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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 :السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــ

الدولي الخاص بليبيا في روما وزير الخارجية يؤكد على محورية مكافحة اإلرهاب في في كلمته أمام االجتماع 

 ليبيا

والذي عقد بالعاصمة اإليطالية روما بمشاركة  ام االجتماع الدولي الخاص بليبياسامح شكري وزير الخارجية بيان مصر أمألقى 

فضال عن المشاركين في الحوار الليبي / الليبي تحت رعاية األمم  اإلقليمية المهتمة بالشأن الليبيجميع األطراف الدولية و

أشار إلى أن بيان وزير الخارجية أمام االجتماع  تحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةوفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد الم المتحدة.

األمر الذي يحتم التحرك  قليمية الخطيرة لذلكنعكاسات اإلواال حاليًا من انتشار متسارع لإلرهابحذر من خطورة ما تشهده ليبيا 

العاجل من جانب المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي وممثليه في مفاوضات الصخيرات التي تستهدف التوافق حول االتفاق 

يقف  ليبأن شكري أكد على أن المجتمع الدو وأضاف المتحدث باسم الخارجية السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية.

 ضاء مجلس النواب الشرعي في ليبيااليوم في مفترق طرق تاريخي في تعامله مع األزمة الليبية، وأنه بات جليًا أن غالبية أع

يبيون الل وأنه قد آن األوان كي ينضم جميع وأعضاء كثيرين من المؤتمر الوطني المنتهية واليته، باتوا داعمين التفاق الصخيرات، 

ألغلبية في مجلس النواب، مشيرًا إلى دعم مصر لتلك اإلرادة، وتطلعها إلى انضمام كافة قوى مجلس النواب الليبي إلى دعم إرادة ا

ديسمبر المقرر للتوقيع على االتفاق، للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي، خاصة  11إلى دعم االتفاق السياسي قبل يوم 

وأشار المتحدث، إلى أن الوزير شكري أكد في بيانه أيضًا على أهمية الدور  ود طويلة.في المناطق التي تم تهميشها لسنوات وعق

الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في محاربة اإلرهاب، ودوره المطلوب في دعم االتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني 

 القادمة.

 11/15/5112موقع وزارة الخارجية المصرية 

 

المتحدث باسم الخارجية: نتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية خطوة هامة علي طريق تفعيل الصوت 

 رضة السوريةالموحد للمعا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على ان نتائج  اجتماع الرياض للمعارضة السورية تعتبر خطوة هامة على طريق 

تفعيل الصوت الموحد للمعارضة السورية استعدادًا لخوض العملية التفاوضية بين الحكومة السورية والمعارضة تحت إشراف 

فضاًل عن بياني فيينا الصادرين  5115وعلى أساس إعالن جنيف لعام  مجموعة فيينا لدعم سوريا األمم المتحدة وبدعم من

ونوة المتحدث إلى أهمية ما تضمنه البيان الختامي الجتماع الرياض بشأن تمسك  نوفمبر الماضيين. 14أكتوبر و 01بتاريخ 

لدولة السورية وسيادتها، والتزامهم بآلية الديمقراطية المشاركين في المؤتمر بوحدة األراضي السورية وإيمانهم بمدنية ا

التعددية دون تمييز عرقي أو طائفي، وبالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ورفضهم لإلرهاب بكافة أشكاله، معتبرًا أن كل 

إلى أهمية ان يسفر هذا هذه القيم متسقة مع ما صدر عن مؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية السورية في يونيو الماضي. وأشار 

التطور عن  االستمرار في جهود جمع إرادة السوريين على التوصل إلى تسوية سياسية تفتح الطريق لعودة االستقرار وتحقيق 

التطلعات المشروعة للشعب السوري، والقضاء على كافة أشكال اإلرهاب وتنظيماته على األراضي السورية، مؤكدا على أن مصر 

 ل قصارى جهدها لتحقيق هذه األهداف خالل الفترة القادمة.ستستمر في بذ

 14/51/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6e3ed434-f73c-4578-8138-3e55ebc31c81
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d5ccf795-56e3-499c-b1ab-6ddb30e52d11
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 السفير المصري بتوجو على متن "الميسترال" بدعوة من السفير الفرنسي

بناًء على دعوة من السفير الفرنسي المدمرة وحاملة الطائرات المروحية "الميسترال"  السفير المصري فى توجو كريم شريفزار 

المتواجدة بميناء لومى البحري في إطار مهمة رقابة وتأمين تقوم بها البحرية الفرنسية في منطقة غرب إفريقيا وخليج غينيا، 

مليار دوالر لمساعدة دول غرب إفريقيا الفرانكفونية على  11بإجمالي  5111ضمن حزمة االلتزامات التي قدمتها فرنسا منذ عام 

وبعد استعراض األقسام واإلمكانيات المختلفة للميسترال، ألقى قائد "الميسترال"  مكافحة القرصنة البحرية والجريمة المنظمة.

لسفير المصري على متن كلمة خالل حفل استقبال صغير بحضور قيادات الوحدات المختلفة بالمدمرة المذكورة، رحب فيها با

سفينته، مؤكدا على سعادتهم بهذه الزيارة التي تأتى تأكيدا على عمق العالقات المصرية الفرنسية فى شتى المجاالت، كما أشار 

باعتبارها األحدث فى العالم  –فقط تم إنتاجهم فى العالم  1من أصل  –إلى فخرهم بامتالك مصر لمدمرتين من نفس الطراز 

فرنسية في الجهود المصرية الحثيثة لمكافحة اإلرهاب وقطعه من دابره، فال يصح أن تتواجد الميسترال بمنطقة وكمساهمة 

غرب إفريقيا دون دعوة السفراء المصريين لزيارتها. من جانبه، أعرب السفير المصرى عن سعادته بالتواجد على متن الميسترال 

 ورؤية قدراتها المختلفة على أرض الواقع.

 14/15/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 سيرد على الشواغل المصرية كافة لسد النهضة المتحدث باسم وزارة الخارجية:اجتماع نهاية ديسمبر

يشارك فيه وزراء الخارجية  المهم أن يعقد اجتماع سياسى فني أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من 

الشركتين اللتين تم فى أسرع وقت ممكن فى ضوء عدم تمكن  والرى للدول الثالث للنظر فى البدائل المتاحة إلطالق الدراسات

االتفاق عليهما على القيام بتلك الدراسات. مضيفا أن الهدف الثانى المهم من عقد االجتماع السداسى القادم نهاية الشهر الحالى 

 هو مراجعة الموقف بشأن تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع فى مارس الماضى.

 14/15/5112 األهرام

 

 تعاون مصرى ــ أمريكى لمكافحة تمويل تنظيم داعش

عددا من كبار المسئولين فى القاهرة أمس حيث ناقش معهم تعزيز التعاون  "دانييل جالسر"التقى مساعد وزير الخزانة األمريكى 

المصرى األمريكى لتفكيك شبكات تمويل تنظيم داعش ومصادر تمويله. وقد ناقش جالسر مع كبار المسئولين المصريين فى 

إلى النظام  تنظيم داعش صولوزارتى الخارجية والداخلية ومسئولى البنك المركزى المصرى استراتيجيات مشتركة للحد من و

فى تصريح و المالى الدولي، وأفضل السبل المتاحة للتنسيق بين مصر والواليات المتحدة لمنع التنظيم من الحصول على التمويل.

زل ع له حول الزيارة، قال جالسر: "تعمل الواليات المتحدة بشكل وثيق مع شركائها اإلقليميين مثل مصر التخاذ خطوات جادة نحو

داعش عن النظام المالى الدولى ولمنع هذا التنظيم اإلرهابى الوحشى من استخدام ثرواته، لقد جئت إلى القاهرة للمساعدة فى 

دعم قوتها فى مواجهة اإلرهاب وتطوير التعاون المشترك خصوصًا فى مواجهة المجموعات التابعة لداعش فى شمال إفريقيا" 

 تعاون المستقبلى ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مصر لنتمكن معًا من القضاء على داعش".وأضاف قائال: "اننا ناقشنا ال

 وبصفته كمساعد الوزير لشئون تمويل اإلرهاب يتولى جالسر إدارة مكتب استخبارات التمويل واإلرهاب.

 14/15/5112 األهرام

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=da55d606-3c99-40db-8b90-d5af1ed8db0d
http://www.ahram.org.eg/News/131754/25/459637/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131754/25/459746/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.aspx
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 نـدرك المخاطر التى تواجهـها مصـــربالقاهرة :السفير األلمانى 

أكد السفير األلمانى لدى القاهرة يوليوس جيورج لوى أن بالده تدرك حجم المخاطر التى تواجهها مصر، مؤكدا دعم حكومته فى 

خالل لقاء مع مجموعة  -تنعم باالستقرار والرخاء واألمن. وأوضح وأضاف أن ألمانيا ترغب فى رؤية مصر  سعى مصر نحو االستقرار.

أن مصر تواجه تحديات ضخمة سياسية واقتصادية واجتماعية خالل السنوات الماضية، فضال  -من الصحفيين بمقر السفارة 

 لشرطة والجنود والمدنيين.عن التهديدات الداخلية التى تواجهها البالد وتتمثل فى اإلرهاب، حيث الهجمات اليومية ضد رجال ا

وأوضح أنه فى زمن اإلرهاب والحروب غيرالتقليدية، فإن االستقرار يمكن تحقيقه على عدة مستويات، ويتطلب اتخاذ العديد 

 من اإلجراءات: عسكريا، واقتصاديا واجتماعيا وبالطبع سياسيا أيضا.

 14/15/5112 األهرام

 

 السفير البريطاني على "تويتر": المواطنون فى مصر هم الثروة الحقيقية للبلد

البريطاني بالقاهرة جون كاسين أن المواطنين في مصر هم الثروة معلقا على التعداد السكاني الجديد في مصر، أكد السفير 

وقال كاسين، في تغريدة باللغة العربية العامية التي يتقنها، على حسابه بموقع التواصل اإلجتماعي )تويتر(  الحقيقية للبالد.

الحقيقية للبلد ووقود للمستقبل، ممكن اليوم األحد: "مصر في صورة واحدة.. وأنا أصر على أن الناس هم مصدر التفاؤل والثروة 

وفي تغريدة أخرى،  مليون مواطن. ٠٩كما نشر السفير البريطاني صورة للتعداد السكاني الجديد بعد أن بلغ  يتصدون ألي تحد".

( الذي ينشر السفير كاسين صورة على )توتير( للسفارة البريطانية من الداخل بعد أن تزينت بمناسبة عيد الميالد )الكاثوليك

يوافق الخامس والعشرين من ديسمبر، مصحوبة بتعليق "أمطار في الشوارع وثلج في السفارة .. عيد الميالد يقترب .. كل عام 

 وأنتم بخير".

