االنتهاء من إنشائها وتشغيلها.

كان قد ذكر أن محطة الضبعة النووية تنتمي لـ"الجيل الثالث"، مشيرًا إلى أن الوحدتين األولى والثانية سيبدأ تشغيلهما بنهاية 

ستقوم إال أنه وبحسب الشركة الروسية التي  .5354ـ  5350، ثم الرابعة 5350ـ  5355، تليهما الوحدة الثالثة 5355و  5353عامي 

عاماً بعد توقيع االتفاقية،  05ببناء المحطة، فإنه من المتوقع االنتهاء من تنفيذ الوحدات األربعة بمحطة الضبعة النووية خالل 

 .5352أي بحلول عام 

 03/05/5302 رصد

 

 ة وصلت للشيخوخةمفكر إسالمي: بريطانيا ابتزت اإلخوان سياسًيا والقياد

أكد المفكر اإلسالمي، الدكتور محمد الشنقيطي، أن "التقرير البريطاني الذي صدر بحق جماعة اإلخوان المسلمين صيغ بلغة 

غامضة وملتوية وهي لغة متعمدة تحمل شيًئا من غموض الشخصية اإلنجليزية وفي اللغة الدبلوماسية يسمونه الغموض 

خالل حوار له مع اإلعالمية بقناة "الجزيرة" حياة اليماني -وأضاف  اإلخوان بشكل كامل وال يبرئها بشكل كامل".البناء؛ فهو ال يدين 

"الحكومة البريطانية أرادت أال تغضب الدول العربية التي تتصدى للثورات المضادة وفي الوقت نفسه  -في برنامج "اسأل"، أمس

أمر عبثي وضار بالمصالح البريطانية"، معتبًرا أن التقرير ال يقدم وال يؤخر ويضع  ال تريد أن تكون في حرب على اإلخوان ألنه

اإلخوان تحت الرقابة وهو نوع من االبتزاز المتعمد لإلخوان، بحسب تعبيره، موضًحا أن المقصود هو توصيل رسالة لإلخوان 

طي" واعتبر "الشنقي ر بكم واعتباركم حركة متطرفة.مفادها إذا لم تلزموا روح السياسة البريطانية في مصر فهناك سيف التشهي

أن "الخالف الداخلي بين قيادات جماعات اإلخوان المسلمين هو نتيجة التصلب الداخلي وعدم وجود آليات واضحة للصعود للقيادة 

مهم للنجاح في أية مؤسسة، والنزول منها"، الفًتا إلى أن "حركة اإلخوان من البداية لم تكن تتسم بالمرونة الداخلية، وهو عنصر 

وزاد من المشكلة ما تتعرض له الحركة وقياداتها من االعتقال، والجماعة تدفع ضريبة مضاعفة نتيجة التصلب الداخلي، خاصة 

وأكد أن "القيادة في الجماعة وصلت لمرحلة  بعد الثورة والثورة المضادة؛ ألن عليها أن تقوم باإلصالح في هذه الظروف الصعبة".

لشيخوخة وتحدث بذلك أفراد من الجماعة وباحثون من خارج الجماعة، والتصلب الداخلي أدى لسيادة الجيل الرائد وعدم فتح ا

الباب لصعود الشباب للمواقع القيادية ويرجع ذلك لطبيعة اللوائح القديمة لإلخوان وهي لوائح تركز على عنصر السبق الزمني 

 هذا ال يناسب الروح المؤسسية المعاصرة والتجربة اإلسالمية األولي".أكثر من عنصر الكفاءة القيادية، و

 52/05/5302 رصد

http://rassd.com/171445.htm
http://rassd.com/171320.htm
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 السيسي يسمح للمقرضين الدوليين بتهديد أمن مصر

"خطر على األمن القومي"، كاشفة اعتبرت صحيفة "المساء" المصرية، الصادرة الثالثاء، أن بعثات صندوق النقد والبنك الدوليين 

 أن هذه البعثات تسأل العاملين في الضرائب والجمارك والمالية عن مخصصات الجيش، وحجم اإلعفاءات، وبرامج تخزين البيانات".

ت لمدة روفي التفاصيل، قالت الصحيفة إنه اختتمت منذ أيام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لوزارة المالية ومصالحها، التي استم

أسبوعين، وتفقدت خاللها مصالح الضرائب والجمارك وإدارات الموازنة والحسابات الحكومية بالوزارة، والتقت بالعاملين فيها، 

وأبدت الصحيفة استغرابها من أن  وحصلت على جميع البيانات التي أرادتها عن ميزانية مصر، واإليرادات الجمركية والضريبية.

عن سابقاتها من البعثات التي زارت المالية ومصالحها منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحتى اآلن، ممثلة  تلك البعثة لم تختلف

لصندوق النقد أو االتحاد األوروبي أو المعونة األمريكية، وأن غالبيتها تأتي تحت هدف نبيل، وهو "منح المؤسسات الحكومية 

 اإلدارة الحكومية"، والبعض اآلخر يأتي لتقييم األداء بعد ما تم تحديث البيانات.المعونات التي تساعدها على التطوير، وتحديث 

 03/05/5302 50عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/879903/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 القروض والمنح لتحسين مستوى المعيشةالسيسى يوجه بتحقيق االستفادة القصوى من 

وجه السيسى بأهمية تحقيق االستفادة القصوى من المنح والقروض التى تم الحصول عليها لتحقق أهدافها المرجوة فى تحسين 

مستوى معيشة المواطنين، السيما فى المناطق األولى بالرعاية، ولتساهم أيضًا فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين 

مات البنية التحتية، وتحقيق العدالة االجتماعية، فضاًل عن تحقيق العائد الذى يساهم فى سداد القروض، ويجنب ميزانية خد

جاء ذلك خالل اجتماعه أمس مع سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وصرح السفير عالء يوسف .الدولة تحمل أى أعباء إضافية

 . بأن الوزيرة استعرضت نتائج زيارتها إلى دولتى الكويت واإلمارات العربية المتحدةالمتحدث الرسمى بِاسم رئاسة الجمهورية، 

 03/05/5302 األهرام

 

 السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزى

باالقتصاد وتحقيق االستقرار فى  أكد السيسى أهمية تبنى منهج ُمحفز للعمل واالستثمار واتخاذ مزيد من اإلجراءات للنهوض

جاء ذلك خالل اجتماعه أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي. وصرح السفير عالء يوسف .األسعار وسالمة النظام المصرفي

المتحدث بِاسم الرئاسة بأن محافظ البنك المركزى استعرض نتائج اجتماع المجلس التنسيقى األول للبنك المركزى، مشيرًا إلى 

 .أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار االقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو االقتصادى وزيادة اإلنتاج المحلى وتوفير فرص عمل

 03/05/5302 األهرام

 

 السيسي يصدر قراًرا بمد خدمة الفريق مميش رئيًسا لهيئة قناة السويس

ئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وعضو جمهوري بمد خدمة الفريق ُمهاب محمد حسين مميش، رقرار أصدر السيسي، 

 .0/0/5306مجلس اإلدارة المنتدب لمدة عام اعتباًرا من 

 03/05/5302 البوابة نيوز

 

 السيسي يصل مطار المنيا.. ويستقل مروحية إلى الفرافرة

مطار المنيا الدولي، مستقًلا الطائرة الرئاسية، تمهيًدا الستقالل طائرة مروحية، في وصل السيسي، صباح اليوم األربعاء، إلى 

ويصل .طريقه إلى منطقة سهل بركة بالفرافرة بالوادي الجديد، إلطالق إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان

لسيسى، بمنطقة الفرافرة الجديدة، إلى مليار ونصف إجمالي تكلفة مشروع الريف المصري الجديد، المقرر افتتاحه، ضمن جولة ا

عمارة  43منزل ريفي و 5333قرى منها قرية خدمية بإجمالي  0المليار جنيه، إلنشاء تجمع عمرانى جديد بالفرافرة، يضم إنشاء 

 زمنية قياسية.فدان، وهو المشروع الذي تم االنتهاء منه في فترة  033مبنى خدمى ومنطقة صناعية على مساحة  52سكنية و

 03/05/5302 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131770/136/464653/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131770/25/464660/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3--%D8%AA%D8%A8%D9%86.aspx
http://www.albawabhnews.com/1689354
http://www.albawabhnews.com/1689468
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 -الحكومة المصرية :

 وزير الرى يعود من السودان بعد قطع زيارته الرتباطات رئاسية

مشاركته فى االجتماع السداسى  وصل مطار القاهرة الدولى حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، قادمًا من الخرطوم، بعد

لوزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وأثيوبيا، المنعقد حاليا بالخرطوم، بشأن سد النهضة األثيوبى، وذلك الرتباطات رئاسية 

مشيرًا إلى أن أعضاء الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية  .متعلقة بافتتاح مشروع المليون ونصف مليون فدان بالفرافرة

يواصلون حاليا مفاوضاتهم بمشاركة الجانبين السودانى واألثيوبى، لمناقشة بقية الموضوعات والنقاط العالقة التى لم يتم 

 .التوصل التفاق بشأنها

 52/05/5302 اليوم السابع

 

 وزير الطيران يلتقى أعضاء اللجنة العليا لألمن لمتابعة خطة تأمين المطارات

ى اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمقر وزراة الطيران مع أعضاء اللجنة الوطنية ألمن الطيران عقد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدن

حضر االجتماع الطيار محمود  .وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية

