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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

 : اجتماع الخرطوم لـم يحسم نقاط الخالفالمتحدث باسم وزراة الخارجية

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اجتماع الخرطوم السداسى حول سد النهضة لم يحسم أيا من 

تفاؤال أو الموضوعات محل النقاش. وأن الحديث عن مقدار محدد من التقدم سابق ألوانه وأنه بشكل عام اليمكن القول أن هناك 

أن هناك تشاؤما نتيجة لهذا االجتماع. وتم طرح مقترحات وبدائل ـ خالل االجتماع ـ قد يكون بعضها يحظى بقدر أكبر من 

وأكد أن محادثات الخرطوم كان مطلوبا إجراؤها وأن  التوافق عن مقترحات أخري، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن أى من المقترحات.

فافية وفى إطار العالقة التعاونية بين الدول الثالث وتم ذلك بالفعل، وشدد على أهمية إتاحة الفرصة تتم بأكبر قدر من الش

لألطراف الثالثة للتوصل إلى رؤية واضحة بشأن الخطوات القادمة وخريطة الطريق القادمة سواء على المسار الفنى أو المسار 

 رة القادمة للتوصل إلى تلك الرؤية.السياسي، مضيفا أنه ليس أمامنا سوى انتظار تلك الفت

 51/55/5151 األهرام

 

 رئيس لجنة التحقيق: لـم نتلق مايفيد وجود عمل ارهابى بحادث الطائرة الروسية

ة متروجيت الروسية، انتهاء لجنة التحقيق من إعداد التقرير أعلن الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق بحادث طائرة شرك

وكشف أن لجنة التحقيق الفنى لم تتلق حتى تاريخه مايفيد وجود تدخل غيرمشروع أو عمل إرهابى وعليه  األولى لحادث الطائرة.

المعتمدين للدول التى لها الحق فى وقال انه تم إرساله الى الممثلين  فإن اللجنة مستمرة فى عملها بشأن التحقيق الفني.

وأشار الى أن التقرير المبدئى أقر بأن البحث عن أجزاء الحطام  االشتراك فى التحقيق ومنظمة الطيران المدنى الدولى ) اإليكاو(.

 التقارير كيلو مترا من موقع الحطام الرئيسى، وأن أعضاء فريق عمل الطب الشرعى بلجنة التحقيق تلقوا ٦١امتد إلى أكثرمن 

الخاصةبالكشف على الجثامين من االطباء الشرعيين واللجنة فى انتظار تقارير مضاهاة الجثامين من الجانب الروسى لتحديد حالة 

 لذويهم. dnaالضحايا بعد معرفة تحاليل البصمة الوراثية

 51/55/5151 األهرام

 

 مصر تشارك باجتماع دولي حول الصومال بمقديشيو.. ومساعد وزير الخارجية يلتقي الرئيس

التي توليها لهذه المنطقة، كما  هميةألوشددت علي ا فريقيألأكدت مصر اهتمامها باستقرار الوضع بالصومال ومنطقة القرن ا

 منألأكدت اهتمامها بتفعيل دورها تجاه الصومال والدفاع عن قصايا ومصالح القارة االفريقية من خالل عضويتها بمجلس ا

ذلك خالل مشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية السفير محمد إدريس في اجتماع عقد  جاء للعامين القادمين.

شركاء الصومال مؤخًرا والذي افتتحه الرئيس الصومالي بحضور ررئيس البرلمان وبمشاركة مبعوث السكرتير العام بمقديشيو ل

زير مساعد و وأجري بالوضع هناك تناول مستقبل الصومال. لمعنيةاالقليمية والدولية ا طرافأللألمم المتحدة وممثلين للدول وا

ر مصر في مقديشيو لقاءات علي هامش االجتماع كان علي رأسها اللقاء الذي عقد الخارجية للشئون اإلفريقية والذي رافقه سفي

مع الرئيس الصومالي وكبار المسئولين وعدد من الوزراء من بينهم وزيري الخارجية والمالية بجانب قادة الجيش والشرطة ومحافظ 

 .شيومدينة مقدي

 51/55/5151 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131755/25/459807/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131755/25/459795/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%80%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/822163/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF.aspx
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ال االنشقاقات تضرب "اإلخوان".. مكاتب إدارية بالجماعة ترفض قرارات قيادات الجماعة بتجميد عضوية كم

 وإزاحة منتصر

 -بدأت تضرب جماعة اإلخوان عدد من االنشقاقات بين هياكلها الفرعية، حيث رفضت مكاتب إدارية وهي )القاهرة الكبرى

اإلسكندرية( قرارات قيادات الجماعة الخاصة بإزاحة مسئول التربية واإلعالم -الفيوم  -الجيزة  -اكتوبر  -القاهرة وسط و جنوب 

اإلعالمي محمد منتصر من منصبه بسبب ما اعتبر مخالفة لقرارت الجماعة وإدالئه بحوار صحفي لوكالة أنباء  والطلبة والمتحدث

تركية، باإلضافة إلي تجميد عضويه الدكتور محمد كمال عضو مجلس شوري الجماعة ومسئول الهيئة اإلدارية العليا إلخوان الداخل 

وكان بيان صحفي صدر اليوم عن مكتب اإلخوان المسلمين في  عام الماضي.بعد تحقيقات أجريت معه حول تصريحاته خالل ال

لندن، بقيادة إبراهيم منير نائب المرشد العام، أعلن خالل تجميد عضويه منتصر، وإقالته من منصب المتحدث اإلعالمي، وتعيين 

اإلدارية العليا للجماعة بالقاهرة، بيان رسمي وبعده بقليل أكدت اللجنة  الدكتور طلعت فهمي، المقيم بإسطنبول، بدال عنه.

أكدت خالله أن منتصر، متحدثا إعالميا ، أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث اإلعالمي للجماعة، وأن محمد منتصر، هو المتحدث 

داخل، وال يجوز ألي مؤسسة في كما أكدت أن كل القرارات اإلدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في ال اإلعالمي.

 الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صالحيات لجنة اإلدارة.