 14/15/5112 بوابة األهرام

 

السيسي يتلقى اتصاًلا هاتفًيا من أوالند يؤكدان خالله اتفاًقا متوازًنا يأخذ بعين االعتبار شواغل الدول 

 اإلفريقية

سة دث الرسمي بِاسم رئاوصرح السفير عالء يوسف، المتح أوالند".اتصاًلا هاتفًيا من الرئيس الفرنسي "فرانسوا  السيسيتلقى 

الخاص بمكافحة على آخر التطورات الجارية على صعيد صياغة االتفاق الدولي  سيسيبأن "فرانسوا أوالند" أطلع ال الجمهورية

وفي هذا السياق، أكد  غير المناخ. مع اقتراب موعد انتهاء مؤتمر الدول األطراف باتفاقية األمم المتحدة لت ظاهرة تغير المناخ

رة ال سيما أن إفريقيا تعد القا االعتبار شواغل الدول اإلفريقية السيسي أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين

ويل توفير التمواألكثر تضرًرا من تداعيات تغير المناخ، مشدًدا على أهمية أن يكفل االتفاق المأمول  األقل في االنبعاثات الحرارية

 وزيادة االعتماد على وسائل الطاقة المتجددة. على التحول نحو االقتصاد النظيف والتكنولوجيا الالزمين لمساعدة الدول اإلفريقية

وأضاف المتحدث الرسمي أن االتصال تناول أيًضا سبل تعزيز العالقات الثنائية المتميزة التي تشهد تنامًيا ملحوًظا على كافة 

كما تطرق االتصال إلى آخر المستجدات على الساحة اإلقليمية، والسيما فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب،  ة في اآلونة األخيرة. األصعد

 والتوصل إلى حلول سياسية لألزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

 15/15/5112 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131754/43/459657/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%86%D9%80%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821679/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821231/%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%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84.aspx
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 الفريق عنان يسافر إلى السعودية ألداء مناسك عمرة المولد النبوى

السابق ونائب رئيس المجلس العسكرى السابق القاهرة، متوجًها إلى غادر الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة 

ويتوجه عنان إلى مكة مباشرة ألداء المناسك  األراضى المقدسة بالسعودية، وذلك ألداء مناسك عمرة المولد النبوى الشريف.

بعدها للقاهرة، ويصاحب الفريق وسيمكث بها لمدة سبعة أيام، يتوجه بعدها للمدينة المنورة لمدة ثالثة أيام أخرى، ويعود 

 سامى فى أداء المناسك السيدة حرمه.

 15/15/5112 األهرامبوابة 

 أزمة سد النهضة حل في يأمل السودان خارجية وزير

أعرب د. إبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني، عن أمله في أن يتم حل أزمة سد النهضة اإلثيوبي في إطار شراكة ثالثية، بين 

هذه الشراكة، إذا التزمت بها األطراف الثالثة،  دول حوض النيل الشرقي الثالثة التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، قائال: "إن

أنه تم إرساء قواعد هذه الشراكة بتوقيع اتفاق المبادئ وأضاف  ستكون في قوة اإلطار القانوني الذي يطالب به البعض".

مزيد من  بالخرطوم بين قادة الدول الثالثة، رافضا الحديث عن فشل االجتماعات السداسي، مضيفا: "هناك أشياء تحتاج إلي

التوضيح من الدول الثالثة سيتم إجالؤها خالل أسبوعين فقط، مما يؤكد حرص مصر والسودان وإثيوبيا علي التوصل إلي نتائج 

وأكد موقف بالده بأنها تتحرك في مفاوضات سد النهضة من منطلق المصالح الوطنية للسودان التي تحتم عليها تقريب  مرضية".

بدوره، قال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية  الثالثة وليس اعتمادا علي القيام بدور الوسيط. وجهات النظر بين األطراف

ديسمبر الجاري، خطوة  52و 52والري السوداني، إنه من المتوقع أن يشهد االجتماع السداسي المقبل، الذي سيعقد بالخرطوم في 

لي أن بالده تتفهم تخوف مصر من تأثير المشروع اإلثيوبي علي حصتها من إيجابية في المفاوضات بين الدول الثالثة، مشيرا إ

مياه النيل، مبديا ثقته في التزام إثيوبيا بتعهداتها في جلسات المحادثات بأن مشروعها لن يؤثر علي تدفق مجري النيل في 

سد النهضة أو إبطاء معدالت اإلنشاء، في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن مصر طالبت بإرجاء استكمال بناء  مصر والسودان.

ونقل الوفد المصري جميع الشواغل وعناصر القلق للجانب اإلثيوبي ورغبة مصر في التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات 

ي ا ورد فالخاصة بالسد طبقا لميثاق المبادئ الذي تم توقيعه بالخرطوم خالل شهر مارس الماضي ، في إطار االحترام وااللتزام بم

 اإلعالن.

 14/15/5112 بوابة االخبار

 "متحدث الخارجية عن إطاحة "شكري" بميكرفون الجزيرة: "مكنش عارف أن حد بيصور 

ولها أبعاد سياسية وفنية وال يمكن  أكد المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن أزمة سد النهضة اإلثيوبي معقدة

وأضاف أبو زيد خالل مداخلة هاتفية في برنامج " صوت الناس" أن الجانب اإلثيوبي  اعتبار المفاوضات بشأنها نجحت أو فشلت.

يار " حسم اختوتابع : سيرد على القلق المصري خالل االجتماع المقبل، وأن الدولة المصرية لديها آليات وبدائل للتعامل مع األزمة .

المكاتب االستشارية التي تقوم بعمل دراسات عن سد النهضة اإلثيوبي خالل االجتماع المقبل بعد أسبوعين مطالبا بأن تكون 

وأشار أبو زيد إلى أن القول بأـن الدولة المصرية لم تتحرك  هناك ثقة في المفاوض المصري ويجب أن تكون وضع اعتبار الجميع".

وعن إطاحة وزير الخارجية السفير سامح  مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي "عدم إنصاف للمفاوض المصري" .خطوة لألمام في 

شكرى للميكروفون الخاص بقناة الجزيرة القطرية أوضح أنه تصرف تلقائي وطبيعي منوها أن اإلعالم المصري ضخم من الموقف 

 ي الوزير مكنش واخد باله انه في حد بيصور" .بشكل كبير معلقا أن وزير الخارجية سامح شكري قائال :" حت

 14/15/5112 بوابة االخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821119/%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%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/566dd60c1e6072d715dd71a6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1450038796
http://akhbarelyom.com/article/566d536b8f4abede088ef755/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%B1-1450005355
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 الموقف صعب«: سداسى النهضة»عن  سيسيالخارجية والرى للقرير وزيرى ت

رفع وزيرا الخارجية، سامح شكرى، والرى حسام مغازى أمس تقرير مفصال إلى السيسى عن تفاصيل االجتماع السداسى حول سد 

ل لها وتقييم النهضة الذى عقد يومى الجمعة والسبت الماضيين فى العاصمة السودانية الخرطوم والنتائج التى تم التوص

الموقف التفاوضى ومدى إمكانية إحراز تقدم فى الموقف خالل االجتماع المقبل المنتظر عقده بعد أسبوعين على نفس 

من مصادر رفيعة فى الوفد المصرى « الشروق»وعلمت  المستوى بحضور وزراء المياه والخارجية فى مصر والسودان وإثيوبيا.

قدر الموقف بأنه صعب للغاية وال حلول تبدو قابلة للتنفيذ  سيسير الذى تم رفعه إلى مكتب الالمشارك فى المفاوضات أن التقري

 خالل االجتماع المقبل.

 14/15/5112 الشروق

 «صفقة إقليمية»قريبة مع مصر لنزاع غرامة الغاز فى إطار معاريف: تسوية 

تسعى شركة كهرباء إسرائيل إلى التوصل لتسوية قريبة مع الحكومة المصرية، بشأن األزمة الناجمة عن قرار التحكيم الدولى 

صفقة إقليمية تشمل  مليار دوالر لصالح الشركة، على أن تكون هذه التسوية فى إطار 1.21بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 

ت لكن الصحيفة لم توضح الخيارا اليونان وقبرص، وتحسم تصدير الغاز اإلسرائيلى إلى مصر، وفقا لصحيفة معاريف اإلسرائيلية.

التى ستطرحها الشركة اإلسرائيلية بشأن مبلغ غرامة التحكيم، وما إذا كانت ستوافق على تخفيض المبلغ أو إعادة هيكلة سداده 

 «.رغم أنه خيار مستبعد»عاما، أم أنها ستتنازل عنها كليا فى مقابل موافقة مصر على استيراد الغاز اإلسرائيلى  12و أ 11على 

 14/15/5112 الشروق

 جدية المشروع النووى المصرى تثير قلق الدولة العبرية صحيفة إسرائيلية:

فى تعبير عن مدى القلق فى تل أبيب إزاء تحول مصر إلى الطاقة النووية، سلطت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية الضوء 

 إسرائيليين قولهمعلى زيارة وفد مصرى لموسكو لمناقشة تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية. ونقلت الصحيفة عن خبراء 

وهذا أول دليل على أن هذا ما سيحدث" وقالت  إيران سيؤدى إلى "شرق أوسط نووى أن تل أبيب حذرت دوما من أن اإلتفاق مع

الصحيفة أن زيارة الوفد المصرى هى األولى من نوعها منذ توقيع اتفاق إنشاء محطة الضبعة الشهر الماضى. ونقلت عن شاؤول 

بمعهد السياسة واإلستراتيجية فى هيرتسليا، قوله إنه فى حين أن هذه عملية معقدة، إال أن المشروع  شاى، مدير األبحاث

النووى المصرى يبدو جديا. وقال أن إسرائيل حذرت من أن اتفاق إيران سيؤى إلى شرق أوسط نووى وهذا أول دليل على ذلك، 

 مضيفا أن مصر لن تكون األخيرة. 

 14/15/5112 اليوم السابع

 «اإلخوان»وزير إسرائيلى سابق: رفعنا ميزانية الدفاع لمواجهة مصر فى عهد 

إن دوال كثيرة من بينها « الشاباك»لجهاز األمن العام  قال آفى ديختر، وزير األمن الداخلى السابق فى إسرائيل والرئيس السابق

إسرائيل ضخت مليارات الدوالرات إلى ميزانية الدفاع لمواجهة التهديد الذى تمثله مصر مع وصول اإلخوان المسلمين إلى الحكم 

، حتفال بعيد الحانوكاه اليهودىفى أعقاب ثورة يناير.واعتبر ديختر فى محاضرة ألقاها فى المعبد الكبير فى تل أبيب بمناسبة اال

 أن ما فعلته تل أبيب فى هذا الصدد كان مهما للغاية بالنسبة لها، حيث إن معاهدة السالم الموقعة مع مصر ألزمت إسرائيل

بتخفيض قواتها على طول الحدود مع مصر إلى بضعة ألوية فقط بعد أن كانت عدة فرق، ولذلك كان على إسرائيل أن تبدأ فى 

 منظومة مختلفة تدرس مصر بطريقة مختلفة، بعد أن أصبحت تمثل تهديدا جديدا.بناء 

 14/15/5112 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=0ce85f88-69db-4fa5-ad8b-5e140a6a2b4c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=9361d8ae-613d-436f-bad3-72cf0b73d458
https://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/2489596
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=f25d7a45-de28-4c33-821f-6f84e889f1c9
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 جيةاتصاالت مصرية للحصول على ودائع مالية ومساعدات نفطية خلي

من مصادر وزارية، أن اتصاالت تجرى مع كل من دولة اإلمارات والسعودية والكويت، وذلك للوفاء بما تعهدت به « الشروق»علمت 

مليارات دوالر فى مشروعات استثمارية  1الدول الثالث فى مؤتمر شرم الشيخ، الذى عقد فى مارس الماضى، بضخ ما يقرب من 

وقالت المصادر، إن هناك اتجاها لطلب المزيد  .5112/5111لموازنة العامة للعام المالى الحالى جديدة، للتخفيف عن كاهل عبء ا

من المعونات المالية فى صورة ودائع جديدة لدى البنك المركزى المصرى، لتأمين االحتياطات المصرية من العمالت األجنبية، 

يون المستحقة عليها، مثل قسط نادى باريس، عالوة على ستقوم بسداد بعض أقساط الد 5111خاصة أن مصر مع بداية عام 

 سداد وديعة قطرية فى منتصف العام، وأخرى تركية.