ول وزير الداخلية للمنافذ والسيد اللواء حسام نصر رئيس الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى واللواء هشام البستاوى مساعد أ

مصلحة امن الموانئ والدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والمالحة الجوية والطيار جميل مراد رئيس الشركة 

دس لمصرللطيران والمهن القابضة لألكاديمية المصرية لعلوم الطيران واألستاذ شريف فتحى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

محمد سعيد محروس رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى واللواء فهمى مجاهد مدير اإلدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، 

 كما حضر رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى ومسئولى قطاعات األمن بشركات الوزارة

 52/05/5302 اليوم السابع

 

 5306أنباء عن اختيار مصر رئيسًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 

أن هناك أنباء قوية عن اختيار مصر رئيسًا للوكالة الدولية للطاقة أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، 

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوكالة  .ممثلة في الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء 5306المتجددة لعام 

على نطاق العالم ،تهدف إلى تسهيل نقل  الدولية للطاقة المتجددة هى منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة

 .دولة 22من جانب  5332يناير  56التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات و تشكلت في 

 03/05/5302 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 ندعم عدلى منصور لرئاسة البرلمان حال تعيينه«: دعم مصر»نواب بالبرلمان و

، أنه لن يترشح لرئاسة البرلمان أو على أى منصب تحت القبة سواء «دعم مصر»أكد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتالف 

ة البرلمان حال تعيينه، عدلى منصور لرئاس سيدعم « دعم مصر»إن ائتالف وقال .أو رئاسة اللجان أو غيرها من المناصب الوكيالن

 يحظى باحترام كبير من الجميع فضال عن أنه قيمة وقامة سياسية وقانونية كبيرة.ه مؤكدا أن

 03/05/5302 األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2514233#.VoKE5auxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85/2514143#.VoKFB6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84/2515023#.VoOP7KuxXIU
http://www.ahram.org.eg/News/131770/145/463630/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%C2%AB%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7.aspx
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 تتفاقم قبل االنعقاد« 026»يناير.. وأزمة المادة  03« النواب»العجاتى: الجلسة اإلجرائية لـ

وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بعقد الجلسة اإلجرائية لمجلس النواب فى العاشر من لمستشار مجدى العجاتى، صرح ا

طالب عضو مجلس النواب، محمد أنور فى سياق متصل و يناير المقبل، عقب االنتهاء من إجازات أعياد الميالد واحتفاالت األقباط،

الدستور بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور،  ( من026السادات، المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة )

وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها، ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التى 

ذه النقاط يجب حسمها إن ه»مردفا: .يوما من انعقاد البرلمان 02صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خالل 

وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس 

 «.فى هذا الوقت الضيق

 03/05/5302 الشروق

 -األحزاب و االئتالفات :

 السيد البدوى: قرار "الوفد" بعدم االنضمام لـ"دعم مصر" ال رجعة فيه

فد، إنه لم تجمعه بأى من قيادات ائتالف "دعم مصر" أى اتصاالت خالل الفترة االخيرة قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الو

وشدد البدوى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، على أن قرار الوفد بعدم  .وتحديدًا بعد قرار الحزب عدم االنضمام لالئتالف

هذا األمر على الهيئة العليا للحزب كما أشيع ببعض وسائل االنضمام الئتالف "دعم مصر" ال رجعة فيه مطلقًا، وأنه لن يعيد طرح 

 .اإلعالم

 03/05/5302 اليوم السابع

 

 السيد البدوى: ال نسعى لتشكيل تحالف برلمانى.. وما أثير عن "األمة المصرية" اجتهادات

البدوى رئيس حزب الوفد، إن حزبه ال يسعى لتكوين ائتالف داخل البرلمان فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن قال الدكتور السيد 

وأضاف أن الحديث عن تحالف األمة  .كل ما أثير حول تحالف األمة المصرية غير دقيق، ويعبر عن اجتهادات لبعض قيادات الحزب

من حيث المبدأ بعد إعالن عدم الدخول فى ائتالف دعم مصر، وتابع: "ال يوجد المصرية جاء خالل اجتماع الوفد كفكرة مرحب بها 

 ."أى مساع لتكوين تحالف األمة المصرية فى الوقت الراهن

 52/05/5302 اليوم السابع

 -منظمات المجتمع المدنى :

 مصادر: رجال محمود عزت يحققون فى تسريب فيديوهات لقيادات مكتب اإلرشاد

مقربة من جماعة اإلخوان، أن إدارة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، فتحت تحقيقات خالل الساعات الماضية كشفت مصادر 

وقالت المصادر إن  .حول التسريبات التى أكدت مجموعة تدعى "تسريبات اإلخوان" أنها ستقوم بنشرها خالل الساعات المقبلة

أسباب ظهور هذه التسريبات، وتجميد عضوية أى عضو يكتشفون وجود  قيادات مكتب اإلخوان خارج مصر، سيفتح تحقيقا حول

وأوضحت المصادر،  .5300يونيو  03عالقة له بهذه المجموعة، أو أنه قام بتسريب فيديو عن االجتماعات الخاصة باإلخوان فى 

إلخوان فى اسطنبول، ومعرفة ما إذا أن عزت طالب أنصاره فى اإلخوان بمتابعة أنشطة القيادة الجديدة التابعة للمكتب اإلدارى ل

 .كان ألى قيادى بها عالقة بهذه التسريبات، تمهيدا لفصله من الجماعة

 52/05/5302 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30122015&id=97079e4d-6ac5-4780-9ba2-738a5ad05326
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87/2515043#.VoOP4quxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%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%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9/2514268#.VoKJXauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-/2514250#.VoKFP6uxXIU
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 المصرية تحريضى لقيادات "اإلخوان" في قطر وتركيا ضد الدولة بيان

من الدعاة والسياسيين المؤيدين لجماعة اإلخوان في تركيا وقطر إلى التحريض ضد مؤسسات الدولة  52دعا بيان وقع عليه نحو 

احتالل" ودعاهم إلى "القتال" ضد كما حرض البيان الشعب المصري على التعامل مع القوات المسلحة بوصفها "قوة .وتفكيكها

بدوره أوضح الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أن هذا البيان هو جزء من خطة تتبعها الجماعة لتفكيك مؤسسات الدولة .الجيش

جدير بالذكر أن قائمة .المصرية وعلى رأسها الجيش بدعم من دول خارجية على رأسها تركيا والواليات المتحدة األمريكية

على البيان تضم كاًل من وجدى غنيم الداعية اإلخواني وصفاء الضوى العدوى عضو اللجنة العلمية برابطة علماء  الموقعين

 المسلمين ومحمود فتحي القيادي بالتحالف الداعم لإلخوان إضافة إلى آخرين في تركيا وقطر.

 52/05/5302 البوابة نيوز

 سياسيون يدعون لالنتفاض في ذكرى يناير بعد أزمة السد وكثرة االعتقاالت 

 وأن التغيير، وإرادة والكرامة العزة روح منها يستلهموا وأن يناير، 52 ذكرى في االنتفاض إلى مصر دعا عدد من السياسيين في

.وقالوا إن "إثيوبيا ما كانت لتجرؤ على تحويل مسار نهر النيل والبدء الضحية انتماء كان أيًّا تنكيل، أو تعذيب أو اعتقال كل يدينوا

في تشغيل السد إال بعد توقيع عبد الفتاح السيسي على وثيقة سد النهضة التي قلنا منذ توقيعها إنها تحمل خطًرا وجوديًّا 

 – إيهاب شيحة  –أيمن نور - البقري أحمد - إبراهيم يسري على البيان كلٌّ من: ينوقعومن ضمن المعلى مصر دولة وشعًبا".

 عصام الشيخ -الفتاح عبد سيف - الدين كمال سامي ––حاتم عزام -جمال حشمت  –ثروت نافع )برلماني(  -باسم خفاجي 

 . حامد يحيى –نيفين ملك -محمد محسوب  -عمرو عبد الهادي  –عمرو دراج  -عمار البلتاجي  -عبدالشافي عصام – تليمة

 52/05/5302 رصد

 -تصريحات :

 "محمد غنيم: مبادرة إثيوبيا بزيارة وفد شعبى مصرى لسد النهضة "ليست حال

قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس االستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن االقتراح الذى تقدمت به دولة إثيوبيا 

أن  وأضاف .بزيارة وفد برلمانى وشعبى سد النهضة والتعرف عليه هى بادرة طيبة لكنها ليست حال جديا لحل أزمة السد لمصر

الوفد الذى ينبغى أن يذهب إلى العاصمة اإلثيوبية يضم خبراء فى ملفى الري والمياه للتعرف على خطورة السد على حصة المياه، 

 .مليار متر مكعب لن تقل مترا واحدا 22والتأكد أن حصة مصر التى تتضمن 

 03/05/5302 اليوم السابع

 ": بيان الجماعة التحريضى ضد مصر وجيشها "تخاريفطارق البشبيشى 

يناير،  52ن قيادات بالجماعة بتركيا بـ"التخريف"، مؤكدا أنه تمهيد لذكرى وصف طارق البشبيشى، البيان التحريضى الصادر م

يناير نتوقع مزيدا من بيانات التحريض، ومحاوالت تعبئة  52وأضاف كلما اقتربت ذكرى  .لكنهم لن يستطيعوا تنفيذ تهديداتهم