 51/55/5151 بوابة األاهرام

 الثنائي والتعاون المشتركة االستثمارات زيادة يبحثان واألردن مصر 

الفنية المشتركة ديسمبر بمقر )هيئة االستثمار( األردنية أعمال االجتماع الثالث للجنة  51انطلقت في عمان بعد ظهر االثنين 

وقد تم خالل  .للتعاون االستثماري بين مصر واألردن برئاسة رئيسي هيئتي االستثمار في البلدين عالء الدين عمر ومنتصر العقلة

االجتماع ، الذي حضره مسئولون من الهيئتين المصرية واألردنية ورئيس المكتب التجاري في عمان الوزير مفوض تجاري محمد 

دير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين محمد يوسف وممثلون عن جمعية رجال األعمال األردنيين ، عرض عبداهلل والم

 .الفرص االستثمارية في البلدين ومناقشة الموضوعات الخاصة بالتعاون المؤسسي بين الهيئتين

 51/55/5151 بوابة األخبار

 اليونان: مصر تلعب دورا مهما في استقرار المنطقة

ة، مهما في استقرار المنطقتلعبان دورا  أن مصر واليونان في تصريحات صحفية اكد رئيس الوزراء اليوناني "اليكسيس تسيبراس "

حيث أن مصر آخر حصن لالستقرار في المنطقة ، أما اليونان فبوصفها بوابة ألوروبا فهي تلعب دورا أساسيا في مواجهة أزمة 

 والمهاجرين. الالجئين

 51/55/5151 بوابة األخبار

 يدعو لقمة ثالثية عاجلة بشأن أزمة سد النهضةخبير دولي 

دكتور عبد اهلل عبد السالم مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم ان هناك حاجة الى عقد قمة  سودانىالدولى الخبير القال 

النهضة، التى لن عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقى )مصر والسودان واثيوبيا( للخروج من المازق الحالى لمفاوضات سد 

، مشيرا الى ان "الوقت يمر في صالح اثيوبيا -على حد قوله  -تفلح اجتماعات الوزراء في التوصل الى حلول حقيقية لهذه االزمة 

فقط وليس في صالح مصر والسودان"، مرحبا باى وساطة عربية او دولية الن "الموضوع جد خطير وتداعيات االزمة اخطر بكثير 

 مما نتصور".

 51/55/5151 بوابة االخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/822110/%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%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6.aspx
http://akhbarelyom.com/article/566ecc9af0e5f96f595bcbcf/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1450101914
http://akhbarelyom.com/article/566e9dcdf0e5f954433530f5/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-1450089933
http://akhbarelyom.com/article/566eaeb4f0e5f9d548475645/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1450094260
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 موسي" يتوجه إلى لندن في زيارة تستغرق عدة أيام"عمرو 

إلى لندن فى زيارة لبريطانيا تستغرق غادر مطار القاهرة الدولي عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، متوجها 

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن موسي غادر  عدة أيام يشارك خاللها فى بعض الفعاليات التى تتناول تطورات الوضع بالمنطقة.

اليومين وكان " موسى " قد شارك خالل  علي الطائرة المصرية المتجهة إلي لندن وتم إنهاء إجراءات سفره باستراحة كبار الزوار.

بمكتبة اإلسكندرية وألقى خاللها كلمة عرض فيها رؤيته بشأن  ١٦الماضيين فى فعاليات مؤتمر الديمقراطية من أجل القرن الـ 

 القضايا المطروحة على المؤتمر.

 51/55/5151 بوابة األخبار

 أهم شريك لفرنسا في الشرق األوسطيس بالقاهرة: مصر بار سفير

على أن مصر تعد أهم شريك تجاري لبالده في منطقه الشرق األوسط ، مشيرا إلى أهمية  "أندريه باران"أكد سفير فرنسا بالقاهرة 

معرض وأشار السفير إلى أن الدورة الماضية لل الدورة القادمة لمعرض باريس الدولي لألغذية "سيال" والذي يعقد كل عامين .

جاء  شهدت مشاركة مصرية كبيرة ، ومن المتوقع أن تشهد الدورة القادمة للمعرض مشاركة مصرية مهمة .  ١١٦٢التي عقدت عام 

ديسمبر وحضرته "ايلي ابت  51ذلك خالل الكلمة التي وجهها السفير في اللقاء الذي استضافته السفارة الفرنسية اليوم االثنين 

ألغذية والصناعات الغذائية "سيال" والتي تزور القاهرة حاليا في إطار تقديم هذا المعرض الذي سيعقد " ممثله المعرض الدولي ل

وقال أندريه باران إن حجم الصادرات الغذائية الفرنسية لمصر قد بلغ العام الماضي  أكتوبر. ١١إلى  ٦١بباريس خالل الفترة من 

شأنه إتاحة الفرصة لمزيد من التعاقدات بين الشركات المصرية والفرنسية مليون يورو ، مشيرا إلى أن معرض سيال من ١١١عن 

 ودعم التعاون المشترك في المجال الغذائي.

 51/55/5151 بوابة االخبار

 مليار جنيه مصرى حجم االستثمارات المصرية بالسودان 88لخرطوم: سفير مصر با

أكد أسامة شلتوت سفير مصر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حرص مصر على المشاركة والتعاون بفاعلية فى مشروعات التنمية 

التى تم التصديق عليها من قبل االقتصادية بالسودان الشقيق، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المشروعات االستثمارية المصرية، 

مليار جنيه  88مليار دوالر )ما يعادل نحو  55مشروعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو  552وزارة االستثمار السودانية بلغت 

 مليارات جنيه سودانى(. 551مصرى وأكثر من 

 51/55/5151 اليوم السابع

 قطر ترشح مصر لرئاسة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

لمدة عامين، وذلك على هامش  76فازت مصر برئاسة المجلس التنفيذى لوزراء الشؤون االجتماعية العرب، فى دورته العادية الـ 

وكانت قطر رشحت مصر لرئاسة المجلس  المنعقد أمس، فى مدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء.« المجلس»ختام أعمال اجتماع 

دول هى: فلسطين  6، وتمت مباركة الترشيح من أعضاء المكتب التنفيذى وعددهم «دورات 3نظرا لجهودها المقدرة فى آخر »

انتخاب السودان ألول مرة نائبا لرئيس المكتب  والسودان والصومال والعراق وسلطنة عمان وقطر، وانتخاب مصر رئيسا، كما تم

ووافق الوزراء العرب على مقترح غادة والى، وزيرة التضامن  .5156لمدة عامين تبدأ فى ديسمبر الجارى وتنتهى فى ديسمبر 

قته بالعدالة االجتماعى، بعقد مؤتمر موسع فى شرم الشيخ العام المقبل، لمناقشة آثار اإلرهاب على التنمية المستدامة وعال

 االجتماعية، خاصة أنه يعد ظاهرة اجتماعية باألساس تستهدف الفقراء والفئات المهمشة.