 14/15/5112 الشروق

 غدامحمد بن سلمان يزور القاهرة 

يزور ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان، مصر غدا للمشاركة في أعمال االجتماع 

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات  الثاني التنسيقي بين المملكة ومصر الذي سيعقد في القاهرة.

ير محمد بن سلمان سيشارك في أعمال االجتماع الثاني التنسيقي بين مصر والسعودية، وذلك في إطار تفعيل صحفية، إن "األم

ومن المقرر أن يعقد األمير  اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي لتنفيذ إعالن القاهرة، والذي تم التوقيع عليه في نوفمبر الماضي".

ويأتي هذا فيما بدأ أمس اجتماع اللجان  المهندس شريف إسماعيل". محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء

التنسيقية المصرية السعودية في إطار إعالن القاهرة، حيث رأس الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، 

مصرية، فإن مصر طرحت على وبحسب بيان للحكومة ال ورأس الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعيد.

 المملكة فرص استثمار في عدد من المجاالت ومن بينها اإلسكان والتعليم والطاقة.

 14/15/5112 الوطن وان الين

 المصري "طفولي"مستشار أوباما: تصرف وزير الخارجية 

وصف محمد اإلبياري  مستشار األمن الداخلي باإلدارة األمريكية واقعة إلقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ميكروفون شبكة 

يا له “وكتب اإلبياري عبر حسابه الرسمي على تويتر:  "الجزيرة"  أثناء مؤتمر صحفي دولي عن سد النهضة بـ "التصرف الطفولي"

 طفولي من وزير أن يفعل ذلك في حدث صحفي دولي".من أمر 

 14/15/5112 مصر العربية

 الجاسوس ترابين: كان لدي ثالجة وتلفزيون وميكروويف في سجني بمصر

الجاسوس اإلسرائيلي المطلق سراحه مؤخرا من السجون المصرية إن التعامل في البداية كان سيئا من قبل قال عودة ترابين 

المصريين، إذ ظن بداية أنهم يريدون قتله، لكن ظروف احتجازه تحسنت بعد ذلك  فبات لديه في الزنزانة ثالجة وميكروويف 

 سه، ألنه كان ال يستطيع تناول طعام السجن الذي وصفه بـ"السيئ".وتلفزيون، باإلضافة إلى أنه كان يقوم بإعداد طعامه بنف

أعوام في  2عزام عزام الذي قصى يل لقاء جمع الجاسوس اإلسرائيلي بينما وثقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصجاء ذلك 

ا بتهمة التجسس لصالح عاما قضاها في سجونه 12السجون المصرية بالجاسوس ترابين الذي أطلقت مصر سراحه أمس األول بعد 

وبحسب الصحيفة زار عزام الجاسوس ترابين في قرية األخير البدوية في النقب المحتل، وقدم له التهاني على إطالق  إسرائيل.

 .حول تجربتهما في السجون المصريةسراحه، ودار بينهما حديث طويل 

 14/15/5112 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=fa986644-3965-449c-8401-2d72be0de707
http://alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=245587&CategoryID=1
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%A9/836825-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%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%B7%D9%81%D9%88%D9%84%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%A9/834983-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1


 

 

5112ديسمبر  41نشرة   مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 "واشنطن تايمز": "بن كارسون" يتهم اإلخوان بالتآمر لتدمير أميركا

الرئاسية، بالتدقيق الشديد في المسلمين الذين يعيشون أو يدخلون طالب "بن كارسون"، المرشح الجمهوري لخوض اإلنتخابات 

أميركا، مشيًرا إلى وجود وثيقة لإلخوان المسلمين ترسم الخطوط العريضة إلستراتيجية تهدف إلى اختراق وتدمير الحضارة 

ة التي قال فيها إن التمسك وقالت صحيفة "واشنطن تايمز": إنه في إطار دفاعه عن وجهات نظره السابق الغربية من الداخل.

تقول إن "دور أعضاء  1991الشديد باإليمان اإلسالمي ال يتوافق مع دستور الواليات المتحدة واستشهد بوثيقة تعود إلى عام 

 ".ناإلخوان المسلمين في الواليات المتحدة هو نوع من الجهاد األكبر لمحو وتدمير الحضارة الغربية بأيدي أبنائها وبأيدي المؤمني

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة التي يتحدث عنها "كارسون" قد قدمت في محاكمة جمعية "األرض المقدسة" بوالية تكساس 

 .مليون دوالر إلى حركة حماس 15يل وهي جمعية خيرية إسالمية أدين أعضاؤها بتحو

 14/15/5112رصد 
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 السياسة الداخلية

 -المصرية :الرئاسة 

 أحدهما المحامي العام األسبق لنيابة أمن الدولة« جنينة»قرار جمهوري بتعيين نائبين لـ

وتضمن القرار، تعيين .أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين نائبين للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

استئناف القاهرة والمحامي العام األسبق لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام عبد السالم حسن بدوي الرئيس بمحكمة 

وينص القرار على معاملة النائبين معاملة نائب الوزير من .وأيضا تعيين منى صالح الدين أمين توحيد، وهي من قيادات الجهاز

 حيث الراتب والمعاش.

 10/15/5112 الشروق

 

 السيسي يستقبل البطريرك اللبناني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة

سائر واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم األحد، البطريرك اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا 

 المشرق للموارنة، بحضور السفير اللبناني بالقاهرة خالد زيادة، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي لالتصاالت وتنكنولوجيا المعلومات

وهو .افتتح السيسي، صباح يوم األحد، مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة

المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية السيسي، ويضم أيضاً معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع واألمن، والمجتمعات الذكية، والمدفوعات 

وصرح السفير .وقد حضر االفتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء .االلكترونية والشمول المالي

مي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي استمع إلى شرح وعرض تقديمي من المهندس ياسر القاضي عالء يوسف، المتحدث الرس

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة كمال رئيس الشركة الُمنظمة للمعرض عن أهم فعالياته وأنشطته.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 السيسي يحضر توقيع اتفاقية االتحاد العربى للقضاء االدارى

الدستورية العليا والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء  قام السيسي يرافقه المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة

والمستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمستشار الدكتور جمال طه 

على للقضاء والمستشار إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة والمستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض رئيس المجلس األ

أيمن عباس رئيس محكمة االستئناف ورؤسـاء الهيئات القضائية ونواب رئيس مجلس الدولة، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية 

جاء ذلك بعد إعادة ترميمه وتجديده وقام السيسي بجولة .الخاصة بإفتتاح القصر التاريخي لمجلس الدولة )قصر األميرة فوقية(

كما حضر السيسي مراسم توقيع اتفاقية النظام األساسي لالتحاد العربي للقضاء اإلداري الذى .داخل قصر األميرة فوقيةتفقديه 

 -العراق  -فلسطين  -لبنان  -تونس  -األردن  -ترأسه جمهورية مصر العربية ويضم عددًا من الدول العربية وهى ) البحرين 

 المغرب ( وتعد هذه الزيارة هى األولى لمجلس الدولة فى عهده. –ئر الجزا -اليمن  -اإلمارات  -موريتانيا 

 15/15/5112 بوابة األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13122015&id=dd3916c0-2c43-40c3-ae3b-7e53a06d3a7e
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821615/%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%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83--%D8%A3%D9%86%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821523/%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%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/820972/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF.aspx
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 -الحكومة المصرية :

 لوزراء يرحب بالمشاركة في مؤتمر "مصر بتشتغل" بشرم الشيخرئيس ا

أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء حرص الدولة على دعم جهود القطاع الخاص وتحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين، حيث 

ومتطلباتهم والعمل على إزالة تم مؤخرًا تشكيل لجنة برئاسته تتولى مهام التواصل مع المستثمرين واالستماع لكافة أرائهم 

جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء اليوم أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية .كافة العقبات التي تواجههم

لشباب األعمال وعدد من أعضاء الجمعية، بحضور وزير االستثمار.وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس 

أن رئيس الوزراء قد تلقى دعوة من رئيس الجمعية المصرية لشباب األعمال، للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي تقيمه الوزراء، 

ديسمبر الجاري، تحت عنوان "مصر بتشتغل" إلطالق المرحلة  12و 12الجمعية تحت رعاية السيسي، بمدينة شرم الشيخ يومي 

 ية تهدف إلى الدمج بين إتاحة فرص العمل، ورفع كفاءة العاملين قبل التوظيف.الثانية للحملة القومية "اشتغل" كمبادرة وطن

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 النمنم: اإلعالم فشل في الدفاع عن قضايا األمة وتقديم صورة إيجابية عن المجتمعات العربية

انتقد حلمى النمنم وزير الثقافة ما وصفه بحالة الفشل اإلعالمي العربي سياسًيا وثقافًيا في الدفاع عن قضايا األمة والتصدي 

وقال إن اإلعالم العربي أصبح عاجًزا إزاء األزمات الراهنة ولم .همه اإلرهاب والداعشية بالعرب والمسلمينلمحاوالت الخارج إللصاق ت

جاء ذلك فى االحتفالية التى أقيمت .يتمكن من تقديم الصورة اإليجابية للمجتمع، مؤكًدا الحاجة إلى إعالم يبرز إيجابيات المجتمع

خاللها تدشين اتحاد اإلعالميات العرب برئاسة اإلعالمية أسماء حبشي ومشاركة إعالميات  اليوم األحد، بمقر الجامعة العربية وتم

دولة عربية يمثلن عددا من المؤسسات اإلعالمية المتنوعة "مؤسسات مجتمع مدني"، بحضور ممثل وزارة السياحة، وممثل  ٦١من 

 األمين العام للجامعة العربية.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 وزير البيئة يعود من باريس بعد مشاركته بقمة المناخ

الدولي خالد فهمي وزير البيئة، قادًما من باريس عقب مشاركته في قمة المناخ والتي عقدت قبل أسبوع عاد إلى مطار القاهرة 

 وحضرها العديد من رؤساء وزعماء دول العالم.

 10/15/5112 بوابة األخبار

 

 لإلنتاج الحربي واألوقاف يستقبالن السفير السعودي بالقاهرةوزيرا الدولة 

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، عن زيارة سفيرها ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربى 

إن كال من وزيري االنتاج وقالت السفارة في بيان اليوم .أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى مقر وزارتي الدولة لإلنتاج الحربي واألوقاف

الحربي اللواء دكتور محمد العصار، واألوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استقبال في مكتبيهما، سفير خادم الحرمين الشريفين، 

 المشترك. وجرى خالل اللقاءين استعراض العالقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات اإلهتمام

 10/15/5112 الشروق

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821619/%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%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B4.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821595/%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%86%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/566dd2bc1e60721514dd71a6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-1450037948
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13122015&id=7370f6b1-aabd-4342-8dbb-56a46222e8ea
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 مسؤول مصري: إزاحة ميكروفون الجزيرة أفشل مخططا خبيثا

استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم السبت، أن وزير أكد مسؤول مصري مشارك في مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي التي 

وكان شكري ألقى ميكروفون الجزيرة .الخارجية سامح شكري نجح في التصدي لمخطط خبيث لقناة "الجزيرة" استهدف وفد بالده

ان ية وري مصر والسودأسفل الطاولة قبل بداية الجلسة المخصصة إللقاء البيان الختامي لالجتماع السداسي، الذي ضم وزراء خارج

وقالت صحيفة اليوم السابع إن وزير الخارجية المصري نجح في إحباط "مخطط خبيث" لقناة الجزيرة، التي حاولت نقل .وإثيوبيا

األحاديث الجانبية للوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة، عبر وضع الميكروفون الخاص بها أمام الوفد المصري وليس 

 داني رئيس الجلسة!.الوفد السو

 10/15/5112 51عربى

 -وفود أجنبية :

 وفد اقتصادي وإعالمي وفني مغربي يصل القاهرة

عدد من المسؤولين لبحث تنمية العالقات استقبل مطار القاهرة الدولي، وفًدا اقتصادًيا وإعالمًيا من المغرب في زيارة للبالد للقاء 

ويزور الوفد، خالل الزيارة معالم القاهرة األثرية خالل فترة .اإلعالمية واالقتصادية والتجارية بين البلدين خالل الفترات القادمة

 أيام. ٧تواجده والتى تستمر 

 10/15/5112 بوابة األخبار

 

 رفيع وفد رأس على القاهرة يصل األلماني االقتصاد وزير

وصل مطار القاهرة الدولي د.جيرج مولر وزير االقتصاد والتنمية األلماني قادما على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى في زيارة 

 لمصر تستغرق يومين يبحث خاللها دعم عالقات التعاون االقتصادي بين مصر وألمانيا .