الجبهتين المتصارعتين داخل التنظيم،  وأوضح أن البيان صادر من تركيا، حيث يقبع مكتب محمد كمال أحد."قواعد الجماعة

يناير لفرض سيطرته على قطاع عريض من قواعد التنظيم خاصة الشباب الذى يؤمن بالعنف  52محاوال استغالل قرب ذكرى 

 من الدعاة والسياسيين المؤيدين لجماعة اإلخوان 52يذكر أن جماعة اإلخوان، أصدرت بيانا، وقع عليه نحو  ."الثورة"تحت شعار 

فى تركيا، يحرض ضد مؤسسات الدولة وتفكيك الجيش المصرى وتحريم العمل به كضباط أو جنود أو مساعدتهم، ووجوب ترك 

 كما حرض البيان "الشعب المصرى على التعامل مع القوات المسلحة بوصفها "قوة احتالل" .معسكرات الجيش فورا

 03/05/5302 اليوم السابع

http://www.albawabhnews.com/1688812
http://rassd.com/171368.htm
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%8A/2515038#.VoOP5quxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A7/2515089#.VoOP1auxXIU
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 مختار نوح: تشبيه عاصم عبد الماجد لإلخوان بـ"قوم موسى" تضليل للرأى العام

د أن الجماعة لم يعد لديها أمل فى تحقيق قال مختار نوح، إن دعوة عاصم بعد الماجد أنصار جماعة اإلخوان للخروج من مصر يؤك

أهدافها، مشيرا إلى أن تصريحات "عبد الماجد" تتسم بالتناقض ففى وقت يحرض التنظيم على التصعيد، وبأوقات أخرى 

وأضاف أن التصريحات التى تصدر من عاصم عبد الماجد تسئ للتيار اإلسالمى بشكل عام، موضحا أن  .يطالبهم بالخروج من مصر

ضاء التنظيم لن يستطيعوا الهرب من مصر، الفتا إلى أن تشبيه هروب اإلخوان من مصر بما فعله سيدنا موسى فى عهد أع

 .فرعون هو تضليل للرأى العام، ألن أعضاء الجماعة متهمين فى قضايا متعلقة باإلرهاب

 03/05/5302 اليوم السابع

 

 خالد فوده عن أداء اليمين الدستورى لرؤساء المدن أمامه: بناء على قرار جمهورى

خالد فوده محافظ جنوب سيناء من أداء اليمين الدستورى لرؤساء مدن طور سيناء وسانت كاترين أمامه بعدما أثار ما قام به اللواء 

من جدل وسخرية عبر مواقع التواصل االجتماعى، واعتبار أن المحافظ يقوم بتقليد رئيس الجمهورية، أكد اللواء خالد فوده 

والتى بناء على قرار جمهورى بالقانون  اليمين الدستورى جاءمحافظ جنوب سيناء أن قيام بعض رؤساء مدن المحافظة بأداء 

مفادها أن يؤدى كل موظف من شاغلى وظائف اإلدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين وأضاف المحافظ 

ترين، قد حصلوا على أن المهندس فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كا

 .درجة مدير عام، فكان البد من تطبيق هذا القانون

 52/05/5302 الشروق

 

 يطالب بالتحقيق مع توفيق عكاشة بسبب تصريحاتهاسامة هيكل 

طالب النائب البرلماني أسامة هيكل، بالتحقيق مع النائب البرلماني توفيق عكاشة، بسبب تصريحاته المباشرة عن تدخل األمن 

وأضاف أن "ما قاله عكاشة عن دعم الدولة وبعض األجهزة األمنية الئتالف ."في إدارة الحياة السياسية وتكوين "ائتالف دعم مصر

للضغط على االئتالف لمنحهم مناصب داخل مجلس النواب"، نافيا االتهامات التي وجها النائب دعم مصر، ما هو إال محاوالت 

 .البرلماني

 52/05/5302 الشروق

 

 التعيين بالبرلمان ورفضتعدلي منصور: "السيسي" عرض على 

أكد المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عرض السيسى، عليه التعيين في مجلس النواب القادم، ولكنه 

جاء ذلك في تصريحات .رفض بشكل نهائى هذا الطلب، وفضل استمرار عمله رئيًسا للمحكمة الدستورية العليا حتى انتهاء فترته

ن، أثناء وجوده بمقر المحكمة الدستورية اليوم الثالثاء، مؤكدا أنه يواصل عمله الطبيعى كقاض، ويتمنى لمجلس له للصحفيي

 النواب القادم التوفيق.

 52/05/5302 البوابة نيوز

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84/2515016#.VoOP86uxXIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122015&id=7fccf92d-b8d6-4f3f-9ebe-096d9dc7af83
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122015&id=e1868839-2c17-436f-9b49-5d238c1ed08c
http://www.albawabhnews.com/1688371
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 -توك شو :

 "خوافة والسيسى أمام مفترق طرقإبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":"دولتنا 

وصف إبراهيم عيسى، الحكم على إسالم بحيرى، بـ"المفجع والمؤلم" حيث أنه يفتح قوسًا كبيرًا جدًا للتساؤل حول ما إذا كانت 

مؤكدًا أن ."مصر جادة فى ما تقوله عن الديمقراطية، متسائاًل:"أين تجديد الخطاب الدينى؟، بعد سجن إسالم بحيرى وآخرين

ورأى عيسى أن الدولة تقول ما ال تفعل وتفعل ما ال  .التعليق على أحكام القضاء ال ينتقص من احترامه أو تقديره أو استقالله

تقول، وال تحترم دستورها بل تنتهكه، بل ويمارس ضدها االبتزاز من االخوان والسلفين والوهابين مستطردًا:"دولتنا خوافة 

فى مفترق طرق وعليه أن يختار، وهو حر  السيسيوتابع: "."منا أن نسكت ونحن لن نسكت ومخترقة بالسلفيين ونحن مطلوب

فى اختياره، لكن المشهد يشكل مأزقا للبلد موضحا:"إما أن نكون جادين فى دعوة تجديد الخطاب الدينى، أم أنها مجرد دعاوى فى 

عفو رئاسى" عن الباحث إسالم بحيرى ، مؤكدًا أن المشهد ال طالب السيسى، بإصدار قرار "و.الهواء والفضاء دون تطبيقها بالواقع

 .كما دعا حلمى النمنم وزير الثقافة لالستقالة من منصبه يحتمل التردد فى إصدار قرار العفو

 03/05/5302 5 - اليوم السابع

 الدينيال تتحدثوا عن تجديد الخطاب «: الحديديلميس «.. »بحيري»بعد حبس 

أعوام لسنة واحدة في قضية  2أعربت لميس الحديدي، عن استياءها من قرار المحكمة بتخفيف الحكم على إسالم بحيري من 

وقالت "النظام الجديد أننا نسير كالقطيع، من فضلكم ال تتحدثوا عن تجديد الخطاب الديني مرة أخرى، فبهذا الشكل .إزدراء األديان

وأضافت: "طريقة التعامل مع إسالم بحيري سواء اختلفنا أو اتفقنا مع آرائه، لن تدفع ."تجديد الخطاب لن يقبل أحد على محاولة

 أي شخص لمحاولة تجديد الخطاب، ودعونا أسرى الفكر الداعشي"، مؤكدة أن "داعش ال تحتل األرض فقط بل تحتل الفكر أيضا".

 52/05/5302 الشروق

 -سوشيال ميديا :

 يؤيدون رحيل السيسي من أجل إنقاذ مصر 20%

السيسي عن السلطة كحل ألنقاذ مصر؟"،  رحيل تؤيد هل" عنوان تحت إلكترونيا استفتاء أبريل الثورية 6أجرت حركة شباب 

بـ"نعم ارحيل يا سيسي"،  %20وِأشارت نتيجة االستفتاء إلى تصويت .أجل إنقاذ مصر من السيسي رحيل بتأييد األغلبية وجاءت

 .ألف مصوت 02فقط من إجمالي المصوتين والذي زاد عددهم على  %2أما الخيار اآلخر فكان "ال كلنا معاك يا سيسي" وجاء بنسبة 

قائال: "لو الشعب عايزني أمشي هامشي..  الشريف النبوي المولد بذكرى االحتفال في ييأتي هذا االستفتاء بعد أن صرح السيس

أبريل هذا االستفتاء في رسالة صريحة للسيسي لتنفيذ وعده بالرحيل بعد ما أثبتوه  6مش الزم تنزلوا تتظاهروا"، ليدشن شباب 

 .رحليه في من رغبة األغلبية

 03/05/5302 رصد

 خالد يوسف يناشد السيسى بالعفو عن إسالم البحيرى

ناشد خالد يوسف، عضو مجلس النواب ، السيسى، بالعفو عن إسالم البحيرى بعد الحكم بحسبه لعاٍم واحد فى االستئناف على 

فيس بوك"، "إلى صاحب دعوة تجديد "وقال فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع  .حكم إدانته بتهم ازدراء الدين اإلسالمى

الخطاب الدينى، إلى السيسى نتمنى أن تستخدم صالحياتك بالعفو حتى يتغير هذا القانون ويتوافق مع الدستور، ليس من أجل 

 ."ر للتفكير التنويرى ودونه سيعم الظالمإسالم بحيرى وفقط، ولكن من أجل ان ننتصر على اإلرهاب والتطرف، البد أن ننتص