 51/55/5151 المصري اليوم

http://akhbarelyom.com/article/566e956ff0e5f9f93f3530f5/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-1450087791
http://akhbarelyom.com/article/566e9f19f0e5f992433530f5/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-1450090265
https://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85--88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2490508
http://www.almasryalyoum.com/news/details/858215
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 مصر تتفاوض مع السعودية على منح وقروض ووديعة جديدة

التي تعاني من أزمة عملة، تتفاوض حاليًا مع السعودية للحصول على  مصرإن  الدولي المصرية سحر نصرالتعاون قالت وزيرة 

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من لقاء مرتقب يجمع بين رئيس الوزراء  منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية.

وفي  ، األمير محمد بن سلمان، ووفد سعودي رفيع المستوى.المصري، شريف إسماعيل، وولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي

اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، قالت نصر، إن: "هناك مفاوضات مع السعودية للحصول على منح ووديعة جديدة ومشروعات 

قضايا الدفاع  وكانت مصر والسعودية أصدرتا في يوليو ما سمي بإعالن القاهرة، حيث تعهدتا بالعمل معا في استثمارية".

وقدمت السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت دعمًا لالقتصاد المصري بشكل  وتحسين التعاون االستثماري والتجاري.

مليار دوالر، في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية، وودائع تمت إضافتها لالحتياطي األجنبي بالبنك المركزي  53علني بنحو 

، والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في حين 5155يناير  51ز القالقل، التي أعقبت ثورة لمساعدة مصر على تجاو

 مليار دوالر، نصفها من اإلمارات. 11يوليو في مصر بأكثر من  3يقدر آخرون حجم المساعدات الخليجية المقدمة لنظام ما بعد 

 51/55/5151 العربي الجديد 

 وورلد بوليسي: في مصر.. فرعون بمالبس جديدة

خرج الناس  5155أن تفتح فمك فحسب للتفوه بشيء منصف وعلى نحو غير ضار قد يزج بك إلى حبل المشنقة  أو السجن.  في “

جاء ذلك في سياق تقرير للصحفية كارين بارزيجر نشره  لعيش والعدالة والحرية لكنهم لم ينالوا  أيا منها".إلى الشوارع للمطالبة با

  مركز "وورلد بوليسي" األمريكي تحت عنوان "المالبس الجديدة لفرعون".

 51/55/5151 مصر العربية

 روث: دعاية السيسي "مخزية"كينيث 

وصف كينيث روث مدير منظمة هيومان رايتس ووتش الفتة دعائية السيسي بالمخزية، مشيرا إلى أنها تستغل الطفل السوري 

وكتب المسؤول الحقوقي عبر حسابه على تويتر:  إيالن كردي الذي قذفته األمواج إلى الشاطئ بعد غرقه خالل رحلة لجوء لعائلته.

مخزية للسيسي: تظهر طفال بصحبته، وتصفه باآلمن طالما كان معه الجيش المصري، وفي المقابل تظهر أن الالجئ دعاية “

وأرفق مدير المنظمة التي يقع مقرها بنيويورك، صورة لالفتة  السوري الطفل إيالن كردي أصبح جثة هامدة ألنه فقد جيشه"

ورة الرئيس السيسي بمالبس عسكرية ومعه طفل صغير خالل افتتاح المذكورة، والتي تنقسم إلى جزئين، أحدهما يحمل ص

أما الجزء الثاني فيعرض جثة كردي الملقاة على الشاطئ،   مشروع توسيع قناة السويس، مصحوبة بعبارة "طفل معه جيشه".

 ومصحوبة بعبارة "طفل فقد جيشه".

 51/55/5151 مصر العربية

 تل أبيب إحراج السيسي في قضية ترابين؟إسرائيل اليوم: هل تجنبت 

تساءل اإلعالمي اإلسرائيلي "دان مرجليت" عن سر عدم احتفاء وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشكل كبير بالجاسوس عودة ترابين 

ل يالذي أطلقت مصر سراحه مؤخرا لعدم رغبتها في إحراج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ورأى في مقال بصحيفة "إسرائ

اليوم" إنه حال كان ذلك هو السبب فهذا أمر جيد، لكن الخوف هو أن يكون الضعف اإلعالمي في تغطية قضية ترابين جاء خوفا 

 النقب حيث تقيم عائلته أحلوا دمه. من تعرضه للخطر، السيما وأن بعض العرب البدو في 

 55/55/5151 مصرالعربية

 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/12/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%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%A9/837983-%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%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%A9/837995-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%8A%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%A9/835328-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%9F
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 الخارجية: المجتمع الدولي اتفق على إرسال خبراء أمنيين إلى ليبيا

المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية إنَّ المشاركن في "اجتماع روما" حول ليببا أمس األحد اقترحوا اتخاذ قال 

ديسمبر الجاري، من خالل إرسال خبراء  ٦١خطوات داعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية فور اإلعالن الرسمي عن تأسيسها في 

"، 51وأضاف، في تصريحات لـ" يا لتقييم األوضاع والمساهمة في دعم عمل الحكومة الجديدة.أمنيين في مجال اإلرهاب إلى ليب

االثنين، أنَّ المشاركين في االجتماع الدولي في روما ومن بينهم الوزير سامح شكري أجمعوا على أنَّ اإلرهاب يتنامى سريًعا في 

 فة إلى تحديدضاإل"الصخيرات"، با تفاقالليبيا وأنَّه ال يجب االنتظار عليه أكثر من ذلك، مشيًرا إلى أنَّ "اجتماع روما" أكَّد دعمه 

يد المستشار أبو ز وشدَّد في ليبيا.  رهابإلسقف زمني لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبًرا أنَّها أول خطوة جادة على مسار مكافحة ا

على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي والعمل سريًعا على مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية المعروف إعالميًًّا بـ"داعش" في 

 اإلعالن عن التوسع في السيطرة على المناطق الليبية. ليبيا بعد

 51/55/5151 مصر العربية

 جية ممثاًل لجمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة التركمانستيةنائب وزير الخار

شارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ممثاًل لجمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة 

الذكرى العشرين الكتساب تركمنستان وضعية الحياد الدائم، حيث احتفاالً ب 5151ديسمبر  53و 55التركمانستية "عشق آباد" يومي 

شهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، كما لقيت المشاركة المصرية تقديرًا كبيرًا من جانب حكومة تركمنستان.   حرصت مصر منذ 

دًا من الدورات التدريبية على تعزيز أواصر التعاون والصداقة معها، كما قدمت عد 5225استقالل جمهورية تركمنستان عام 

 وبرامج الدعم الفني لمتدربين تركمانيين من خالل الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث.