 10/15/5112 بوابة األخبار

 

 وزير التجارة التونسي يصل القاهرة لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين

في زيارة لمصر يلتقي خاللها عدًدا من المسئولين؛ وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم األحد، وزير التجارة التونسي رضا األحول، 

 لبحث سبل دعم التعاون التجاري بين البلدين.

 10/51/5112 الوفد

 وزير شؤون دولة فلسطين يصل مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم األحد، حسن شحاته محمد، وزير شؤون دولة فلسطين، ويرافقه وفًدا دبوماسًيا، في زيارة 

 البلدين. تستغرق عدة أيام، يلتقي خاللها بعدد من المسؤولين لبحث الوضع الحالي، و سبل دعم عالقات التعاون بين

 10/15/5112 البوابة نيوز

 رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المهندس فائز السراج، قادما من تونس، في زيارة إلى 

 خاللها مع عدد من كبار المسئولين لبحث التطورات في ليبيا. مصر يلتقي

 15/15/5112 التحرير

http://arabi21.com/story/878004/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A7#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/566dd4871e6072f714dd71a6/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450038407
http://akhbarelyom.com/article/566dab5b1e60729f1eb59385/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-1450027867
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/986234-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.albawabhnews.com/1660570
http://www.tahrirnews.com/posts/352432/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 -المؤسسات الدينية :

 مفتى الجمهورية: ال يجوز إطالق لقب شهيد على قتلى "تظاهرات الفتنة"

قتلى التظاهرات الداعية إلى الفتنة، موضحا أن إطالق  قال شوقى عالم ،مفتى الجمهورية، إنه ال يجوز إطالق لقب شهيد على

وصف الشهيد على المسلم الذى مات فى معركة مع األعداء، أو بسبب من األسباب التى اعتبرت الشريعة من مات به شهيًدا، ال 

ته، وإنما قصد بإطالقه ما دام ال يقصد القائل القطع بشهاد -كما يقال: "المرحوم فالن"، ويراد الدعاء له بالرحمة -بأس به 

 جاء ذلك ردا على سؤال "ما حكم إطالق وصف الشهادة على قتلى التظاهرات واالعتصامات؟.االحتساب أو الدعاء

 14/15/5112 اليوم السابع

 -األحزاب :

 يناير":"ال ندعو للنزول وال بنقول لحد متنزلش" 52التيار الشعبى تعليقا على"

يناير القادم، قائال،:"إحنا ال بندعو للنزول  52أكد السفير معصوم مرزوق القيادى بحزب التيار الشعبى، أن حزبه لم يدع للنزول يوم 

سطيع أن نمنع أحدا من النزول.. من يريد أن ينزل ليس لدينا ما يمنعه"، وأضاف:" ال ن. "يناير وال بنقول لحد ما تنزلش 52فى 

 .مشيرًا إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى لم تقرر حتى اللحظة الراهنة موقفها من هذه الدعوات

 14/15/5112 اليوم السابع

 

 "فى حب مصر" : اعتذار عدلى منصور عن رئاسة البرلمان "خسارة كبيرة"

قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن رفض المستشار عدلى منصور، رئاسة البرلمان القادم بمثابة 

وأضاف علينا العمل على ترشيح شخصية .سوى احترام رغبته وقراره"خسارة كبيرة" للمجلس،لكنه فى نهاية األمر ال يبقى 

وأوضح أن ائتالف دعم الدولة المصرية سوف ."توافقية وتتمتع بخلفية قانونية وقادرة على إدارة الجلسات لرئاسة مجلس النواب

 . يجتمع بكامل هيئته خالل أيام لحسم موقفه من الدفع بشخصية لرئاسة البرلمان من عدمه

 14/15/5112 اليوم السابع

 اجتماع لـ"رافضى تعديل الدستور" الخميس لحسم وثيقتهم قبل اإلعالن عنها

قائمين على مبادرة تفعيل الدستور، عقدوا جلسة قال جورج إسحاق، عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن ال

مصغرة خالل األيام القليلة الماضية، لمناقشة الوثيقة الخاصة بتفعيل الدستور ورفض تعديله، الفتا إلى أنهم اتفقوا على 

هاء وأضاف أن عددا من الشخصيات العامة والحقوقيين وفق.بعض المالحظات ومن ثم عقد اجتماعا مغلقا آخر لمناقشتها

الدستور والقانون يعقدون اجتماعًا مغلقًا الخميس المقبل، لالستقرار على الشكل النهائى للوثيقة وتحديد موعد االجتماع 

 .النهائى لإلعالن عن الوثيقة فى حضور وسائل االعالم

 14/15/5112 اليوم السابع

 "اليزل": انتخاب رئيس تحالف "دعم الدولة المصرية" خالل أيام

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام الئتالف "دعم الدولة المصرية"، إن المادة الخاصة باشتراط "تجرد النائب من صفته 

وأوضح أن التحالف سيعقد اجتماعا موسًعا .لالئتالف كتبت بشكل خطأ داخل الوثيقة، ويتم تداركها االنالحزبية" النضمامه 

 خالل األيام القليلة القادمة لإلعالن بشكل نهائي عن الوثيقة، وكذلك انتخاب رئيس التحالف وتشكيل هيكله التنظيمي.

 10/15/5112 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9__%D9%84%D8%A7_%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%84%D9%82%D8%A8_%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89_%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA/2489281
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8925_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D8%A7_%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%84%D8%AD/2489342
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%81%D9%89_%D8%AD%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1___%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%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%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2489304
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/2489372
http://www.albawabhnews.com/1661213
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 سنوات 1"اليزل": مجلس النواب سيناقش مد فترة رئيس الجمهورية لـ 

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام الئتالف "دعم الدولة المصرية"، إن مجلس النواب المقبل سيناقش مطالب بعض 

التحالف سيضع تعديل الدستور وقانون التظاهر في أولى وأضاف أن .سنوات 1لـ  4األعضاء بزيادة فترة رئيس الجمهورية من 

 اهتماماته التي يسعي لتعديلها في المدة المحددة لمراجعة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.

 10/15/5112 البوابة نيوز

 -تصريحات :

 الشهرية من البرلمان "ال تكفى مصاريفه"مصطفى الجندى: بدالت النائب 

أكد مصطفى الجندى النائب البرلمانى عن قائمة "فى حب مصر" بالدقهلية، أن البدالت التى يحصل عليها عضو مجلس النواب فى 

وأوضح أنه  .مصر، والمكافأة الشهرية ال تكفيه إذا كان نائبا شريًفا، وهى أقل مما يحصل عليه أى برلمانى فى أى دولة إفريقية

آالف جنيه ومثلها من  2من قانون مجلس النواب، فإن كل عضو مجلس نواب يتقاضى مكافأة شهرية مقدارها  04طبقا للمادة 

أمثال  4البدالت تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على 

 .المبلغ المذكور

 14/15/5112 اليوم السابع

 

 كمال حبيب: قدامى اإلخوان"متشبثون" وشبابها "محتار"وكالهما عاجز عن حل األزمة

اإلسالمية، أن هناك صراعا بين أجيال جماعة اإلخوان، حيث ال يعرف الجيل أكد الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات 

وأضاف أن الجيل القديم .القديم الذي يمثله محمود حسين كيف يعالج األزمة، وكذلك الجيل الجديد ال يعرف كيف يخرج منها

األوضاع الجديدة، مشددا على أن الجماعة  للجماعة متشبث بمواقعه بزعم أنه جاء باالنتخابات، فيما الجيل الجديد "محتار" تجاه

 .تواجه مأزقا يشاهد الجميع بعض جوانبه المأساوية عبر شاشات التلفزيون

 14/15/5112 اليوم السابع

 

 تصريحات لناجى شحاتة على جريدة الوطن و شحاتة ينفى والوطن ترد بنشر التسجيالت الصوتية

في العدد المطبوع، فإن  15/15/5112السبت ردا على نفي المستشار محمد ناجي شحاتة، لحوار أجرته "الوطن" معه، ونشرته 

وكانت .الجريدة تشدد على أنها تحرت أقصى درجات الدقة والموضوعية، فى نقل ما ورد على لسان المستشار فى حواره كامال

"الوطن" منعت بعض الجمل التي ذكرها المستشار ناجي شحاتة عن محكمة النقض، والتي من شأنها إشعال الفتنة بين 

ت أنه من المصلحة العامة عدم نشر هذه العبارات، والجريدة لن تتردد في نشر كل حرف وكلمة قيلت المؤسسات القضائية، ورأ

وأثار .وسجلت في الحوار ذلك إن لم يتراجع المستشار عن نفيه وإصراره على أن بعض الجمل التي جاءت بالحوار غير صحيحة

جتماعي بسبب تصريحاته ضد محكمة النقض وعدد من يوم السبت، ضجة كبيرة على صفحات التواصل االالحوار الذي نشر 

وتراجع شحاتة، خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمي نشأت .يناير وبعض القوى السياسية التي شاركت فيها 52اإلعالميين، وثورة 

الوطن" تسجيًلا الديهي، في برنامج "جملة فعلية"، على قناة دريم، ومحمد شردي على "المحور" وتنصل من الحوار الذي تمتلك "

 وقامت بأذاعة اجزاء منه . صوتًيا له مدته تقارب ساعتين

 15/5112/ 01  0-  5-  الوطن

http://www.albawabhnews.com/1661208
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89--%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A/2489580
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8--%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%86/2489396
http://www.elwatannews.com/news/details/856439
http://www.elwatannews.com/news/details/858365
http://www.elwatannews.com/news/details/855220
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 األسواني ألسوشيتد برس: يريدون إسكاتي

مارست ضغوطا على مركز ثقافي إللغاء ندوة كان يعتزم التحدث فيها عن تالعب الحكومة السلطات المصرية،قال االسوانى أن 

واعتبر " أن إلغاء ندوته التي كانت ستعقد الخميس الماضي .ها أن العالم يتآمر ضد مصربالرأي العام في ترويج نظريات مفاد

 الصحف في مقاالت كتابة أو تلفزيونية، قنوات على الظهور من منعته باإلسكندرية أعقب إجراءات أخرى خالل العام المنصرم، 

 ."إنها أسوأ من أيام مباركحرية التعبير في أدنى مستوى لها. “وعبر عن ذلك بقوله: .المصرية

 14/15/5112 مصر العربية

 -توك شو : 

 وحبيب العادلي هو من فعل ذلك ونسبها إليه 5111إبراهيم عيسي: أحمد عز بريء من تهمة تزوير انتخابات 

لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل لم يكن مسئوًلا عن تزوير االنتخابات قال إبراهيم عيسي "إن أحمد عز أمين التنظيم وعضو 