 03/05/5302 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-/2514910#.VoOQMauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-/2514925#.VoOQNquxXIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122015&id=18fd082d-a586-42ef-bd9f-c19ca15eb6c6
http://rassd.com/171421.htm
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%89/2515091#.VoOPzquxXIU


 

 

5302ديسمبر  03نشرة    مرصد اإلعالم المصري       13   

 

 صفحة مجهولة على "الفيس بوك" تنشر تسريبات الجتماعات اإلخوان

ة اإلخوان، ظهرت صفحة مجهولة فجأة وتصدرت مواقع التواصل االجتماعي اسمها "تسريبات في ظل األزمة الموجودة داخل جماع

ساعة من التسريبات لقيادات جماعة اإلخوان في مصر، تكشف محاوالتهم وخططهم لتدمير الدولة  02اإلخوان"، قالت إنها تمتلك 

وقال المؤسسون للصفحة، أنهم دشنوا .ا من جديدالمصرية واحتاللها والسيطرة عليها بعد نسف كل أجهزتها وإعادة بنائه

ديسمبر الماضي، وعرضوا عليها تنويهات للقطات يتحدث فيها خيرت  02الصفحة على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" في 

 . الشاطر، نائب المرشد العام عن مخطط اإلخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية

 03/05/5302 البوابة نيوز

 خالد أبوبكر: علينا استكمال مفاوضات سد النهضة ألن البدائل ليست سهلة

ا، يأشاد المحامي خالد أبوبكر، بنتائج االجتماع السداسي الذي عقد في الخرطوم بين وزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوب

، إن "ما حدث اليوم خطوة إيجابية، «تويتر»، في تغريدة على «أبو بكر»وقال .خالل اليومين الماضيين، حول ملف سد النهضة

 ."وعلينا استكمال التفاوض في أزمة سد النهضة؛ ألن البدائل ليست سهلة إن وجدت

 52/05/5302 الشروق

 "عصام تليمة عن تسريبات اإلخوان: ستكون المسمار األخير بـ"نعش الجماعة

بجماعة اإلخوان، مشيرا إلى أن أزمة جماعة اإلخوان وصلت إلى على التسريبات التى خرجت مؤخًرا لقيادات  علق عصام تليمة،

وقال فى تصريحات نشرها عبر صفحته على "فيس بوك":"جاءت  .األفراد والصف بشكل كامل بعدما كانت تكتفى بالقيادات فقط

 من أن تترك هذه المؤسسة األزمة األخيرة، لتكشف أن الخالف نزل من مستوى القيادات ليستخدم فيه كذلك الصف اإلخوانى، وبدال

داخل الجماعة حصنًا بعيدًا عن النزاعات، وتكون طرفا للحل، ال طرفا فى سكب مزيد من الزيت على النار، إال أنه لألسف أقحمت 

  ."فى هذا األمر إقحاما، يخرجها عن رسالتها، ويكون بمثابة المسمار األخير فى نعش الجماعة، إذا لم يتدارك العقالء األمر

 52/05/5302 اليوم السابع

 أسماء محفوظ: "نفسي في ثورة تخرج المعتقلين"

وكتبت محفوظ في تدوينه  .رة لتخرج المعتقلين من سجونهمقالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ إنها تتمنى أن تقوم ثو

نفسي في ثورة للمعتقلين بس ثورة تخرجهم ... ثورة ضد الظلم ”لها على حسابها بموقع التواصل االجتماعي " فيس بوك":

 ."نعمل حاجة ترعب النظام والسجانين ونوقف االختفاء القسري واالعتقال السياسي

 52/05/5302 مصر العربية

 إبريل المقبوض عليه: "مش هنهتف للسيسي وال هنغير رأينا" 6شقيق عضو 

ن إبريل المقبوض عليه باألمس، على توقيف قوات األم 6علق أحمد نبيل شقيق محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة 

أنا ” وكتب نبيل في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي" فيس بوك" "لشقيقة قائال" هما عايزين مننا اية

الحقيقة من إمبارح قاعد أفكر هم عايزين إيه مننا!! أنا مش فاهم بجد! لما أخويا و زمايله يتقبض عليهم فى تهمة هبلة 

رق وال تحريات و ال أى حاجة خالص، هم متوقعين إيه؟! هنغير رأينا و نهتف للسيسى و متلفقة أى كالم من غير أى إثبات و ال و

 ."النظام مثال! هنقتنع إن البلد جميلة و مفيش نظام أحسن من كدة و كثر خيرهم تاعبينهم معانا و أال إيه

 52/05/5302 مصر العربية

 

http://www.albawabhnews.com/1689238
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122015&id=7b22e082-ba3b-45d9-8ab8-5459904bb89a
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84/2514214#.VoKFSKuxXIU
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%A7/859036-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
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%A7/859003-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 نور الدين عن رفع تذكرة المترو: قبل المقارنة بأسعار أوروبا "شوفو المرتبات"

 .تصريحات الحكومة عن نيتها في رفع أسعار تذكرة المتروانتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، 

قبل النظر إلى سعر تذكرة المترو في ألمانيا وأوروبا :” وقال نور الدين في تدوينة له على موقع التواصل االجتماعي " فيس بوك" 

والمقارنة المطلقة وأجعلوها وأمريكا ... أنظروا أيضا إلى مستويات المرتبات والدخول وأبتعدوا عن سياسات غشيم ومتعافي 

 .مقارنة نسبية

 52/05/5302 مصر العربية

 وائل خليل عن تولي منصور رئاسة البرلمان: "سلملي على الفصل بين السلطات"

انتقد الكاتب الصحفي وائل خليل، لقاء السيسي بالرئيس السابق عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعرض تولى 

رئيس الجمهورية يقابل :”نة له على حسابه بموقع التواصل االجتماي " فيس بوك" وقال خليل في تدوي .رئاسة البرلمان عليه

وأضاف: "رئيس التنفيذية بيقابل رئيس القضائية يعرض عليه رئاسة .رئيس المحكمة الدستورية مرتين في خالل كام يوم

 ."التشريعية سلملي عالفصل بين السلطات

 52/05/5302 مصر العربية

 الستنارة والمحاكم تسجننافاطمة ناعوت: السيسي يطالبنا با

  .انتقدت الكاتبة فاطمة ناعوت، تقديم عدد من الباحثين للمحاكمة بتهمة ادراء األديان كان أخرهم الباحث إسالم البحيري

أيها الرئيس، هل أنت في مصر؟! رئيس الدولة :”تويتر"  " وقالت ناعوت في تغريدة لها على حسابها بموقع التدوين المصغر

 .!ستنارة، ومازال المستنيرون يقدممون للمحاكم وتنتظرهم السجونيطالب باال

 52/05/5302 مصر العربية

 مليون طالب.. وممارسات الوزراة "مهازل" 5.2اتحاد طالب مصر: يقف خلفنا 

أكد اتحاد طالب مصر المنحل بقرار من وزراة التعليم العالي، تمسكه بما أفرزته االنتخابات الطالبية، وعدم الرضوخ لقرارت الوزراة 

وقال اإلتحاد في تدوينه على صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي " فيس بوك" :"يقف خلفنا في  .لمهازلالتى وصفها با

 ."مليون طالب وطالبة لذا وجب علينا أن نشكرهم جميعا 5.2هذا الموقف 

 52/05/5302 مصر العربية

 البرادعي: التعذيب الممنهج للمعتقلين جريمة ضد اإلنسانية

وكتب في تغريدة .للمعتقلين والمستمر الممنهج التعذيب منصور، عدلي للمستشار السابق النائب البرادعي محمد الدكتور انتقد

 أو يتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا الذي الممنهج التعذيب: للتوثيق" عبر حسابه على موقع "تويتر" قائال:

 ."اإلنسانية طبقا لميثاق الجنائية الدولية ضد جريمة هو عقليا

 52/05/5302 رصد

 األسواني: مواجهة الفكر باالعتقال تقليد همجي من العصور الوسطىعالء 

وكتب في تغريدة له عبر حسابه على .واالعتقال بالحبس للنظام المعارضة األفكار مواجهة انتقد الكاتب والروائي عالء األسواني،

بسبب أفكارهم تقليد همجي من العصور موقع "فيس بوك":"متى نتعلم أن مواجهة الفكر ال تكون إال بالفكر وأن حبس الناس 

 ."البحيري إسالم مع متضامن معه اختالفي برغم الوسطى،

 52/05/5302 رصد

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%A7/858916-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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%A7/858871-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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%A7/858781-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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%A7/858763-%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%8A%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://rassd.com/171406.htm
http://rassd.com/171418.htm
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 5302عصام حجي ساخرا: مخترع "الوحش المصري" يستحق لقب شخصية عام 

حجي" في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس "وكتب ."سخر الدكتور عصام حجي من اختراع سيارة "الوحش المصري

هي بال منافس األخ اللي راكب االختراع "الصاروخي العائم" في ميدان التحرير. وكيف ال؟ فهو  2015بوك": "في رأيي أن شخصية 

تحرير، أسمى رموز الثورة، نجح في ما لم ينجح فيه أي عالم فضاء مصري، هو استطاع الدخول باختراعه الصاروخي في ميدان ال

 ."والحصول على الموافقات األمنية الالزمة لذلك والتجول والتجمهر تحت حراسة وفرت له الظروف المالئمة لنجاح تجربته

 52/05/5302 رصد
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 "عمال "بتروتريد" يواصلون اعتصامهم بسبب الئحة "والد البطة السودا

يواصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" اعتصامهم؛ بسبب التمييز بين العمال، ووجود الئحتين إحداهما 

عامل والشركة تضرب  06333أكثر من يقول أحد العاملين في الشركة: "نحن نقدر بنحو ."مميزة، واألخرى لـ"والد البطة السودا

بالقانون عرض الحائط وتطبق الئحتين مختلفتين.. الالئحة المميزة لألقارب وذوي الواسطة والمحسوبية وعددهم ال يتجاوز 

 .وشتان الفارق بين الالئحتين %22موظف واألخرى لباقي الموظفين "والد البطة السودا" وهم أكثر من  433

 رصد 5302-05-52

 

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 الصندوق العالمي للتنمية: سننفذ عدة مشروعات ومبادرات في مصر قريبا

وقيع القاهرة لتنظم الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط بقيادة الرئيس التنفيذي السفير د.إكرامي الزغاط مؤتمرا بأحد فنادق 

بروتوكول مع الحكومة الكندية ممثلة في مجلس التعليم الكندي المختص بإقامة مشروعات في الشرق األوسط وصرح المستشار 

اإلعالمي للصندوق بمصر ماجد موسى بأنه سيعلن عن عدة مبادرات ومشروعات سيقوم بها الصندوق في مصر ، رغم أن دولة 

الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط يهدف لمحاربة الفقر والجهل والمرض ولمكافحة الفساد واإلرهاب يذكر أن و المقر هي أوغندا

 ، وهو صندوق حكومي مسجل باألمم المتحدة ومقره كامباال.

 5302-05-03 بوابة االخبار

 

 5302مليار جنيه إجمالي تمويالت الصندوق االجتماعي خالل  4.6سليمان: 

، تبلغ 5302قالت سها سليمان، األمين العام للصندوق االجتماعى للتنمية، إن إجمالى التمويالت التي ضخها الصندوق خالل عام 

وأكدت سليمان، أن تلك التمويالت تتجاوز ربع ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه حتى اآلن، الفتة إلى أن  مليار جنيه 4.6نحو 

 .5306في التمويالت الجديدة في العام القادم  %03الصندوق يستهدف زيادة نسبها 

 5302-05-03 البوابه نيوز

 مليار جنيه 40.2بنك مصر يرتب تمويالت بقيمة 

 2مليار جنيه، وتوقع البنك اقتناص نحو  40.2يدرس بنك مصر ترتيب عدد من العمليات التمويلية الكبرى، بقيمة تتجاوز 

 اقةكهرباء والطمليارات جنيه، من تلك التمويالت التي ستوجه لعدة قطاعات رئيسية هم المقاوالت المتخصصة، النقل البحري وال

وأشار البنك في بيان له، إلى أن تلك العمليات مازالت تحت الدراسة وجار االنتهاء منها خالل الفترة القليلة المقبلة، بما يتواكب 

مع الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك، لجذب عمالء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه 

 راتيجية والتنموية، بهدف دعم االقتصاد القومي في شتى المجاالت والقطاعات.اإلست

 5302-05-03 البوابه نيوز

http://rassd.com/171359.htm
http://akhbarelyom.com/article/56831241ce8ff4c6478d07c3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1451430465
http://www.albawabhnews.com/1689248
http://www.albawabhnews.com/1689223
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 مليون بـ"العقاري المصري العربي" 23إهدار 

العربى للمحاكمة بعد ثبوت إهدارهم المال العام، لم تكن األخبار التى تواترت عن إحالة بعض مسئولى البنك العقارى المصرى 

 ٩فى أعداد سابقة عن ذلك الفساد الذى استشرى فى البنك، وتسبب فى ضياع نحو « البوابة»سوى نتيجة طبيعية لما نشرته 

اإلضافة لما سنوات، ب ٣مليارات جنيه وردت إليه كإعانة من البنك المركزي، وهو ما تسبب فى عدم اعتماد ميزانيته ألكثر من 

، وكشفت خالله عن دعم قيادات البنك للتظاهرات اإلخوانية المضادة للنظام الحالي، عبر إسقاط مديونية واحد «البوابة»نشرته 

فلربما يلتفت أعضاء النيابة أو الرقابة اإلدارية، مادام البنك المركزى ومعه الجهاز وأشياء أخرى من كبار الداعمين لهذه التظاهرات، 

كزى للمحاسبات صامتين، فيتم تطهير البنك حفاًظا على أموال الدولة، خاصة مع الصمت المريب من وزارة المالية التى تمثل المر

 ، ورغم كل ما نشرناه، ونشره غيرنا، التزال مغمضة العين صماء األذن!.٪٠١١المال العام فى البنك بنسبة 

 5302-05-03 البوابه نيوز

 "أبو هشيمة": نصف مصانع الحديد توقفت بسبب الدوالر

قال رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين: إن نصف مصانع الحديد متوقفة عن العمل 

عبر ببرنامج "السادة المحترمون"، -هشيمة  وطالب أبو مصنًعا بالسوق المصرية 56في مصر؛ بسبب مشاكل الدوالر، من إجمالي 

بتجميد كل اتفاقيات الشراكة مع دولة تركيا؛ ألنها تضر بمصر، خاصة بعد وصول  -على فضائية "أون تي في"، أمس اإلثنين

 .السيسي لسدة الحكم، على حد قوله

 رصد 5302-05-52

 مديونيات شركة السكر لدى وزارة التموينمليارات جنيه  3

رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أزمة بين شركة السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين؛ وذلك بسبب مستحقات 

 الشركة مليارات جنيه من قيمة استالم السكر من الشركة، في حين لم تستلم 0الشركه لدى وزارة التموين التي وصلت إلى أكثر من 

 أي مليم من هذا المبلغ. 

 رصد 5302-05-52

 5302في  %50هيئة الرقابة المالية: انخفاض رأس مال البورصة بنسبة 

في نهاية مليار جنيه  400، وذلك بعد بلوغه نحو  5302كشفت هيئة الرقابة المالية عن انخفاض رأس مال البورصة خالل عام 

انخفاًضا  "EGX30" وشهد مؤشر البورصة الرئيسي .%50بنسبة  5304، بانخفاض عن الشهر نفسه من عام 5302شهر نوفمبر 

 %52.2بنفس التاريخ في العام السابق عليه، بينما هبط المؤشر بنسبة  5302عند مقارنة إغالق نهاية نوفمبر  %00.2بنسبة 

 .منذ بداية هذا العام

 رصد 5302-05-52

 5302مليار جنيه في  033محللون اقتصاديون لـ"رصد": البورصة فقدت 

، سيتضح أن السوق قد شهدت العديد من األحداث المؤثرة التي ألقت بظاللها 5302بالنظر إلى أداء البورصة المصرية خالل عام 

، والذي شهد األزمة المالية 5332أحد أسوأ األعوام التي مرت على البورصة المصرية بعد عام  5302 على أدائه، وجعلت من عام

الذي شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير  5300من قيمته، وعام  %62العالمية وفقد خالله مؤشر السوق الرئيسية قرابة 

  .من قيمته %23وفقد خالله مؤشر السوق الرئيسية قرابة 

 رصد 5302-05-52

http://www.albawabhnews.com/1689132
http://rassd.com/171371.htm
http://rassd.com/171354.htm
http://rassd.com/171350.htm
http://rassd.com/171344.htm
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 الزراعة واإلسكان والنفط األكثر فسادًا بمصر

قال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات المصري، لـ"العربي الجديد"، إن أكبر قضايا فساد خالل األعوام الثالثة الماضية 

تركزت في وزارة الزراعة واستصالح األراضي، ثم قطاعي اإلسكان والنفط. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التقرير 

بهيئة المجتمعات العمرانية، وطريقي القاهرة/اإلسكندرية، والقاهرة/اإلسماعيلية شمل مخالفات األراضي الخاصة 

الصحراويين، والمدن الجديدة، باإلضافة إلى مخالفات أخرى. وأكد المصدر، أن وسائل اإلعالم ضخمت تصريحات رئيس الجهاز 

 لمقبل، ألهداف سياسية، مشيراً إلى أن التقاريرالمركزي للمحاسبات، هشام جنينة، التي ستنتهي فترة خدمته في سبتمبر/أيلول ا

 الصادرة عن الجهاز ُترسل منها نسخ طبق األصل إلي رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وفقا للقانون. 