 51/55/5151 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/837817-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8aba0f12-b749-4693-accc-5554c48dcc86
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يستقبل وزير التعاون االقتصادي األلماني ويشيد بدور شركات بالده في دعم التنمية بمصر

موللر وزير التعاون االقتصادي والتنمية األلماني، بحضور أشرف سالمان وزير يوم اإلثنين، الدكتور جيرد السيسي، استقبل 

ة لرئاس وأضاف المتحدث الرسمياالستثمار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، باإلضافة إلى سفير ألمانيا بالقاهرة.

برنامج التعاون اإلنمائي بين البلدين، السيما أن الجانبين بحثا عددًا من الموضوعات الخاصة ب الجمهورية السفير عالء يوسف

في مجاالت تطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية استخدام الطاقة الجديدة والُمتجددة 

 في مصر.

 51/55/5151 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية :

 اليوم.. انطالق االجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك

أعمال االجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك، والتى يرأس الجانب تنطلق فى القاهرة، اليوم الثالثاء، 

المصرى فيها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس الجانب السعودى سمو األمير محمد بن سلمان ولى ولى 

 السعودية، والذى من المقرر أن يصل القاهرة اليوم. العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 البرلمان ا للدستور ستعرض علىإسماعيل: القوانين التي صدرت طبقشريف 

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن القوانين التي صدرت طبقا للدستور ستعرض على البرلمان، وهو الذي سيبدي رأيه 

االضافة إلى ضبط ميزان ب نامج الحكومة تقليل عجز الموازنةأن أهداف بر وأضاف خالل مؤتمر صحفي يوم اإلثنين.فيها

إن برنامج و.والخدمات الرئيسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والنقل وتوفير السلع االساسية بأسعار جيدة المدفوعات

الحكومة يهدف أيضا إلى النهوض باالستثمار والسياحة واإلسكان، وجذب االستثمارات العالمية، مشيًرا إلى أن الحكومة تسعى 

 .١١٦١إلى  ١١٦١خالل عامي  ٪١لمعدل نمو يقترب من 

 51/55/5151 بوابة األهرام

 -البرلمان المصرى :

 البرلمانية قطار االنتخاباتاليوم.. آخر محطات 

يصل قطار انتخابات مجلس النواب إلى محطته األخيرة اليوم، حيث يبدأ الناخبون بالداخل في الدوائر األربع األخيرة التي توقفت 

االنتخابات بها بعد أحكام قضائية، في التصويت لجولة اإلعادة، على أن يستمر التصويت إلى غٍد األربعاء، وينتهى تصويت 

وتجرى المنافسة في الدوائر األربع .المصريين بالخارج المسجلين بذات الدوائر مساء اليوم في التاسعة مساًء بتوقيت كل دولة

 .نائًبا ٦١مرشًحا الختيار  ١١بين 

 51/55/5151 البوابة نيوز

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821992/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84/2491111
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821984/%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%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1663125
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 -األحزاب :

 

 الحزب انضم رسميا الئتالف "دعم الدولة المصرية""مصر الحديثة": 

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب مصر انضم إلى ائتالف دعم الدولة المصرية بالبرلمان ،مؤكدا انضمام 

ئبا إلى ائتالف دعم نا 55نواب للحزب نفسه موضحا أنه سيضم الـ 1نواب مستقلين إلى حزب مصر الحديثة باإلضافة إلى وجود  8

وأضاف أن الهجوم الذى يشن على ائتالف دعم الدولة المصرية غير مبرر ألن قائمة فى حب مصر أنشأت االئتالف . الدولة المصرية

وأوضح أن الهدف من ائتالف دعم الدولة .من أجل الوطن، مشيرا إلى أنه ال يوجد باالئتالف من يبحثون عن مصالح شخصية

 هو تمرير القوانين الماضية ومراقبة أداء الحكومة. والبرلمان عموما

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 «دعم الدولة»على صفيح ساخن بعد انضمام نوابه لـ« الوفد»

الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل، « دعم الدولة»ة اتخاذ الحزب قرارا باالنضمام لتحالف تشتعل أروقة حزب الوفد على خلفي

ويقوم عدد من أعضاء الحزب حاليا بجمع توقيعات لعقد اجتماع طارئ لهيئته العليا التخاذ قرار .دون الرجوع لهيئته العليا

 .برفض انضمام الحزب للتحالف الذى يسعى لتشكيله قيادات قائمة )فى حب مصر( تحت القبة، حسبما كشفت مصادر وفدية 

لقرار االنضمام، ومؤيدون ألن تظل الهيئة الوفدية قائمة وأضافت المصادر أن قيادات بالهيئة العليا ومكتبها التنفيذى رافضون 

حسام الخولى، طارق سباق، كاظم فاضل، محمد عبدالعليم »بذاتها، مشيرة إلى أنه من أبرز القيادات المعارضة للقرار كل من 

م للتحالف، منتقدا اتخاذ القرار وقال عالء غراب، عضو الهيئة العليا للوفد، إن غالبية أعضاء الهيئة العليا رافضون لالنضما.«داود

من قبل رئيس الحزب ونوابه دون العودة للهيئة العليا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للالئحة بالعودة لبنودها التى تنص على 

 إقرار الهيئة العليا للحزب لقراراته.