بما  5111وأضاف أن الموالين ألجهزة األمن في مصر عام .، وأن وزارة الداخلية هي من قامت بذلك5111البرلمانية التي أقيمت عام 

، وذلك لإلفالت من فكرة أن أمن الدولة وحبيب عزكانوا يحبون أن يلصقوا ذلك بفيهم أطياف في المعارضة المصرية آن ذاك، 

 .العادلي هما وراء ذلك، مضيًفا أن الداخلية كانت مرحبة بأن تلصق التهمة بأحمد عز بل كانت محرضة على ذلك أيًضا وذلك

 14/15/5112 بوابة األهرام

 "فاروق جويدة: الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتى لم يصبها "التجريف

المسلحة فى قيادة قاطرة التنمية أكد الشاعر فاروق جويدة، أن السيسى اضطر لالعتماد على الجيش واإلدارة الهندسية للقوت 

عامًا الماضية"، وعجز الحكومة عن القيام بهذه المسئولية، مؤكدًا أن  01والمشروعات الكبرى، بسبب "تجريف الدولة على مدار الـ 

وأعرب فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" عن ."الجيش هو المؤسسة التى حافظت على تماسكها وخرجت من محنة "التجريف

لقه من إسناد المسؤوليات المدنية للمؤسسة العسكرية، مؤكدًا العبء سيكون كبيرا جدًا أمام مسئوليات الجيش الوطنية فى ق

وقال إن السيسى، لم ينجح حتى اآلن فى تحديد مستشاريه بما يقنع الشعب أنه يعمل .الدفاع عن الوطن وفى مكافحة اإلرهاب

والبرلمانى فى مصر، فى ظل مساعى ائتالف "دعم الدولة" لتشكيل األغلبية بشكل  بـ"روح الفريق.وانتقد المشهد السياسى

ينشئ لما وصفه بـ"مراكز قوى جديدة" تفسد المشهد، داعيًا البرلمان للتفكير فى القضايا المصيرية ودعم الرئيس فى قضية 

 سد النهضة بداًل من "اقتسام الكعكة".

 14/15/5112 اليوم السابع

 سيف اليزل: ال نسعى لـ "ذبح اإلعالم".. وقانون التظاهر أهم ما ينظره البرلمان

لجان  0نة اإلعالم والسياحة والثقافة إلى أكد اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة فى حب مصر، على ضرورة تقسيم لج

ونفى خالل لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" ما تردد عن نية البرلمان القادم القسوة على .مستقلة داخل مجلس النواب القادم

القانون الخاص وسائل اإلعالم، مؤكدًا أن "ائتالف دعم الدولة المصرية" ال يرغب فى ذبح اإلعالم، وكل ما هنالك أنه سوف يطرح 

وأوضح أن أهم القوانين التى سينظرها ."باإلعالم، ونتدارس إمكانية تعديله، وإذا وجدنا ما يتطلب التعديل سنقوم بذلك

البرلمان القادم هو قانون التظاهر، مشيرًا إلى حرص االئتالف على توسيع صالحيات التظاهر السلمى في القانون الجديد، قائاًل: 

ديل قانون التظاهر، خاصة المادة الخاصة بالمدة الزمنية بين اإلخطار بالتظاهر والموافقة عليه من الجهات "هناك ضرورة لتع

 ."المعنية، باإلضافة إلى ضرورة تعديل العقوبات المترتبة على هذا القانون

 14/15/5112 اليوم السابع

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%A9/836887-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821726/%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%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9__%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89_%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B5%D8%A8/2489338
http://www.youm7.com/story/2015/12/13/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84__%D9%84%D8%A7_%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89_%D9%84%D9%80_%D8%B0%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1/2489170
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 مصطفى بكرى: التشريعات اإلعالمية والصحفية فى الجلسات األولى للبرلمان

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه سيتم عرض قانون التشريعات اإلعالمية والصحفية فى الجلسات األولى للبرلمان، 

وأضاف خالل لقائه ببرنامج  .إلعالم بمجلس النواب عضوًا ولن يترشح لرئاسة اللجنةمضيفًا أنه سينضم إلى لجنة الثقافة وا

"سيادة الناخب"، على التليفزيون المصرى أنه من الخطأ الشديد ضرب اإلعالم القومى ألنه أحد ركائن وثوابت األمن القومى، الفتًا 

يفزيون المصرى، قائاًل:"التليفزيون المصرى مش هيجيب إلى أن الشعب يشاهد التليفزيون المصرى ولديهم ثقة فى خطاب التل

يسرى فودة وال ليليان داوود وال غيرها، هيعبر عن الشعب المصرى ومواقف المصريين الشرفاء واألحرار"، مطالبًا بتطوير 

 .التليفزيون المصرى وإعادة هيكلته ودعمه

 14/15/5112 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

 طارق تهامى: أرفض انضمام "الوفد" "الئتالف دعم الدولة" وصوتى سيكون ضده

مساعد حزب الوفد، رفضه انضمام حزب الوفد لما يسمى بـ"ائتالف دعم الدولة المصرية" والذى  أعلن طارق تهامى، سكرتير عام

يعيد بحسب ما وصفه لألذهان ذكريات سيئة لممارسات برلمانية، تستهدف منح من ال يملكون األغلبية سلطةالتحكم فى مصير 

صل االجتماعى فيبوك اليوم: " كلنا مع الدولة. ..واجهنا وقال تهامى فى تصريح له على حسابه الشخصى على موقع التوا .المجلس

 اإلخوان عندما كان معظم قيادات "فى حب مصر"، ينتظرون الجانب الرابح إما خوفا أو بحثا عن تحول جديد.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 ثيوبيةنور الدين: مصر تنازلت عن نهر النيل للحكومة اإل

رأى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن اإلجراءات التى اتخذتها مصر في مفاوضات سد النهضة هى 

وقال في تدوينة له على موقع " فيس بوك" : "وضعنا مياه نهر .كامل بشكل أثيوبيا تصرف تحت النيل نهر بمثابة وضع مياه

أثيوبيا وحدها وأعطيناها السيادة المطلقة، على جميع مواردها المائية حتى األنهار المشتركة ذات السيادة النيل أمانة في يد 

 ظنتحف ولم أثيوبيا، المشتركة، وسمحنا بالتوقيع على أن نهر النيل نهرا عابرا للحدود وليس نهرا دوليا أي أنه اعتراف بأنه نهر

 .صراخنا؟؟ ويعلو هذا كل نرفض واآلن ومواصفاته، وارتفاعه السد سعة على

 15/15/5112 مصر العربية

 

 إبريل تهاجم ناجي شحاتة بعد تصريحاته األخيرة1

وجاء في منشور بثته الحركة عبر صفحتها .يناير 52المستشار ناجي شحاتة بعد تصريحاته حول ثورة إبريل 1هاجمت حركة شباب 

الرسمية بموقع "فيس بوك": "هو المستشار اللي بيتكلم فى السياسة و يقول آراءه و إنحيازاته صراحة يصلح للحكم فى قضايا 

قاضي ينفع يتكلم أصًلا في السياسة وفي قضايا الرأي العام سياسية ضد خصوم سياسيين له طبقا لكالمه؟ هو المستشار أو ال

وتابعت: "طيب لما المستشار أو القاضى ده يعيل ويرجع يقول أنا مقولتش كده والصحافة بتفتري عليا، ويطلع ."بالسهولة دي؟

ميين، ومعجب بيهم حواره متسجل و يتذاع و يطلع كذاب.. ده يصلح للقضاء أصًلا؟ مستشار شايف أحمد موسى والعوكش إعال

 ."!كمان.. دا محتاج عالج.. مش تقولي شامخ

 14/15/5112 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2015/12/13/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84/2489105
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821708/%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%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B5.aspx
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%A7/835337-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%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%A7/837027-6%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9


 

 

5112ديسمبر  41نشرة   مرصد اإلعالم المصري       16   

 

 أبو المجد ساخرة من أزمة "شحاتة والوطن": ميصحش كدا

وكتبت أبوالمجد عبر .أبوالمجد من نفي المستشار ناجي شحاتة لحوار أجراه مع صحيفة الوطنسخرت الكاتبة الصحفية نادية 

 يبقي رهاينك التي لتصريحاته صوتي تسجيل الجريدة تذيع ثم تصريحاته ينكر قاضي لما هو" حسابها الشخصي بموقع "تويتر": 

 ."كده ومايصحش وظالم كاذب وال وشامخ جليل قاضي

 14/15/5112 مصر العربية

 

 شادي الغزالي حرب عن ناجي شحاتة: وزير العدل يؤمن بكالمه.. فكيف يمكن محاسبته؟

وكتب حرب عبر حسابه الشخصي .يناير52انتقد الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، تصريحات المستشار ناجي شحاتة بشأن ثورة 

توا إزاي فاكرين إن ناجي شحاتة ممكن يتحاسب على كالمه؟! هو مش وزير العدل نفسه مؤمن بكل كالمه ده بموقع "تويتر": ان

 ."وضيف مستديم عند أحمدموسى؟! ده عهد السيسي

 14/15/5112 مصر العربية

 

 محمود عفيفي: حاكموا ناجي شحاتة مثل "قضاة من أجل مصر"

وكتب عفيفي عبر حسابه الشخصي .يناير52ثورة انتقد الناشط السياسي محمود عفيفي، تصريحات المستشار ناجي شحاتة بشأن 

بموقع التواصل االجتماعي"فيس بوك": "ناجي شحاتة بيقول أن ثورة يناير ثورة بنت ستين ... عشان هدمت األخالق، طيب 

أجل  وتابع: "ناجي شحاتة الزم يتحاكم زي ماحاكمتوا قضاة من."!!بذمتكم فى قاضي يشتم كده ويعلل الشتيمة على هدم األخالق

 ."مصر يابتوع العدل والسلطة القضائية

 14/15/5112 مصر العربية

 

 محمد عبد العزيز: إهانة ثورة يناير تساوي إهانة القوات المسلحة

يناير  52السياسى محمد عبد العزيز، المنشق عن حركة تمرد، صورة من المتحف الحربي بالقاهرة، كتب عليها )ثورة نشر الناشط 

موقع "فيس بوك": "من المتحف الحربي بصي وعلَق عبد العزيز على الصورة عبر حسابه الشخ.(5110يونيو  01( و)ثورة 5111

يونيو( .. حينما يتهم أحد ثورة  01يناير( .. )ثورة  52رية بوزارة الدفاع .. )ثورة بالقلعة .. الذي تشرف عليه إدارة المتاحف العسك

 ."يناير بأنها مؤامرة يصبح لنا الحق بإتهامه بإهانة القوات المسلحة

 10/15/5112 مصر العربية

 خالد علي ساخًرا: أنا عايز ربع الفلوس اللي بتقولوا عليها

وكتب علي تدوينة عبر حسابه الشخصي .يناير 52سخر المحامي خالد علي، من تقديم بالغ ضده التهامه بتضخم ثروته بعد ثورة 

"فيس بوك" قال فيها: "الراجل اللى بلغ عن عالء سيف إنه ركب المدرعة ومعاه مدفع رشاش قتل بيه شهداء مذبحة  بموقع

وتابع: "والنبى يا جماعة احصروا التركة كويس ."ماسبيرو، عمل بالغ ضدي َوَقال إن ثروتي تضخمت، وقال عندى عقارات وماليين

قراريط أرض زراعية في بلدنا، وربع الفلوس اللي بتقولوا عليها، وخدوا  ١قة للبنت، وواوعوا تنسوا حاجة، أنا عايز شقه للولد وش