 5302-05-03 العربي الجديد

 

 الزراعه

 مزارعو المنيا: مش هنزرع بطاطس تاني

ألف فدان سنويا، وتعتبر مصدر دخل جيدا  03المنيا جميع المحافظات المنتجة للبطاطس وذلك بزراعة أكثر من تتصدر محافظة 

ولكن جاء هذا الموسم على غير المعتاد النخفاض سعر طن البطاطس مما ألحق الخسائر الفادحة بالمزارعين،  للمزارعين كل عام

 .آالف جنيه في المواسم السابقة 0إلى جنيه  5233مقارنة بـ 0233حيث وصل سعر الطن إلى 

 رصد 5302-05-03

 إعالم 

 أشهر 0رسميا.. وقف توفيق عكاشة من الظهور إعالميا لمدة 

اعتماد وقف برنامج أعلن رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لإلعالم التابعة للهيئة العامة لالستثمار عفت عبدالعظيم، أنه تم 

"مصر اليوم" الذي يقدمه عضو مجلس النواب توفيق عكاشة على إحدى القنوات قناة الفضائية، وكذلك منعه من الظهورعلى أي 

وأكد "عبدالعظيم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار تم اتخاذه بعد استعراض حلقة  برنامج آخر على ذات القناة

المذاعة يوم السبت الماضي على قناة "الفراعين"، والتي خالف فيها "عكاشة" شروط الترخيص وميثاق برنامج "مصر اليوم" 

وعدم االلتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة في ما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبالد،  العمل اإلعالمي العربي

 .تشويه سمعتهم واحترام خصوصية األفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو

 رصد 5302-05-03

 نقل ومواصالت

 األنفاق مترو تذاكر أسعار في زيادة ال: النقل وزارة

ديسمبر، صحة ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث من  52نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم، الثالثاء 

إن التذكرة ما زالت بجنيه واحد على الخطوط الثالث، ولم « إبراهيم»وقال  جنيهات بدال من جنيه واحد 0مترو األنفاق لتصبح 

يصدر قرار بشأن زيادتها، موضًحا أن تصريحات وزير النقل بإمكانية تحريك األسعار اعتباًرا من الخط الثالث جاءت طبقا تكلفة 

 التشغيل.

 5302-05-52 بوابة االخبار

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://rassd.com/171436.htm
http://rassd.com/171442.htm
http://akhbarelyom.com/article/5682975cce8ff41662940ad7/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-1451399004
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 توقف قطارات السكك الحديد بأسيوط واإلسكندرية لساعات

تشهد سكك حديد مصر حالة من االضطرابات منذ أمس بسبب تأخر القطارات عن موعدها األساسي ألكثر من ساعتين للقطارات 

العادية، وأكثر من ساعة للقطارات المكيفة؛ ففي محافظة أسيوط توقفت حركة القطارات أكثر من ساعة صباح اليوم؛ بسبب 

نشوب مشادة كالمية بين سائق القطار وأحد الركاب؛ بسبب تأخر القطار ساعتين قنا"، بعد  -"القاهرة  226توقف القطار رقم 

 عن موعد وصوله. 

 رصد 5302-05-52

 سياحه

 من العاملين في إجازة مفتوحة %23اللواء علوان: مدينة دهب تحتضر و

بجنوب سيناء، أن المدينة تلفظ أنفاسها األخيرة سياحًيا مثل باقي المدن السياحية أكد اللواء عماد علوان، رئيس مدينة دهب 

، الفًتا إلى أن عدد الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة تصل %2إلى  0بالمحافظة؛ حيث وصلت نسبة اإلشغال بالمدينة من 

بع"، "المدينة تخلو من أية مظاهر لالحتفال بأعياد رأس وأضاف، في تصريحات بحسب "اليوم السا فندًقا ومنتجًعا سياحًيا 23إلى 

من العاملين  %23وأشار إلى أن  ."السنة الجديدة، وأن معظم الفنادق أغلقت أبوابها، والمتبقي منها يفتح أبوابه ولكن دون زبائن

 .بالفنادق تم منحهم إجازة مفتوحة لحين إشعار آخر

 5302-05-52 رصد

 إسكان

 ألف شقة233تشكيل لجنة من"اإلسكان" و"االستثمار العقارى" لتفعيل مبادرة تنفيذ 

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة اإلستثمار العقارى، إنه تم تشكيل لجنة من وزارة اإلسكان والشعبة لدراسة وتفعيل 

إجتماعى ومتوسط. وأضاف أن اللجنة المشكلة بدأت حاليًا فى دراسة مواقع األراضى ألف وحدة إسكان  233مبادرة الشعبة لتنفيذ 

والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها، باإلضافة إلى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة 

ناحية أخرى، أكد ممدوح بدر الدين، فى بيان له، أن تالءم احتياجات العمالء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين. من 

 .الشعبة انتهت من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين

 5302-05-03 اليوم السابع

 أقباط

 أقباط من أجل الوطن": ال نخشى تهديدات استهداف الكنائس في االحتفاالت"

أعرب كريم كمال، مؤسس االتحاد العام ألقباط من أجل الوطن، عن عدم خشيته من أية تهديدات باستهداف الكنائس في ليلة 

يناير المقبل، مؤكًدا ثقته في أن االحتفاالت  2بمناسبة حلول عيد الميالد المجيد، المقررة يوم رأس السنة واحتفاالت األقباط 

أن الجيش المصري والشرطة قادران على توفير كامل الحماية واألمان لكل الكنائس  -في تصريحات صحفية-وأضاف  ستمر بسالم

 ا ثقته في أن كل المصريين سيشاركون في حماية الكنائس لترابطهمخالل االحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميالد المجيد، مؤكًد

وطالب مؤسس االتحاد العام ألقباط من أجل الوطن، جموع المصريين بالذهاب إلى الكنائس واالحتفال خالل األعياد دون خوف؛ 

 .ألن مصر كانت وستظل بلد األمن واألمان

 رصد 5302-05-03

http://rassd.com/171352.htm
http://rassd.com/171337.htm
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-/2515298#.VoOZ-_krLIU
http://rassd.com/171454.htm
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 أخرى

 سيارات ٦ريق بجراج في "سيدي جابر" .. واحتراق ح على السيطرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بجراج تابع لشركة العامرية للبترول الكائن بدائرة قسم شرطة 

وأكد .ببعض السيارات األخرى دون حدوث إصاباتسيارات تابعين للشركة وإحتراق جزئى  6حيث أسفر عن احتراق عدد  سيدى جابر

 مصدر أمني أنه أجهزة البحث الجنائى تكثف جهودها للوقوف على أسباب ومالبسات الحريق.

 5302-05-03 بوابة االخبار

 ساعة 50مناطق بأكتوبر لمدة  03انقطاع المياه عن 

 –اإلنتاج اإلعالمى  –ات نايل س –أكتوبر، هى: "الروضة  6مناطق بمدينة  03أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، قطع المياه عن 

صباح اليوم  2ساعة، اعتبارا من الساعة  50خزانات سوميد" لمدة  –سوق الجملة  –الياسمين  –دريم  –مدينة الفردوس شرطة 

صباح الخميس. وأكد المهندس ممدوح رسالن، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف  2األربعاء وحتى الساعة 

مم أسفل قواعد كوبرى مول مصر الجديد فى طريق الواحات تحت إشراف 233ذلك يأتى بسبب تحويل مسار خط مياه  الصحى، أن

 .األشغال العسكرية

 5302-05-03 اليوم السابع

 جنيه بدال لألئمة مع راتب يناير 0333تقرر صرف « األوقاف»

جنيه بدال لألئمة مع راتب يناير المقبل، تنفيذا لقرار رئيس مجلس  0333قرر وزير األوقاف، محمد مختار جمعة، أمس، صرف 

ووجه وزير األوقاف معاونوه الشيخ محمد عبدالرازق،  الصادر منتصف الشهر الحالى بصرف بدل لألئمةالوزراء، شريف إسماعيل، 

رئيس القطاع الدينى بالوزارة، وأحمد عبدالهادى، رئيس قطاع الخدمات المركزية، بإصدار منشور عام بضوابط صرف البدل وضمه 

 ت اإلقليمية باتخاذ الالزم لصرفه مع راتب شهر يناير.للراتب باستمارة صرف واحدة، والتأكيد على جميع المديريا

 5302-05-03 الشروق

 محًلا تجارًيا بـ"أكتوبر" ومواطن يقطع شرايينه  023هدم أكثر من 

يقول و محًلا في شارع النزهة 023أكتوبر، من تضررهم من هدم أكثر من  6المحال التجارية في الشيخ زايد بمدينة يشكو أصحاب 

ألف جنيه في الشهر، وأصحاب المحال باالتفاق مع مالك األراضي قاموا  03إلى  03أحد أصحاب المحالت: مأجرين المحالت دي من 

لشيخ زايدوأضاف "أمس ودون أي إنذار ألصحاب المحالت جاءت القوات األمنية وقامت بتقنين أوضاعهم منذ سنين مع جهاز مدينة ا

متًرا من الطريق ودون أي ترتيب مع أصحاب المحالت أو إنذار مسبق بإخالء المحالت من  53بإزالة المحالت التجارية وصوًلا إلى 

رض ذلك تم ضربه وحبسه في الحال، وقطع أحد أصحاب وتابع: "من عا."محتوياتها، وتمت اإلزالة وتدمير المحالت بمحتوياتها

 ."المحالت شرايينه أمام الشرطة اعتراًضا على قرار اإلزالة، وتم نقله للمستشفى

 رصد 5302-05-52

 انتحار شاب شنقا في الغربية

بقرية محلة حسن، التابعة لمركز المحلة في حوال الساعة السادسة من قام شاب باالنتحار شنقا بحبل غسيل بمنشية األمراء، 

وتم استدعاء مفتش الصحة الذي أمر بنقل الجثة لمصلحة الطب الشرعي بطنطا لتبين وجود شبهة جنائية  مساء اليوم الثالثاء

 .رعي بطنطامن عدمه، ولم يتم التوصل إلى سبب الوفاة حتى اآلن وما زالت جثة الشاب بمصلحة الطب الش

 5302-05-03 رصد

http://akhbarelyom.com/article/56838bcace8ff4490c3a2bec/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%A6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1451461578
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-10-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-23-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2515170#.VoOat_krLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30122015&id=b97a5e77-cbbd-448b-ae38-6d3453b18bd2
http://rassd.com/171353.htm
http://rassd.com/171438.htm


 

 

5302ديسمبر  03نشرة    مرصد اإلعالم المصري       21   

 

 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 إحباط محاولة تفجير كمين شرطة في فيصل

ديسمبر، محاولة تفجير كمين شرطة في منطقة فيصل، عن طريق عبوة  ٣١أحبط رجال الحماية المدنية بالجيزة، فجر األربعاء 

من جانبه، قال مصدر أمني، إن عناصر إرهابية، زرعت عبوة ناسفة شديدة االنفجار بجوار كمين للشرطة .شديدة االنفجارناسفة 

 بمنطقة فيصل، وتمكنت القوات من العثور عليها بعد االشتباه في الجسم، والتأكد من إيجابية البالغ، وتفجيرها دون خسائر.