 51/55/5151 الشروق

 

 -المؤسسات الدينية :

 

 سفير التشادي بالقاهرةال شيخ االزهر يستقبل

الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، اليوم اإلثنين، حسن آدم آجي، السفير التشادي بالقاهرة، يرافقه الشيخ أحمد  استقبل

وقال اإلمام األكبر، إن األزهر الشريف حريص على دعم تشاد في كافة المجاالت الدينية والتعليمية .النور الحلو، مفتي تشاد

والثقافية، مؤكًدا أن األزهر سيعمل على تدريب أئمة تشاد، وإيفاد قوافل طبية وإنسانية إليها، وإنشاء مركز لتعليم اللغة 

 ب لكي تكون عوًنا للطالب التشاديين على تحصيل العلوم الدينية.العربية بها، وتزويدها بمكتبة أزهرية تضم أمهات الكت

 51/55/5151 ة األهرامبواب

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2491005
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122015&id=c5ad3532-07a3-47d1-abce-5088b6d8a796
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/821974/%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%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى : 

 قبل ذكرى الثورة« المنفلتين»عزت يتخلص من اإلخوان 

، وعضو مكتب «لجنة اإلدارة العليا»فى انقالب جديد داخل جماعة اإلخوان، أصدر الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس ما يسمى بـ

المرشد، قرارات فصل لعدد كبير من رؤساء اللجان والقيادات الشبابية المخالفة، اإلرشاد المحسوب على محمود عزت، القائم بأعمال 

وشملت قرارات الفصل، بحسب مصادر إخوانية مطلعة، أعضاء وقيادات ما يسمى .«مجزرة تنظيمة»ما اعتبره شباب الجماعة بـ

تصر، وتعيين ثالثة متحدثين جدد بوحدات العمل الثورى، وفى مقدمة هؤالء المتحدث اإلعالمى باسم الجماعة محمد من

على وثائق موقعة من محمد عبدالرحمن، ممثل جبهة « الشروق»وحصلت .محسوبين على جبهة عزت، أحدهم من خارج مصر

نحيطكم علما بأن لجنة التحقيق الخاصة »عزت فى مصر، جاء فى إحدى هذه الوثائق موجهة إلى محمد منتصر المتحدث اإلعالمى: 

ات والمخالفات اإلدارية والمشكلة بقرار من فضيلة القائم بأعمال المرشد قد أنهت تقريرها، مشفوعا بموضوع التسريب

كما جاء .«بالتوصيات المقترحة وحيثيات القرارات، المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق وقد اعتمد القائم بأعمال المرشد ذلك

 عن أنكم قد خالفتم ضوابط العمل بالجماعة، وذلك بقيامكم بعمل أشهر فضال 1القرارات شملت إيقافكم لمدة »بالوثيقة، أن 

حوار فى اإلعالم مع وكالة االناضول وصرحتم بتصريحات دون الرجوع للجهة المسئولة عن اإلدارة وبناء عليه تم إعفائكم من 

وقت قليل أحداثا مهمة فى  الجماعة ستشهد فى غضون»كما جاء فى وثيقة أخرى أن: .«مهمة المتحدث اإلعالمى باسم اإلخوان

تغيير الموقع الرسمى للجماعة، وإقالة عدد كبير من األفراد الذين أظهرت »، موضحة أن من بين هذه االحداث «تاريخ الجماعة

 بدائل هذه المناصب»، وأكدت الوثيقة أن «التحقيقات تورطهم فى األزمة وإجراء تغييرات كبيرة فى لجنة اإلدارة ومسئولى المكاتب

، فيما قال قيادى من «الطالب، والحراك الثورى، واإلعالمى»وشملت قرارات الفصل لجان .«موجودة وجاهزة الستالم العمل فورا

إن القائم باعمال المرشد محمود عزت، يقدم بما فعله خدمة جليلة للنظام، قبل ذكرى ثورة »فضل عدم ذكر اسمه  -المفصولين

ر محمود حسين على قناة الجزيرة مطلع األسبوع الحالى، بمثابة كلمة سر لممثلى جبهتهم وقال مصدر، إن ظهو.«يناير القادمة

من جانبه، رفض محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة تنفيذ القرار، حيث أصدر و.، لتفعيل قرارات الفصل«إخوان الداخل»من 

 .تصريحا إعالميا على صفحته، تجاهل فيها قرار فصله

 51/55/5151 الشروق

 -تصريحات :

 مصطفى الجندى: لما يكون الخالف على "اسم دعم الدولة" فقط يبقى ده ضالل مبين

نختلف على دعم الدولة المصرية لمجرد االسم فقط، فهذا ضالل مبين،  قال مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، إنه حينما

وأضاف أن اسم دعم الدولة يهدف إلى دعم ."مضيفا: "ينبغى أن يكون الخالف على الجوهر أو المضمون وليس على االسم فقط

يثة دولة يبنى فيها كل من أحمد مصر ودعم مؤسساتها، وهذا يعنى أن البلد تحتاج إلى البناء، ونحن فى مصر نحتاج إلى دولة حد

 زويل ومحمد غنيم ومجدى يعقوب وهانى عازر منذ سنيتن وحتى اآلن، ولكن البناء هذه المرة بجد.

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122015&id=da129257-b295-4024-b310-a870e8ba2bdd
http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89--%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%87/2491150
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 هاشم ربيع: "غلبة المستقلين" بالبرلمان ستسهل مناقشة القوانين بالمجلس عمرو

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، إن "غلبة المستقلين" فى مجلس 

القوى السياسية تحت القبة حول تمرير النواب ستسهل كثيرا من مناقشة القوانين داخل البرلمان، حيث ستقل الخالفات بين 

وأضاف أن أغلب المستقلين سينضمون الئتالف دعم الدولة المصرية، وهو ما سيكون استراتيجية واضحة فى مناقشة . القوانين

 القوانين تحت القبة، بينما إذا زاد عدد نواب األحزاب ستزيد الخالفات بشكل كبير.

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 محمد العرابى: مصر وقبرص واليونان سيصطفون قريبا لمواجهة تجاوزات تركيا

األسبق، أهمية الزيارة األخيرة التى قام بها السيسى لليونان، لمواجهة أى محاوالت تركية أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية 

أن الفترة المقبلة ستشهد اصطفاف مصر وقبرص واليونان  وأضاف.إلحداث حالة من عدم االستقرار فى المنطقة والدول المجاورة

 ضد أى محاوالت من الجانب التركى لتعكير األمن فى تلك الدول.