 ."الباقي أنا متبرع بيه للمشروع اللى تختاروه

 10/15/5112 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%A7/836881-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D8%B4-%D9%83%D8%AF%D9%87
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%A7/836871-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%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%A7/836857-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/836817-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%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%A7/836767-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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 إبريل: هل مازال هناك عدالة في مصر؟ 1

وجاء في منشور بثته الحركة عبر صفحتها الرسمية .من الشباب بالحبس سنتين 4إبريل الحكم الصادر ضد  1استنكرت حركة شباب 

محمود األخيرة تم الحكم عليهم من أول بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" :الشباب اللي اتقبض عليهم فى ذكرى محمد 

جلسة بعامين حبس مشدد.. واللي قتلوا الشباب فى محمد محمود محدش عارف يحاكمهم من أصله.. لسة فى حد بيقول فى 

 ."!منظومة عدالة أو قضاء نزيه فى مصر؟

 10/15/5112 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%A7/836521-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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 النشره المجتمعيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوال:الحراك المجتمعي

 وقفة احتجاجية لعمال شركة النصر للمقاوالت للمطالبة بالتثبيت 

من عمال شركة النصر العامة للمقاوالت حسن محمد عالم بالعباسية وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيت العمالة  عددنظم 

فينك وردد العمال هتافات؛ منها: "العمال قالوها صريحة إما حقوقنا أو تبقى فضيحة، يا نقابة  المؤقته وصرف األرباح المتأخرة

 . ال برحيل مجلس اإلدارةكما طالب العم فينك المحسوبية بينا وبينك"
 5112-15-01 رصد

 أهالي منيا القمح يتظاهرون أمام مركز الشرطة رفضا لما تردد عن إيقاف مأمور المركز

وذلك دعما للعميد حاتم  حاشدة أمام مركز شرطة منيا القمحنظم المئات من أهالي مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية مظاهرة 

وأكد عدد من األهالي والشباب  مطالبين وزارة الداخلية بالتراجع عن تلك القرار بعد تردد شائعات بإحالته للتحقيقالهديبي 

بعد إصراره على  النيل من سمعتهوما يتردد من شائعات هدفها  يتمتع بسمعه طيبه طوال فترة عملهالمشاركين أن المأمور 

 تطهير البؤر اإلجرامية والقضاء على تجار المخدرات بالتنسيق مع ضباط مباحث المركز.

 5112-15-14 بوابة االخبار

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مصادر مصرفية: البنك المركزي يبيع مليار دوالر للبنوك

مليار دوالر للبنوك بهدف تغطية التسهيالت  ديسمبر 10باشر مساء اليوم األحد إن البنك المركزي باع بشكل م قالت مصادر مصرفية

ن عملية أ تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسطفي  وأضافت المصادر االئتمانية التي منحتها البنوك للعمالء خالل الفترة الماضية

ثاني للبنك المركزي ويعد هذا البيع ال جنيه للدوالر بزيادة قرش واحد عن سعر البيع الذي تم صباح اليوم 2.24البيع تمت بسعر 

 بعد البيع الذي تم قبل أسبوعين بذات القيمة "مليار دوالر" لتلبية طلبات المستوردين.

 5112-15-01 بوابة االخبار

 

 "للكروت الذكية بمشاركة "العربية للتصنيعمليون جنيه إلنشاء مصنع  111مورفو":"

إن الشركة ستنشئ مصنع بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع إلنتاج الكروت  قال وليد فؤاد المدير العام لشركة مورفو مصر

تستهدف  وذلك فى إطار خطة الشركة التى ابلة للزيادة حسب االحتياج العامق نيهمليون ج 111الذكية بحجم استثمارات يبلغ 

وأضاف "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على  ضخ نصف مليار جنيه استثمارات بالسوق المصرى خالل العام المقبل

ركة شإلعادة تشغيل بوابات الجوازات اإللكترونية التى افتتحتها ال هامش معرض كايرو آى سى تى أن الشركة خاطبت مطار القاهرة

ت المطار مطلع شهر وتم وقف تشغيلها من قبل سلطا مليون جنيه 51حجم استثمارات بلغ ب رمنتصف العام الجارى بالمطا

 .دون إبداء أسباب سبتمبر الماضى

 5112-15-14 اليوم السابع

http://rassd.com/169289.htm
http://akhbarelyom.com/article/566e2f7ff0e5f96333434f22/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-1450061695
http://akhbarelyom.com/article/566dddda1e60729e196e390c/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-1450040794
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/2489551#.Vm6EGUorLIU
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 جنيه مليار 9٫0هبوط حاد فى البورصات العالمية والعربية.. والمصرية تخسر 

الحاد الذى تعرضت له البورصات العالمية والعربية وتراجعت مؤشراتها بِنَسب كبيرة هوت البورصة المصرية متأثرة باالنخفاض 

 جنيه مليار 9٫0وخسر رأس المال السوقى  01يسى ايجى اكس الرئ السوق لمؤشر %0٫11و العشرين لمؤشر %4٫1تتراوح بين 

 تىال االجانب مشتريات من متواضعة نسبة مقابل والمصرية العربية المؤسسات مبيعات بسبب جنيه مليار 415٫0 عند ليستقر

 .الحاد النزيف هذا من البورصة إنقاذ فى تفلح لم

 5112-15-14 جريدة االهرام

 

 مليارات جنيه لتمويل بني سويف والبرلس والعاصمة اإلدارية 11اتفاقية بقيمة "الكهرباء" و"األهلى" يوقعان 

توقع وزارة الكهرباء والبنك األهلى المصرى خالل أيام، أكبر اتفاقية محلية فى تاريخ الكهرباء بين الطرفين يتولى الثانى من 

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء  هرباء مصرمليارات جنيه لصالح الشركة القابضة لك 11خاللها الترتيب لقرض فى حدود 

والطاقة، أنه سيتم تخصيص القرض بالكامل لتمويل المكون المحلى لمشروعات توليد كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة 

و مكون أجنبي تم مليار يور 4.1مليارات يورو منها  1الجديدة والتى تنفذها شركة سيمنز االلمانية والتى تصل استثماراتها الى 

 بنوك ألمانية تشمل التعمير األلماني ودوتيشية ألمانية. 0تدبيرها من 

 5112-15-14 بوابة االهرام

 

 بعض ودائع الدوالر للجنيه تعظم عوائد استثمارات صندوق التأمين االجتماعي تحويل:  والي

أكدت وزيرة التضامن االجتماعي غادة والي أن قرار الوزارة بتحويل جزء من الودائع واألوعية االدخارية المملوكة لصندوق التأمين 

الجنيه يهدف إلى تعظيم عوائد هذه األوعية واالستفادة من الزيادة الكبيرة االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي من الدوالر إلى 

وقالت والي إن الوزارة ارتأت أن الفوائد التي تتحصل عليها من  في فوائد األوعية االدخارية بالجنيه مقارنة بنظيرتها على الدوالر

إذا ما استثمرت  % 12ص حصولها على عوائد تصل إلى وهو معدل ضئيل للغاية مقارنة بفر % 1ر2دخراتها بالدوالر ال تتعدى م

 وهو ما عزز اتجاه الوزارة التخاذ هذا القرار". ارية أخرى متاحة بالجنيه المصري في أوعية ادخ

 5112-15-14 بوابة االخبار

 

 5111مصر تؤجل طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول لنهاية 

اتف هإن بالده أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان ستؤجل طرح خدمات الجيل الرابع لل ير االتصاالت المصري ياسر القاضيقال وز

ونقلت صحيفة "البورصة" المصرية،  بعد أن كان من المقرر طرحها في الربع األول من العام الجديد 5111المحمول إلى نهاية عام 

رددات، سواء باستكمال ترددات الجيل الثالث لتحسين الخدمات أم اليوم األحد، عن القاضي قوله إن من أولويات الوزارة "إتاحة الت

أن بالده تعتزم طرح خدمات  أغسطس الماضيوكان الوزير األسبق لالتصاالت خالد نجم قد أكد في  تدشين خدمات الجيل الرابع

 محمول.وهو ما سيسمح بوجود مشغل رابع لل 5111مول في الربع األول من عام الجيل الرابع للهاتف المح

 5112-15-10 51عربي

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131754/5/459678/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/821725/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/article/566dae791e60728702b59385/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1450028665
http://arabi21.com/story/878047/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2016#tag_49232
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 صحه

 طن مواد غذائية غير صالحة لالستخدام اآلدمي بالعبور ٤٤ضبط 

قامت مباحث التموين بالقليوبية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين بحملة مكبرة علي أماكن بيع السلع 

 لحفظ األغذية بالمنطقه أسفرت الحملة عن ضبط ثالجة بالعبورو الغذائية للتأكد من صالحيتها لالستخدام االدميوالمنتجات 

 . غير الصالحة لالستهالك اآلدمىطن من المواد الغذائيه واللحوم  44دائرة قسم العبور لتخزين  الصناعية

 5112-15-14 به نيوزالبوا

 نقل ومواصالت

 وزارة النقل: غلق طريق أسيوط الصحراوي الغربي بسبب حادث مروري

قالت وزارة النقل إن طريق أسيوط الصحراوي الغربي مغلق أمام حركة المرور بسبب حادث تصادم أوتوبيس مع عدة سيارات عند 

إنه جاري رفع آثار الحادث الذي أسفر عن  في بيان لها صباح اإلثنين وأضافت الوزارة مدخل مدينة العياط بسبب الشبورة المائية

 شخصا تمهيدا إلعادة حركة المرور بالطريق إلى طبيعتها. 15إصابة 

 5112-15-14 المصري اليوم

 إعالم

 بدل فشل التفاوضإبراهيم عيسى لشكري: تواجه ميكروفون 

معتبرا أن  على خلفية فشل المفاوضات المصرية جم اإلعالمي المصري إبراهيم عيسى وزير الخارجية المصري سامح شكريها

ل برنامج "مع إبراهيم عيسى" على خال وقال عيسى  بدل مصارحة الناس بفشل المفاوضات كري لجأ إلى "مواجهة الميكروفون"ش

 ات سد النهضة نسمع كالًما فارًغاسامح شكري: "إننا نخرج من اجتماع وجًها رسالة إلى وزير الخارجيةقناة "القاهرة والناس" م

بوضع وإذ بنا نغطي على هذا الفشل  دار لقيمة مصر وهيبتها وكبريائهاوإه دل على أننا نخرج من فشل إلى فشلي وهراًء

 س مفاوضات فشلنا بها".لنصبح في مواجهة هذا الميكرفون ولي ميكروفون تحت الترابيزة

 5112-15-14 51عربي

 أقباط

 ألفا بالهيئة القبطية االنجيلية 45احتفالية بمحو أمية 

األهلى ونواب البرلمان الجديد ورجال االعالم تحتفل الهيئة القبطية بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين والمهتمين بالعمل 

ألف دارس ودارسة بعد اجتيازهم االمتحانات التى قامت بإجرائها مؤخرا  45االنجيلية للخدمات االجتماعية مساء اليوم بتخريج 

جيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية وأوضح  الدكتور القس أندريه زكى  رئيس الطائفة االن الهيئة العامة لتعليم الكبار

والتى تقوم بها الهيئة بالشراكة مع إحدى مؤسسات المحمول فى « العلم قوة»االنجيلية أن هذا االحتفال يأتى فى إطار مبادرة 

ى خمس أميا من االلتحاق بالفصول التعليمية ف 022ألفا و  25مصر والهيئة العامة لتعليم الكبار لتنمية المجتمع وتمكين 

 محافظات  تشمل  المنيا وبنى سويف والقاهرة والجيزة والقليوبية.