 03/05/5302 بوابة األخبار

 هارًبا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة 43ضبط 

هارًبا من تنفيذ أحكام قضائية خالل تنفيذ حملة أمنية على صاالت  43تمكنت السلطات األمنية بمطار القاهرة الدولى، من ضبط 

 السفر والوصول والطرق المؤدية من وإلى المطار.

 52/05/5302 بوابة األهرام

 "تأهب أمني" بالقاهرة استعدادا الحتفاالت األقباط والكريسماس

سنة الميالدية، أعدت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء خالد قبل ساعات من استقبال احتفاالت عيد الميالد المجيد ورأس ال

عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، خطة أمنية للحفاظ على األمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها 

وتحقيق االنضباط وتوفير كافة وصورها، في إطار من الشرعية وسيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان فى الشارع المصري، 

 وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك االحتفاالت.

 52/05/5302 بوابة األهرام

 من رموز مبارك بطلبات لالتحاد األوروبى لعدم تجديد تجميد أموالهم2مصادر:تقدم 

من رجال األعمال ورموز نظام مبارك بطلبات إلى االتحاد األوروبى لرفع التحفظ على أموالهم  2كشفت مصادر مطلعة، عن تقدم 

وكشفت المصادر أن الطلبات التى  .والهم الموجودة فى حسابتهم بالبنوك الخارجيةمالتجديد لتجميد أفى بنوك االتحاد وعدم 

رفع التحفظ على أموالهم ضمت صورا من طلبات التصالح التى تقدموا بها لجهات الكسب غير تقدم بها رجال األعمال لالتحاد ل

 .المشروع طبقا لتعديالت قانون الكسب الجديدة بشأن التصالح مع رجال األعمال للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهمين بها

ن، لدراستها والتأكد من صحتها عما إذا كانت جهات التحقيق وأكد المصدر، أن االتحاد األوروبى لم يبت فى هذه الطلبات حتى اآل

 .انتهت من فحص طلبات التصالح واتخاذ اإلجراءات بالتصالح مع هؤالء من عدمه

 03/05/5302 اليوم السابع

 سيارات فى جراج العامرية للبترول باإلسكندرية 2تفحم 

نجحت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن اإلسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى جراج العامرية للبترول بمنطقة الحضرة 

 .وجاٍر التحقيق ومعرفة مالبسات الحريق وأسبابه سيارات بالجراج 2فى تفحم  وتسبب يدى جابرسالتابعة لدائرة قسم شرطة 

 03/05/5302 اليوم السابع
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http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-7%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2515219#.VoOPrquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85-9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2515237#.VoOPs6uxXIU
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 أمن الشرقية يسيطر على محاولة شغب سجناء اإلخوان بمركز أبو حماد

األجهزة األمنية بمركز شرطة أبوحماد فى الشرقية، من السيطرة على شغب مجموعة من السجناء المنتمين لجماعة تمكنت 

منهم إلى  26وترحيل وتم  .اإلخوان ، بعدما حاولوا نشر الشغب والفوضى فى الحجز وترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة

  .سجن قوات األمن بالزقازيق

 03/05/5302 اليوم السابع

 مذكرة باستبعاد مستشارين من نظر قضايا "اإلخوان"

بعناصر إخوانية، وميول عدد آخر لهوى تلقى التفتيش القضائى مذكرات قانونية تكشف صلة قرابة عدد من المستشارين 

وكشفت مصادر قضائية، عن التحقيق في طلب استبعاد أحد .سياسي معين، ومن المقرر إحالة المتورطين للتأديب والصالحية

وجاء في نص المذكرة التي تسلمها أمس .المستشارين من نظر قضايا اإلخوان، بسبب عالقة مصاهرة مع عناصر بجماعة اإلخوان

ل المستشار أيمن عباس رئيس محكمة االستئناف، أنه حرًصا على اعتبارات العدالة وعدم تعرض األحكام الصادرة للبطالن، األو

 نطالب باستبعاد هذا المستشار من نظر تلك القضايا.

 03/05/5302 البوابة نيوز

 الدقي قتلوا صاحب كشك أثناء حملة إشغاالتموظفين بحي  0القبض على 

موظفين بحى الدقى بعد صدور أمر من المستشار أحمد  0من القبض على ية أمن الجيزة برئاسة خالد شلبى،تمكنت مباحث مدير

ة لمعتوق وكيل أول نيابة الدقى بضبطهم واحضارهم للتحقيق معهم؛ التهامهم بالتعدي على صاحب كشك أثناء تنفيذ حملة إزا

 تعديات وإشغاالت حتى فارق الحياة.

 52/05/5302 البوابة نيوز

 محامي محمد فهمي يتقدم رسمًيا بطلب لوزارة الداخلية السترداد الجنسية المصرية

والجنسية السترداد الجنسية المصرية للصحفي محمد تقدم المحامي محمد حمودة بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية وقسم الهجرة 

 فهمي.

 52/05/5302 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 نيابة اإلسكندرية تحقق فى بالغ ضد محمد البرادعى يتهمه بالتحريض على الدولة

بدأت نيابة استئناف اإلسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام األول لنيابات استئناف اإلسكندرية، 

، والذى اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات ضد الدكتور محمد البرادعىالتحقيق فى البالغ المقدم من طارق محمود المحامى 

الشائعات فى المحافل الدولية عن وجود حاالت اختفاء قسرى، واتهامه فيها وزارة  الدولة ورئيس الجمهورية عن طريق إطالق

 . الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسئوليتها عن وقائع االختفاء

 03/05/5302 اليوم السابع

 بالغ لنيابة أمن الدولة لضبط وإحضار "أسماء محفوظ"

تقدم المحامي سمير صبري ببالغ عاجل إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد الناشطة السياسية اسماء محفوظ بسبب دعوتها القتحام 

 اليوم الثالثاء عبر موقعها الرسمي فيس بوك. في تغريدة قامت بتدوينها 5306السجون المصرية في يناير 

 52/05/5302 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7/2514946#.VoOQKquxXIU
http://www.albawabhnews.com/1688905
http://www.albawabhnews.com/1688506
http://www.albawabhnews.com/1687859
http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A/2515249#.VoOPpquxXIU
http://www.albawabhnews.com/1688357
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 إخالء سبيل متهمين في قضية "أنصار بيت المقدس الثالثة"

وعبداهلل ضيف عباس، أمرت المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بإخالء سبيل متهمين محمد ضيف عباس 

 ومن جانبه أكد "المتهيين باالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس الثالثة

خالد المصري محامي المتهمين، أن المتهمين يملكان "ميكروباص"، وتصادف توصيل المتهم محمد ضيف، لمجموعة من عناصر 

 هم .م أنتمائه للجماعة تم إخالء سبيللذين قبض عليهم، مشيًرا إلى أنه حينما ثبت عد"أنصار بيت المقدس"، ا

 52/05/5302 البوابة نيوز

 يناير.. أولى جلسات دعوى "الغيطي" ضد أحمد موسى03

لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اإلعالمي محمد الغيطى يناير المقبل  03حددت محكمة جنح أول مدينة نصر جلسة 

 ضد أحمد موسى يتهمه فيها بسبه وإذاعة محادثات خاصة له على الهواء بدون إذنه.

 52/05/5302 البوابة نيوز

 للمحاسباتفتح التحقيق في اختفاء عضو الجهاز المركزي 

أكد مصدر قضائى بنيابة عين شمس أن أمجد المنوفى رئيس النيابة فتح التحقيق في واقعة اختفاء عضو بالجهاز المركزى 

للمحاسبات، حيث أمر بسرعة إجراء تحريات المباحث، وطلب من األجهزة المعنية بتتبع هاتف المختفى للوصول إلى آخر األشخاص 

 ، واستدعاء شقيقه وزوجته لسماع أقوالهما.الذي تحدث معهم ومكان وجوده

 52/05/5302 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1688100
http://www.albawabhnews.com/1687749
http://www.albawabhnews.com/1687745
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 الشأن العسكري
 ـــــــــــــــــــــ

 

 القومية الكبرى بالطاقات التصنيعية والبشرية المشروعات في نشارك: الحربي اإلنتاج

اللواء محمد العصار وزير اإلنتاج الحربي إن الوزارة تشارك في المشروعات القومية من خالل االستفادة من طاقات الوزارة قال 

وأشار إلى مشاركة الوزارة في مشروع مليون ونص المليون فدان من خالل حفر اآلبار وإقامة محطات للصرف  التصنيعية والبشرية.

على هامش حفل إطالق الدفعة الثانية لبرنامج تدريب القيادات بالجهاز اإلداري بالدولة  -العصار وأوضح  الصحي وتحليه المياه.