 51/55/5151 اليوم السابع

 -:توك شو 

 يناير" 51قيادى بالتيار الشعبى: ائتالف "دعم الدولة" يعود بمصر إلى ما قبل "

بالتيار الشعبى ، إن ائتالف دعم الدولة التى شكلته قائمة "حب مصر" هو "ائتالف أمن الدولة وليس قال طارق نجيدة، القيادى 

يناير، هذا االئتالف ال عالقة له بدعم السيسى، والدولة  51لدعم الدولة"، وتابع:" ائتالف دعم الدولة يعود بمصر إلى ما قبل 

أن ائتالف دعم الدولة ما هو إال محاولة للسيطرة على المجلس، ومصادرة  "وأضاف خالل لقاءه مع برنامج "ساعة من مصر."المصرية

حق البرلمان فى دوره التشريعى والرقابى، موضحًا أن هذه المصادرة بدأت منذ إعداد قانون االنتخابات "إلقصاء األحزاب السياسية 

 من دخول البرلمان".

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 عماد جاد: ائتالف دعم الدولة استنساخ لحزب وطني جديد والعودة لمجلس كمال الشاذلي

ألّن هذا االئتالف َيقضي على انتقد عضو مجلس النواب الدكتور، عماد جاد، وثيقة ائتالف دعم الدولة المصرية داخل البرلمان، 

التعددية الحزبية، ويلغي األحزاب، كما أنها تعود بنا إلى زمن صفوت الشريف، وكمال الشاذلي، وأحمد عز، فضاًل عن أنها تسعى 

 أّن ائتالف دعم الدولة المصرية يعني العودة إلى مالقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر" وأضاف خالل.الستنساخ حزب وطني جديد

وتابع جاد أّن تشكيل ائتالف ."يناير، قائاًل: "من أعد وثيقة ائتالف دعم الدولة المصرية ال يفقه شئ في القانون 51قبل ثورة 

دعم الدولة انتحار سياسي، ألّنه يجب أْن يكون هناك خالٌف تحت قبة البرلمان، قائاًل: "الرؤية األبوية لـ صفوت الشريف داخل 

ور رجل األعمال نجيب ساويرس، كشف جاد، عن أّن المهندس ساويرس ال َيسعى إلى منصب سياسي، ألّنه وعن د."البرلمان انتهت

وأشار جاد إلى أنه: "ليس له أي صلة اآلن سواء من قريب أو بعيد بقائمة في حب مصر، كما أنني لم أحضر أي .ال ُيريد أي منصب

 َينتهي عقب تشكيل البرلمان". اجتماعات لهم حاليًا، ألّن هذه القائمة تحالف انتخابي

 51/55/5151 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9--%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86/2491057
http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2/2490911
http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%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%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%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84/2490826
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/822104/%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%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88.aspx
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 ُيفترض أال يكون لإلخوان مكان بالوطنيوسف القعيد: 

قال الكاتب والروائى يوسف القعيد، إن جماعة اإلخوان من المفترض أال يكون لهم أى مكان فى هذا الوطن لعدم ارتباطهم به، 

 فىخالل حواره  وأضاف.وألنهم كانوا يبحثون عن الغنائم فقط دون مصالح المصريين، وعدم امتالكهم لمشروع سوى نهب مصر

برنامج"البيت بيتك"قائاًل: "أتحدى أى شخص ُيِخرج أن اإلخوان وردت على ألسنتهم كلمة وطن ابتداًء من المرشد إلى أصغر شاب 

 منهم، ألنهم تكلموا عن الخالفة، واالرتباط بمشروعهم ولم يقدموا أى شىء، وقسموا الوطن على شكل غنائم.

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 سعد الدين الهاللى: من حق الدولة وقف الدعم عند حد معين من األبناء

من األوالد، يتحمل أكد الدكتور سعد الدين الهاللى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة األزهر، إن الفقيه الذى يفتى باإلنجاب واإلكثار 

مسئولية اإلنفاق على من ينجب، فى حين أن البعض يعجز عن اإلنفاق على أوالده، مضيفا :"أقول للناس اللى يقدر فيكم ينفق 

وأضاف  .يأتى بالعشرة"، مشيرًا إلى أن من يورط المجتمع فى هذا يحاسب عليه 51على ولد ينجب ولد، واللى يقدر ينفق على 

، أن األب هو 5خلة هاتفية مع اإلعالمى وائل اإلبراشى، عبر برنامجه "العاشرة مساًء"، المذاع على فضائية دريمالهاللى، فى مدا

األصل فى اإلنفاق على أوالده وليس الدولة، موضحًا أن من حق الدولة أن توقف الدعم عند حد معين من األبناء فى التعليم 

 والصحة والدخل، بالقدر الذى تراه الدولة.

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 أحمد موسى: الجماعة "عملت مناحة" على رئيس المركزى للمحاسبات

"عملت مناحة" اليلة الماضية بسبب إصدار السيسى  االخوانجماعة ى عن أن وسائل اإلعالم التابعة لتساءل اإلعالمى أحمد موس

قرارًا جمهوريًا، بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وتابع: "المناحة اللى عملتها الجماعة 

ه للحكم فى عام على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات متعملتش على محمد مرسى، الذى أصدر له قرار التعيين عقب وصول

وتساءل عن سر العالقة التى تجمع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والجماعة قائاًل: "إيه العالقة؟.. اهلل أعلم معنديش ."5155

 أى تفاصيل".