 5112-15-14 جريدة االهرام

 

 

http://www.albawabhnews.com/1661501
http://www.almasryalyoum.com/news/details/857868
http://arabi21.com/story/878137/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.ahram.org.eg/News/131754/33/459634/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx
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 ألف أسرة 121ستهدف الوصول لـت المحتاجين بالكنيسة الئحة جديدة لخدمة

" أو عن اتجاه الكنيسة إلعداد الئحة جديدة لخدمة "إخوة الرب البابا للرعاية االجتماعية كرتيركشف القس بيشوى شارل س

برنامج جديد للرعاية  بعد العمل طوال األشهر الماضية على تأسيس قاعدة بيانات وفق المحتاجين من رعايا الكنيسة

 بدأ العمل عليه منذ يناير الماضى. االجتماعية

 5112-15-14 االقباط اليوم

 أخرى

 انقطاع الكهرباء عن قرى ومراكز الجيزة منذ فجر اليوم

سادت حالة من االستياء بين أهالي محافظة الجيزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قرى ومراكز المحافظة منذ فجر 

ففي  لكهربائي عن معظم القرى والمراكزمحافظة الجيزة فجر اليوم أمطارا غزيرة مما تسبب في انقطاع التيار اوشهدت  اليوم

شمال الجيزة انقطع التيار عن قرى مركز منشأة القناطر وفي الجنوب يعيش أهالي قرى العياط في ظالم منذ أمسويعيش أهالي 

وم حتى اآلن دون معرفة أسباب االنقطاع ودون مراعاة ألصحاب مصالح ال المحافظة في ظالم دامس منذ الثانية قبل فجر الي

كما أغلقت المحالت التجارية والورش أبوابها  تعمل إال بالكهرباء أو مريض أو طالب يريد المذاكرة أو حتى األهالي داخل منازلهم

 .بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنهم حتى اآلن

 5112-15-14 رصد

 انقطاع الكهرباء عن الوادى الجديد 

تسبب سوء األحوال الجوية، اليوم اإلثنين، بالمناطق الواقعة على خط كهرباء نجع حمادى منطقة أبو طرطور بالوادى الجديد إلى 

رئيس قطاع كهرباء الوادى الجديد: إن انقطاع قال المهندس خضر سيد على و انقطاع التيار الكهربائى عن محافظة الوادى الجديد

دقائق وعاد التيار مرة أخرى لكنه انقطع مرة  11قة بعد صالة الفجر لمدة الكهرباء كان تقريًبا فى الساعة الخامسة وخمسين دقي

 لتيار للمحافظة.وتجرى عملية عودة ا وء األحوال الجوية قد يكون السببأفادوا بأن س أخرى وبعد االتصال بمحطات نجع حمادى

 5112-15-14 بوابة االهرام

 

 متوفيا 52ارتفاع أعداد ضحايا السيول بالبحيرة إلى 

" مهدي على " أحد المفقودين بقرية عفونة عقب جرفه المياه لبحيرة الجعار جثة  بانتشال اإلنقاذ النهري بالبحيرةات تمكنت قو

بمحافظة البحيرة شهدت سيوال وكانت قرية "عفونة"  وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون

  52في الرابع من نوفمبر الماضي ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى ية بالكامل نتج عنها مقتل وإصابة العشرات وغرق القر ضخمة

 5112-15-14 البوابه نيوز

 

 محافظات 0فى  2ويصيب  15الطقس السيئ يقتل 

فى حركة المرور  الطرق الصحراوية والزراعية وارتباكتسبب سوء األحوال الجوية فى القاهرة والمحافظات فى حجب الرؤية على 

 آخرين بمركز الصف بالجيزة 2صابة وإ 15األمر الذى أدى إلى وفاة  اح الُمَحمَّلة باألتربة والرمالبسبب األمطار والري وحركة السيارات

 أسوان الزراعى المؤدى إلى محافظة المنيا. -والطريق اإلقليمى المؤدى إلى الفيوم، وطريق مصر

 5112-15-14 المصري اليوم

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136628
http://rassd.com/169325.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/821741/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88.aspx
http://www.albawabhnews.com/1661444
http://www.almasryalyoum.com/news/details/857702
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 ألف لمبة ليد لشركات التوزيع 01مليون و 15الكهرباء" تعلن توريد "

إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع وصل لـ  تحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباءالم اليمانى قال الدكتور محمد

 22ألف و  205ماليين و  4ألف لمبة وأضاف اليمانى، لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ  01مليون و 15

بات المتوهجة المستهلكة للطاقة وأكد أن القطاع لمبات الستبدالها باللم 11إلى  4لمبة. وأشار إلى أن المواطن يتاح له االختيار من 

 .مستمر فى توزيع اللمبات الموفرة لترشيد استهالك الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء

 5112-15-14 السابع اليوم

 

 األمطار تغرق شوارع بني سويف ومخاوف من تكرار أزمة اإلسكندرية 

وكان لمحافظة بني سويف نصيبها حيث هطلت األمطار بغزارة  ة وأمطار غزيرة معظم محافظات مصراجتاحت موجة قاسية البرود

من الحكومة أن تضع بدائل وحلوال لتلك األزمة  ومع تزايد مشكلة األمطار في بعض محافظات الساحل كان من المتوقع عليها

إذ غرقت شوارع بني سويف بالكامل في مياه  كلة لكن الواقع كان مغايرا تمامافي باقي المحافظات لتجنب حدوث نفس المش

 .األمطار ولم تحرك الحكومة ساكنا لشفط المياه للحفاظ على سالمة المواطنين

 5112-15-14 رصد

 

 كامل بشكل الغردقة عن الكهرباء انقطاع

انقطاعًا تاماً للتيار الكهربائي مما أحدث حالة من ارتباك الحركة المرورية وخّيم الظالم على المدينة بالكامل  الغردقة شهدت مدينة

 .دون إعالن أسباب االنقطاع

 5112-15-14 بوابة االخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8836-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9/2489320#.Vm6Fj0orLIU
http://rassd.com/169328.htm
http://akhbarelyom.com/article/566dfe5af0e5f91021c449c4/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-1450049114
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 الشأن األمنى

 -أخبار أمنية :

 5112قادة الشرطة العرب يختارون ضابط فض اعتصام رابعة كرجل لألمن العربى 

الذى ُأصيب بطلق كرمت األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية، النقيب رامى جمال محمد الطاهر، الضابط بقطاع األمن المركزى، 

 ، تقديرا لجهوده المتميزه فى المجال األمنى.5112نارى فى فض اعتصام رابعة، وذلك بمناسبة اختياره رجل األمن العربى لعام 

 14/15/5112 اليوم السابع

 

 يناير رغم أنف الحاقدين وسنواجه العنف بالقانون 52مدير أمن الفيوم:سنحتفل بـ

فكرة المراجعة األمنية قائمة فى حالة تراجع أى فرد ممن كانوا متعاطفين من قال اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، إن 

الجماعة وتراجعوا، لكن بشرط أال يكون يده لم تتلطخ بدماء زمالئنا أو أحد من المواطنين، وأى شخص كان متعاطفا مع الجماعة 

ى حقيقتها ولم يتورط بأى شكل سياسى أو وكانوا يستدرجونه للخروج فى مسيراتهم وزيادة العدد وعرفوا هذه الجماعة عل

جنائى بالطبع نرحب بمراجعته أمنيا، وهذا حدث من أشخاص يأتون ويقولون "أنا اتضحك عليا"، وهنا يتم الكشف عليهم 

والتصالح معهم ويوضع تحت المالحظة ولو عاد مرة أخرى لن نتركه وسنعمل له "قضية عود" ويكون العقاب الضعف.واضاف 

يناير رغم أنف الحاقدين الذين يريدون تحويله لشىء آخر، وسيتم افتتاح قسم ثان الفيوم ومبانى لقوات  52سنحتفل ب

األمن.وأشار إلى أنه يتم وضع كاميرات مراقبة فى جميع ميادين وشوارع مدينة الفيوم وجميعها أتابعها من مكتبى بشكل 

 ساعة. 54ان المديرية وبها ضابط نوبتجى وتعمل على مدار مستمر، باإلضافة إلى وجود وحدة لمراقبة الكاميرات بديو

 14/15/5112 اليوم السابع

 -محاكم ونيابات :

 بالغ يتهم ياسر برهامى بدعم "داعش"

صبرى، ببالغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، ضد الدكتور ياسر البرهامى، نائب رئيس الدعوى السلفية، تقدم المحامى سمير 

وزعم مقدم البالغ:انه ثبت يقينا وجود عالقة .يتهمه فيه بدعم تنظيم داعش اإلرهابى، ومواالة دول تعادى الدولة المصرية

ليا بإعالن الدعوى السلفية مواالتها لدول معادية ودعمهم لها مثل وثيقة تربط بين ياسر برهامى وتنظيم داعش، وظهر هذا ج

 .تركيا، حيث أعلنت الدعوى مساندتها فى موقفها ضد روسيا

 14/15/5112 اليوم السابع

 

 مليون جنيه للدولة فى قضية اقتحام السجون 521قضايا الدولة تحصل على حكم يلزم "اإلخوان" بتعويض 

مليون جنيه فى قضية اقتحام السجون المتهم  521العامة بمبلغ  حصلت هيئة قضايا الدولة، يوم األحد، على حكم لصالح الخزانة

فيها الرئيس السابق محمد مرسى وآخرين من جماعة اإلخوان.يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين في قضية "اقتحام 

ني، وحزب اهلل اللبناني، السجون" اتهامات بـ"االتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي اإلخوا

على إحداث حالة من الفوضى إلسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس 

 الثوري اإليراني الرتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البالد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

 10/15/5112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84/2489611
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%8025-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7/2489521
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA_%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89_%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/2489591
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/821618/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6--%D9%85%D9%84%D9%8A.aspx
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 متهمين" فى "أحداث إمبابة" 0اإلعدام لـ"

متهمين غيابًيا باإلعدام في القضية المتهمين فيها  0ة بمعاقبة قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرط

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي إلبداء .بأحداث الشغب التي وقعت بمنطقة إمبابة

ة بعد ان وجهت لهم تهم التجمهر الرأي الشرعى بشأن إعدامهم.. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائي

 واستعراض القوة وحيازة أسلحة واالنضمام لجماعة إرهابية أسست على خالف القانون.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 سنتين مع الشغل للتظاهر بدون تصريح بشارع محمد محمودمتظاهرين بينهم فتاة  2حبس 

أشخاص بينهم فتاة سنتين مع الشغل بتهمة التظاهر بدون تصريح، فى الذكري الرابعة  2قضت محكمة جنح عابدين، بحبس 

صريح والتجمهر متهمين بتهمة التظاهر بدون ت 2ألحداث محمد محمود ،كانت نيابة عابدين قد أمرت األسبوع الماضى بإحالة الـ 

وكان عدد من النشطاء نظموا تظاهرة بشارع محمد محمود إلحياء الذكرى الرابعة .وتكدير السلم العام وتعطيل حركة المرور

 .5111ألحداث العنف التى وقعت سنة 

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 إحالة دعوى عبد الرحيم علي ضد قناة القاهرة والناس لهيئة مفوضي الدولة

الدعوى القضائية المقامة من اإلعالمي عبد قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إحالة 

فبراير المقبل  2الرحيم علي، إلعادة بث برنامج الصندوق األسود على قناة القاهرة والناس لهيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 

 لنظرها.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 ر الجديدة"متهمين على حكم حبسهم في قضية "حريق مترو مص 0رفض طعن 

متهمين من عناصر اإلخوان، على حكم حبسهم  0قضت محكمة النقض برئاسة المستشار فرغلى زناتي اليوم األحد، برفض طعن 

سنوات آلخر، وقررت تأييد األحكام الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة في القضية  2سنوات على متهمين و 11بالسجن المشدد 

 يق مترو مصر الجديدة".المعروفة إعالمًيا بأحداث "حر

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 صورة السيسيإخالء سبيل المتهم بقطع أصبع سيدة بسبب 

أمرت نيابه الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بإخالء سبيل المهندس المتهم بالتعدى بالضرب على سيدة وقطع أصبعها 

بمنطقة فيصل بالهرم بسبب تعليقها صورة السيسي، بضمان محل إقامته بعدما أثبتت التحريات، عدم ارتكابه أيا من التهم 

 المنسوبة إليه.