أن الوزارة تقوم بحفر األبار في توشكى والمنيا الستصالح األراضي فضال عن أن بعض األبار ستعمل بالطاقة الشمسية وسيتم  -

 تركيب تلك الوحدات من خالل وزارة اإلنتاج الحربي.

 52/05/3025 بوابة األخبار

 

 البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية احتفال يشهد البحرية القوات قائد

ديسمبر، احتفال األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  52شهد قائد القوات البحرية اللواء أركان حرب أسامة ربيع، الثالثاء 

جاء ذلك بحضور رئيس األكاديمية الدكتور  العربية " منطقة السقالة " في " أبو قير".والنقل باليوم البحري وذلك بمقر األكاديمية 

 إسماعيل عبد الغفار .

 52/05/5302 بوابة األخبار

 

5302السيسي يعود لـ"الميري" مرتين في   

بارتداء الزى العسكري  ٥١٠٢الرئيس السيسي خالل عام منذ توليه رئاسة الجمهورية واستقالته من منصبه كوزير للدفاع، قام 

للقوات المسلحة في مناسبتين مختلفين المناسبة األولى التي ارتدى فيها السيسي الزى العسكري كانت عقب هجمات األول من 

الزي العسكري أثناء ضابط وجندي وأعلنت رئاسة الجمهورية وقتها أن الرئيس حرص على ارتداء  ٠١والتي راح ضحيتها  ٥١٠٢يوليو 

أما المرة الثانية فكانت  .زيارته لشمال سيناء، لتقديم التحية الواجبة لكل فرد من أفراد القوات المسلحة وتأكيد تضامنه معهم

أغسطس الماضي، عندما فاجأ الرئيس الجميع أثناء افتتاح القناة وهو يرتدي الزي العسكري، وصعد إلى اليخت الملكي  ٦يوم 

، وصافح عدد من القيادات العسكرية، وقام باستقالل يخت المحروسة وقام بتحية المواطنين المشاركين في االحتفال، المحروسة

 .تي شاركت في انجاز هذا المشروعأثناء توجهه إلى مقر االفتتاح وجاء ذلك في رسالة تحيه منه للقوات المسلحة ال

 52/05/5302 بوابة األخبار

 

 موقع "سد النهضة" اإلثيوبي"الجيش المصري اإللكتروني" يخترق 

ووضع  اخترق قراصنة مصريون، موقع سد النهضة اإلثيوبي، وكتبوا على الصفحة الرئيسية: "الجيش المصري اإللكتروني".

القراصنة فوق صورة لنسر عبارة: "لن نترككم تمنعون عّنا المياه ننتظر اللحظة المناسبة وحنطربقلكم سد النهضة على 

 دماغكوا".

 52/05/5302 الوطن

http://akhbarelyom.com/article/568280f6ce8ff4bc53b08e02/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1451393270
http://akhbarelyom.com/article/56826ba9ce8ff4a745cba618/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1451387817
http://akhbarelyom.com/article/56827da0ce8ff4ed51b08e02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-2015-1451392416
http://www.elwatannews.com/news/details/884909
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 وكالة روسية: مصر اخترقت "البرنامج الصاروخي اإلسرائيلي"

زعمت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن إقالة الجنرال اإلسرائيلي "يائير راماتي" مدير هيئة الدفاع الصاروخي في إسرائيل بسبب 

ونقلت الوكالة تحت عنوان، "مصر  جسيم، كان على غرار اختراق المخابرات المصرية للبرنامج الصاروخي اإلسرائيلي.اختراق أمني 

نجحت في اختراق "البرنامج الصاروخي اإلسرائيلي"، على لسان خبراء: "بناء على تلك المعلومات، فإن الحديث عن أجهزة مخابرات 

ية ولديها أجهزة ناشطة قادرة على اختراق إسرائيل، وتعد مصر مرشحة بقوة للعب إقليمية يشير بصورة أساسية إلى دول قو

هذا الدور، وهناك ترجيحات بين المراقبين أن تكون مصر نجحت في اختراق البرنامج الصاروخي اإلسرائيلي والحصول على أسراره، 

فاع اإلسرائيلية اكتفت بالتأكيد على تسبب "راماتي" في وأشارت الوكالة، إلى أن وزارة الد خاصة أن مصر مهتمة بشدة بهذا األمر".

وكانت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أعلنت أول أمس، إقامة "راماتي" بسبب خرق  خرق أمني خطير أضر بأمن إسرائيل، دون توضيح.

 أعوام. 4أمني ُوصف بـ"الجسيم"، وذلك بعد توليه رئاسة الهيئة على مدى 

 52/05/5302 الوطن

 بالتزامن مع زيارة السيسي.. األمن يمشط الفرافرة ويرفع درجة االستعداد للقصوى

كثفت قوات األمن والجيش من وجودها بالوادي الجديد، صباح اليوم، خاصة في مركز الفرافرة، استعدادا لوصول الرئيس 

وأعلن اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي  إلطالق إشارة البدء الستصالح مليون ونصف المليون فدان.عبدالفتاح السيسي، 

الجديد، أن القوات المشتركة من األمن والقوات المسلحة مشطت كافة القرى النائية بمركز الفرافرة خالل الساعات الماضية، 

ناصر المشتبه بها في قرى المركز، كما شددت الرقابة على مداخل وشددت الرقابة على الممرات الجبلية، وكشفت عن كل الع

 المحافظة في كل االتجاهات.

 03/05/5302 الوطن

 معهد أمنى إسرائيلى: يحذر من امتالك مصر قدرات نووية

اإلسرائيلى من التحاق مصر السريع بركب الدول، التى تمتلك برامج نووية سلمية حذر تقرير أصدره معهد أبحاث األمن القومى 

بعد توقيعها على اتفاقية مع روسيا لبناء مفاعل نووى. واعتبر التقرير أن هذه البرامج يمكن أن تشكل أساسا للتوسع المعرفى 

ن أن تتجاهل توجه مصر أو غيرها من دول المنطقة فى المجال النووى، وغطاء لبناء قدرات نووية عسكرية، وأن إسرائيل ال يمك

 نحو امتالك قدرات نووية حتى لو كانت سلمية.

 03/05/5302 الشروق

 ني "خطير جًدا"إسرائيل: التعاون العسكري المصري األلما

مصر تسعى ألن تكون قوة إقليمية ذات قدرات عسكرية متقدمة بما يمثل تهديًدا ألمن الدولة »قال خبير استراتيجي إسرائيلى إن 

ونقل موقع القناة السابعة اإلسرائيلية عن شاءول شاى، مدير معهد السياسات والدراسات اإلستراتيجية، قوله إن مصر «. العبرية

شهر إلى برلين ال« سامح شكري»الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية  . وأضاف أنقوة إقليمية بمقومات وأسلحة عالمية تسعى لتصبح

المقبل، وفى ظل استعداد القاهرة لتعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا، بعد صفقة الغواصات مؤخًرا. وقال شاى إن زيارة شكرى 

بلوماسية بين القاهرة وبرلين لتعزيز إلى ألمانيا ستكون ذات طابع عسكري في المقام األول الستغالل العالقات السياسية والد

ح وأوض التعاون العسكري، خاصة أن مصر تتجه بقوة لتعزيز قدراتها العسكرية البحرية وتسلمت الشهر الجارى غواصة ألمانية.

 .نيا من أحدث الغواصات في العالمأنه يجرى حاليا بناء غواصتين جديدتين لمصر في ألما

 52/05/5302 البوابة نيوز 
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 أخبار سيناء
 ــــــــــــــــــــــ

 اندالع حريق بمجلس مدينة بئر العبد

اندلع حريق محدود، فجر اليوم األربعاء، بقسم الحملة بمجلس مدينة بئر العبد غرب سيناء، ونجحت قوات الدفاع المدني في 

وأكد عدلي اليماني، رئيس مجلس مدينة بئر العبد، أنَّ حريًقا اندلع بمقر حملة السيارات الملحق بمبنى  السيطرة عليه وإخماده.

وأشار اليماني إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر  المجلس، وتم استدعاء قوات الدفاع المدني واخمدت الحريق خالل دقائق. 

 بشرية أو مادية.

 03/05/5302 مصر العربية

 

 الجيش يقصف قريتين في الشيخ زويد بالمدفعية

نقلت مصادر خاصة لشبكة "رصد"، بأن كمين الجيش المتمركز في قرية الوفاق جنوب رفح قام بقصف قرية الخرافين جنوب 

 المدينة، وقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، بعدد من الدانات المدفعية.

 52/05/5302 رصد

 

 الجيش والشرطة يغلقان الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد

أغلقت قوات الجيش والشرطة، صباح اليوم الثالثاء، الطريق الدولي الساحلي الرابط بين مدينتي العريش والشيخ زويد، ومنعت 

وأكد شهود عيان، أن أصوات انفجارات وأعيرة نارية دوت بعنف في منطقة "العبيدات" التي  تام.مرور السيارات المدنية بشكل 

وأضاف الشهود، في تصريحات صحفية، أن القوات  يوجد بها كمين أمني مجاور لمسار الطريق الدولى بين العريش والشيخ زويد.

غالقه من عند كمائن الريسة والمزرعة والشالق والخروبة بشكل أوقفت السيارات األهلية عند الكمائن على الطريق الدولي، وتم إ

 تام.

 52/05/5302 رصد
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