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 يعبر عن نفسه فقط« اليزل»ال ُيريد مد فترته الرئاسية.. و« السيسي»هيثم الحريري: 

أعوام، قال هيثم أبو العز  7تعليًقا على إعالن بعض نواب البرلمان عن رغبتهم في تعديل الدستور إلطالة المدة الرئاسية لـ

وأضاف في .السيسي ال ُيريد تعديال على مادة مدة رئيس الجمهورية في الحكم، بالدستور الحاليالحريري، عضو مجلس النواب، إن 

أن النائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل، يعبر عن نفسه « وماذا بعد؟»مداخلة هاتفية مع اإلعالمية روال خرسا، ببرنامج 

 .فقط، وال يتحدث باسم جميع النواب 1من سنوات بدال  7فقط بمحاولة مد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 

 51/55/5151 الشروق

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AF--%D9%8A%D9%8F%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/2490835
http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3/2490879
http://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84/2490687
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122015&id=c6c19a1d-d069-4ccc-8162-87c573d6c0b6
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 فقط 1أعوام والبرلمان  1حمدي بخيت: أتمنى جعل مدة الرئاسة 

أعوام، قال اللواء حمدي  7البرلمان عن رغبتهم في تعديل الدستور إلطالة المدة الرئاسية لـتعليًقا على إعالن بعض نواب 

قلق بسبب أن مدة السيسي المتبقية أقل من مدة البرلمان، وأن هذا ال ُيعطيه الفرصة لكي »بخيت، عضو مجلس النواب، إنه 

أن الدستور « وماذا بعد؟»اإلعالمية روال خرسا، ببرنامج وأضاف في مداخلة هاتفية مع .«يؤسس خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ

« نأسفي»الحالي أنجز في وقت قصير ويعتبر دستور للمواطنة فقط، يخاطب فئات الدولة، موضًحا أن هذا األمر يضع ما وصفه بـ

رلمان، على أن تكون المدة وأشار النائب البرلماني إلى رغبته في تبديل مدة فترة الرئاسة بمدة الب.بين فئات الشعب المختلفة

أعوام، أو تكون المدتان متساويتان حتى يتمكن رئيس الجمهورية من العمل مع البرلمان على خطة  1أعوام والبرلمان  1الرئاسية 

 .استراتيجية موحدة وتتماشي مع جداولهم الزمنية في مدة عملهم

 51/55/5151 الشروق

 

 إبراهيم عيسى: الحكومة ال تستطيع أن تبلغ الرئيس بفشل مفاوضات سد النهضة

قال اإلعالمي ابراهيم عيسى، إن أزمة سد النهضة ليست موضوع خاص بالحكومة فقط بل يخص الشعب المصري بأكمله، مؤكدا 

وأضاف  أن الحكومة ال تستطيع أن تبلغ .ال يمكن السكوت على عملية وضع المفاوضات في صندوق أسود من قبل الحكومةأنه 

واستطرد: "ليس عيب إن ."الرئيس أن مفاوضات سد النهضة فشلت، متابعا: "لدينا مشكلة كبيرة في اإلدارة ألنها إدارة موظفين

رة في الخطأ فشل أكبر"، مؤكدا أن أسلوب إدارة المفاوض المصري اتسم بحسن النية المفاوضات فشلت ولكن رفض اإلعالن والمكاب

وأوضح أن الشعب المصري كان لديه حسن نية في التعامل مع األمور خاصة .والود ونجح في بعض األشياء، وفشل في أشياء أخرى

 له عن شن هجمات عسكرية ضد إثيوبيا.ومع شعوره بأن هناك خطأ ما حدث في اجتماع اإلخوان الشهير والذي تحدثوا خال

 51/55/5151 الشروق

 كرة الجنزوري نفذها األمن إبراهيم عيسى: "في حب مصر" ف

"في حب مصر" االنتخابية الموالية للسيسي، هي فكرة لرئيس الوزراء األسبق المصري قال اإلعالمي إبراهيم عيسى، إن قائمة 

كمال الجنزوري، نفذها "األمن"، إذ تم تشكيلها تحت رعاية وإشراف األجهزة األمنية، مضيفا أن "أطرافا في مصر مصرة على إدخال 

كة، حركه "حس رجل الدولة القديم.. ورغب في خلق عمود وأوضح أن الجنزوري بادر بعد أن رأى األحزاب مفك."األمن في السياسة

وأضاف أن هذه األجهزة األمنية تواصلت مع ."سنة في الحكومة المصرية، إذ ال بد من تيار رئيسي 71فقري.. وهذا ما عاشه خالل 

 رؤساء عدد من األحزاب السياسية، من أجل االنضمام لقائمة "في حب مصر" وتشكيلها.

 51/55/5151 55عربى

 «طفل معه جيش»عمرو عبد الحميد: يجب االعتذار عن صورة 

 إنها معلقة على أحد بوابات طريق»قال اإلعالمي عمرو عبد الحميد، إن هناك صورة متداولة على مواقع التواصل االجتماعي قال 

لسيسي، أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة لوأوضح أن الصورة .«اإلسكندرية الصحراوي"، مسيئة ويجب االعتذار عنها -"مصر 

، والقسم اآلخر من الصورة صورة الطفل السوري آالن وهو غارق «طفل معه جيشه»والطفل عمرو صالح، وفوقها مكتوب 

لم يتسن لي التأكد من الصورة.. ولكن يجب االعتذار عنها إن كانت »وتابع: .«هطفل فقد جيش»بالشواطئ التركية ومدون عليها 

 .«5155صحيحة، وأن نقدم المواساة لألشقاء السوريين على المأساة التي حدثت لهم عقب تظاهرات عام 

 51/55/5151 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=22094ebd-986f-42cf-bf2a-3959d0238c19
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=a090a857-6fa2-424d-b750-7f1731d07063
http://arabi21.com/story/878222/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=e741aa27-a305-4c4e-9f3f-8e2edc303710
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 -سوشيال ميديا :

 األسواني: الدخلية نفت منعها لندوتي كما حدث في قتل خالد سعيدعالء 

 وقال سخر األديب العالمى الدكتور، عالء األسوانى من وزارة الداخلية بعدما أعلنت أنها لن تتدخل في إلغاء ندوته باألسكندرية

نفت وزارة الداخلية منعها لندوتي في اإلسكندرية كما نفت قتل :”له على موقع التدوين المصغر " تويتر" األسوانى في تغريدة 

 ."الشهيد خالد سعيد ونفت تعذيب الشهيد محمد الجندي ونفت وجود سالح للقناصة في الشرطة

 51/55/5151 مصر العربية

 

 سيف الدولة: تعين نائبين لـ "جنينة" يخدم الفاسدين

 المعزول محمدانتقدت الدكتور، محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى والمستشار السابق للرئيس 

وقال سيف الدولة في تغريدة له على حسابه .مرسي، تعين نائبين للمستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

الشخصي بموقع التدوين المصغر " تويتر" : "الفساد والفاسدون هم المستفيدون الوحيدون من التحرش بالقيادات الرقابية، 