 15/15/5112 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/821571/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/821540/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/821497/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%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-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/821410/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D8%B9%D9%86--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D9%85--%D8%B3%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/821103/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A.aspx
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 سنوات لضابطين باألمن الوطني بتهمة تعذيب محامى بقسم المطرية حتى الموت ٥السجن المشدد 

شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقية ضابطين باألمن الوطني متهمين بتعذيب محام  قضت محكمة جنايات

 سنوات. ٥في قسم شرطة المطرية حتى الموت، بالسجن المشدد 

 15/15/5112 بوابة األهرام

 

 نيابة النقض توصي برفض طعن مبارك ونجليه فى القصور الرئاسية

انتهت محكمة النقض من نظر جلسة الطعن الثاني المقدم من مبارك ونجليه عالء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة 

آالف جنيه أخرى، في إعادة محاكمتهم  112مليوًنا، و 51مليون جنيه، وإعادة  152غريمهم سنوات وت 0جنايات القاهرة بالسجن 

بقضية الفساد المعروفة إعالمًيا بـ"القصور الرئاسية".وأوصت نيابة النقض فى رأيها غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول الطعن 

 شكاًل وفى الموضوع برفضه وعدم قبول الطعن.

 15/15/5112 بوابة األهرام

 

 مارس.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن جمال مبارك و"البرادعي" 10

برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى، 

 مارس المقبل. 10من حامد صديق ضد محمد البرادعى وجمال مبارك، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنهما، للحكم بجلسة 

 10/15/1251 البوابة نيوز

 

 في قضية عنف بالشرقية االخوانمتهما من أنصار  42براءة 

شخصا من أنصار جماعة اإلخوان  من التهم  42يوم األحد، الزقازيق، في جلستها المنعقدة  برأت دائرة اإلرهاب بمحكمة جنايات

المحاكمة برئاسة المستشار نسيم وعقدت جلسة .المنسوبة إليهم في قضية عنف بمحافظة الشرقية، وذلك لعدم كفاية األدلة

 علي فرج، بمحكمة بلبيس الجزئية، لدواع أمنية، وسط تواجد أمني مكثف.

 10/15/5112 البوابة نيوز

 -أعتقاالت :

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  أشخاص 12القبض على  

بتهمة  أشخاص 2بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  أشخاص 2ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 10/15/5112 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/821027/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%A5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/820973/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7.aspx
http://www.albawabhnews.com/1660497
http://www.albawabhnews.com/1660409
http://www.albawabhnews.com/1660458
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفريق أول صدقى صبحى يتفقد مراحل اإلعداد العسكرى والبدنى لطلبة الكليات العسكرية 

تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى مراحل اإلعداد العسكرى والبدنى للطلبة 

، لالطمئنان على برامج اإلعداد والتدريب التى يؤهل بها الطلبة الجدد لالنضمام للكليات والمعاهد المستجدين بالكلية الحربية

وأشاد القائد العام بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس والتى عكست مدى ما  العسكرية .

تبارها من الركائز األساسية لبناء الكفاءة القتالية لطلبة الكليات اكتسبه الطلبة من مهارات وقدرة عالية على التحمل باع

الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع  رافق صدقي صبحي اثناء الزيارة والمعاهد العسكرية .

 الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

 10/15/5112 موقع وزارة الدفاع المصرية

 الفريق أول صدقى صبحى يشهد يوًما تدريبًيا بأحد المعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة

واإلنتاج الحربى العملية التعليمية بأحد المعاهد تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 

 وقام التعليمية التابعة للقوات المسلحة، وتفقد عملية اإلعداد العلمى والتأهيل التخصصى للقادة والضباط داخل المعهد .

اهج العلمية وطرق القائد العام بالمرور علي المنشآت التعليمية والقاعات الدراسية، لمتابعة سير العملية التعليمية والمن

وأساليب التدريب التى تم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع تطور نظم وأساليب القتال الحديثة والتطبيقات النظرية والعملية 

وأوصى الدارسين بمداومة البحث واالطالع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجاالت، وإثراء ودعم  المرتبطة بها .

عسكرية التي تعينهم علي اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن خبراتهم ال

حضر الجولة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة االفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة  سلًما وحرًبا .

 القوات المسلحة .

 14/15/5112 موقع وزراة الداع المصرية

 الفريق أول صدقى صبحى يلتقى طلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة

الحربى بأعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

الطب للقوات المسلحة، وأكد خالل اللقاء أن مصر تشهد اآلن مرحلة جديدة من البناء والتنمية فى كافة القطاعات، تقودها عقول 

القوات وسواعد وطنية خالقة قادرة على العمل والعطاء بكل تفاٍن وإخالص وإنكار للذات من أجل مصر، وأشار إلى مساهمة 

المسلحة بإمكاناتها وخبراتها فى دعم جهود الدولة وإقامة المشروعات التنموية والخدمية العمالقة، والتى ستنعكس آثارها على 

ر حض المواطن المصرى فى شتى المجاالت، ومن بينها االهتمام بالمنظومة الطبية والعالجية المقدمة ألبناء الشعب المصرى .

 جازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .اللقاء الفريق محمود ح

 10/15/5112 موقع وزارة الدفاع المصرية

فد عسكري صيني يصل القاهرةو  

ديسمبر، رئيس أركان القوات الجوية بجيش التحرير الشعبي الصيني الفريق "ماتشن  15السبت وصل مطار القاهرة الدولي، مساء 

.جيون" والوفد المرافق له، في زيارة لمصر يلتقي خاللها عدد من المسئولين  

 15/15/5112 بوابة األخبار

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28889
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28891
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28890
http://akhbarelyom.com/article/566c7e2b8f4abecd2646d7af/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1449950763
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 اإلنتهاء من إعداد التقرير األولي لحادث الطائرة الروسية

صرح الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق بحادث طائرة شركة متروجيت الروسية أنه إستمرارًا للعمل فى إطار الملحق رقم 

" من إتفاقية منظمة الطيران المدنى الدولى اإليكاو فقد أنتهت لجنة التحقيق مساء أمس األحد من إعداد التقرير األولي لحادث 10"

الممثلين المعتمدين للدول التى لها الحق فى االشتراك فى التحقيق وكذلك منظمة الطيران المدنى  الطائرة وتم وإرساله الى

بندًا ثابتًا متعارف عليها في تحقيق الحوادث يتضمن المعلومات  19الدولى "اإليكاو". وأضاف المقدم أن هذا التقرير يتضمن 

لذى يحتوى على معلومات يتم تدقيقها بشكل أكثر تفصياًل من خالل األولية المتاحة أمام لجنة التحقيق حتى تاريخ صدوره وا

مراحل التحقيق القادمة . وأشار المقدم أن التقرير المبدئي أقر أن البحث عن أجزاء الحطام إمتد إلى أكثر من ستة عشر كيلو متر 

التقارير الخاصة بالكشف على  من موقع الحطام الرئيسى، وأكد أن أعضاء فريق عمل الطب الشرعي بلجنة التحقيق تلقت

الجثامين من االطباء الشرعيين واللجنة فى إنتظار تقارير مضاهاة الجثامين من الجانب الروسى لتحديد حالة الضحايا بعد معرفة 

 لذويهم. DNAتحاليل البصمة الوراثية 

 14/15/5112 اليوم السابع

 وزير الدفاع يحذر: الشائعات تهدد تماسك المجتمع

الشائعات وحرب المعلومات هى أخطر أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى، أن 

ما يهدد قوة وتماسك المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن مصر ستبقى آمنة مستقرة بفضل عطاء أبنائها من القوات المسلحة 

مصر تواجه العديد »وقال وزير الدفاع خالل حواره، أمس، مع طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية، إن  والشرطة المدنية.

ن المشكالت والتحديات التى تواجه مسيرة الوطن واستقراره، والتى تستلزم تكاتف الشعب المصرى والوقوف على قلب رجل م

، مشددا على أن الشائعات وحرب «واحد وبذل المزيد من الجهد والعرق لعالج تلك المشكالت التى تراكمت طوال العقود الماضية

 المجتمع المصرى. المعلومات هى أخطر ما يهدد قوة وتماسك

 14/15/5112 الشروق

 إسرائيل: المصريون المفرج عنهم في صفقة الترابين "تجار مخدرات"

ثة الذين سيفرج عنهم مقابل الجاسوس اإلسرائيلي "عودة الترابين"، تجار ادعت مصلحة السجون اإلسرائيلية أن المصريين الثال

وأطلق سراح "الترابين" يوم أمس األول، بعد قضائه عقوبة السجن بحسب السلطات فى  مخدرات، وفق بيان نشرته المصلحة.

 11فإن المصريين الثالثة هم: زايد صبيح سالمة زويد ــ وقبض عليه فى  اإلسرائلية وبحسب بيان مصلحة السجون الدولتين.

وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة التسلل وحيازة المخدرات، ومحمد صالح إسماعيل طه ــ وقبض  5110نوفمبر 

بتهمة  5110يوليو عام عليه فى نفس القضية وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانى سنوات، ومحمد سالم شتيوى وقبض عليه فى 

 التسلل وحيازة المخدرات وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات .

 15/15/5112 مصر العربية

 ري يستكمل مفاوضات المشروع النووي في روسياوفد مص

متوجها إلى روسيا، في زيارة قد تستغرق أسبوعا،  تجددة محمد شاكر، القاهرةغادر وفد مصري برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الم

مع مسؤولي ملف ومن المقرر أن يراجع الوفد المصري  إلجراء مفاوضات حول المشروع النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء.

 .الطاقة في روسيا، خالل الزيارة، النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها خالل الفترة المقبلة

 15/15/5112 51عربي 

https://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2489629
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=14ecbef0-ed5a-410d-8688-16a64d1b0a98
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/834431-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://arabi21.com/story/878059/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 نشرة سيناء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العريش مجهولون يفجرون مدرعة للشرطة المصرية وسط

فّجر مجهولون، صباح اليوم االثنين، ُمدّرعة تابعة للشرطة المصرية، وسط مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، شرق مصر.   

وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إّن "انفجارًا شديدًا، ُسمع صوته في الساعات األولى من صباح اليوم، تبين الحقًا أّنه يعود 

عبوة ناسفة زرعت في وسط مدينة العريش".   وأعلنت "معرفات إلكترونية" ُمقربة من تنظيم" والية سيناء" المسّلح، النفجار 

مسؤوليتها عن استهداف القوات المتواجدة في شمال سيناء بعبوات ناسفة تزرع على طرق رئيسية مما دفع الجيش الستخدام 

تطورًا نوعيًا، في العمليات التي يتبناها التنظيم، حيث ازدادت، في اآلونة  كاسحات ألغام.   وفي هذا السياق، رصد مراقبون

 .األخيرة، عمليات القنص لجنود أثناء تواجدهم في األكمنة والحواجز األمنية

 14/15/5112 العربي الجديد
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