 .”.ا المالية واألخالقيةالتى هناك اجماع على نزاهته

 51/55/5151 مصر العربية

 

 الغزالي حرب عن صورة "طفل معه جيشه": النظام يتاجر بالبشرشادى 

مواقع التواصل االجتماعى وقيل أنها علقت انتقد شادي الغزالي حرب عضو ائتالف شباب الثورة سابقا، الصورة التى نشرت عبر 

على طريق األسكندرية الصحراوين ويظهر فيها الطفل السوري إيالن الذى قته األمواج حين فرت أسرته من جحيم الحرب في 

سوريا عبر البحر المتوسطن وبجوراها سوره لطفل مصري يقف بجورا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومردف تحتها تعليق " طفل 

 في ما أفضل أبرزت ثورة يناير :” وقال الغزالى في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي" تويتر" ."عه جيشهم

 .يشهج معه طفل ن استعالء ومتاجرة بآالم البشرم مافيه أسوأ ليبرز النظام هذا ويأتي كله، العالم له لينحني المصري الشعب

 51/55/5151 مصر العربية

 

 إبريل عن تصريحات شحاتة: هل مازال هناك ما يسمي بلجنة الصالحية؟ 7

وقالت الحركة، في .تؤديه لجنة االصالح القضائي في حين صدور مخالفة من أحدهمإبريل عن الدور الذى  7تسألت حركة شباب 

تدوينه لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل االجتماعي " فيس بوك" هل مازال هناك مايسمى بلجنة الصالحية في 

تعقيبا من الحركة على  جاء ذلك.وأضافت: قاضي_اإلعدامات خصم وحكم في القضايا التي تحال إليه.#القضاء_المصري

يناير " بالخساير" وهاحم  51التصريحات التى أدلى بها المستشار ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة، ووصف بها ثورة 

 .عدد من السياسين واإلعالميين

 51/55/5151 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%A7/837667-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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%A7/837645-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%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%A7/837625-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%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%A7/837659-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 نقاط 1بعد منع مقاله من النشر حمزاوي يرد على رئيس تحرير الشروق في 

حديثه عن عدم التدخل  رد الدكتور عمرو حمزاوي على رئيس تحرير جريدة الشروق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، بشأن

وقال حمزاوي في تدوينه كتبها على موقع ا " فيس بوك" .في مقاالت كتاب الشروق، أو منع نشر مقاالت بما فيها كتابات حمزاوي

حين كتبت السبت الماضي تدوينة "عن الجريدة والكاتب وخطر الرقابة الذاتية"، فإنني كنت  الزميل العزيز عماد الدين حسين،:” 

وقائع تعلم أنت قبل غيرك من محرري الشروق المحترمين دقتها، وكنت أسجل أيضا التزامي بتقييم عادل وموضوعي إلدارة أوثق 

التحرير في الشروق ولموقفها من حرية التعبير عن الرأي على الرغم من منع بعض مقاالتي وتعرض مقاالت أخرى لالجتزاء حذفا. 

 نقاط . 1وأفرد  :سمح لي بالتوضيحات التاليةواستكماال لحوار محترم صار علنيا، لت

 51/55/5151 مصر العربية

 

 الحسينى: البلدان تضيع إذا تحكمت فيها األفكار األمنيةيوسف 

وقال الحسينى .نتقد مقدم برنامج السادة المحترمون، اإلعالمي يوسف الحسينى، تحكم األفكار األمنية في رسم سياسيات الدولةا

ط أمنية مرسومة و عدم تضيع البلدان عندما تسير السياسة وفقا لخطو:”في تدوينه له على موقع التدوين المصغر" تويتر" 

 ."وجود قيادات فكرية ملهمة مع إهتراء المؤسسات و المراجعات المتأخرة و تيبس العقول

 51/55/5151 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%A7/837589-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
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%A7/837443-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 النشره المجتمعيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوال:الحراك المجتمعي

 أولياء أمور يحتجون على نقل أبنائهم من مدرستهم بالمعادى

صباح  مدرسة الجمهورية بمنطقة المعادى أمام المدرسة تظاهر مجموعة من أولياء أمور طالبرصدت صحيفة اليوم السابع 

العتراضهم على قرار تحويل المدرسة من حكومية لتجريبية ونقل أبنائهم لمدرسة أخرى بمنطقة طرة وأضافت  يوم الثالثاءال

إال أن قرار النقل لمدرسة  حية وإعدادية فى الفترة المسائيةأن المدرسة ابتدائية فى الفترة الصبا إحدى أولياء أمور الطالب

 .مة أغضب أولياء األمور الذين قرروا االعتراض بالهتافات والالفتاتأخرى بعيدة عن موقع المدرسة القدي

 5151-55-51 اليوم السابع

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 ة تجاهلتناخسائر بالماليين في الجناح المصري بمعرض "داكار".. وصاحب شركة: السفار

تعرض الجناح المصري في المعرض التجاري الدولي بداكار في السنغال إلى حريق مما أدى إلى تدميره كلًيا وتحويل بضاعة 

قال و شركة ومؤسسة مصرية متواجدة بالمعرض دون حدوث خسائر بشرية 58العارضين إلى رماد ووقوع خسائر بالماليين لـ 

من السنغال: "حصولنا على تعويضات عن خسائرنا أمر مرهون  النحاسية مشاركة بالمعرضمشغوالت صاحب شركة لل علي عمر

موضًحا أن "كل سفراء الدول المتضررة قاموا  صباح اليوم ولم نره بعدها أبًدا"بتدخل السفير المصري ولكن لألسف السفير حضر 

ويضات الخاصة برعايا دولهم إال السفير المصري والذي باالجتماع مع رئيس هيئة المعارض السنغالية وتم االتفاق على كل التع

هيئة  ما اضطر مندوب ا: "السفارة لم تتدخل لمساعدتنامضيًف ير ال يملك صالحيات لحل المشكلة"تركنا للمستشار التجاري واألخ

 المعارض المصرية إلى توكيل محاٍم سنغالي لمتابعة الموقف".

 5151-55-51 بوابة االخبار-الوطن

 مليار جنيه 6.511طرح سندات خزانة بـ«: المالية»

أنه  ، عبر موقعها اإللكتروني«المالية»وذكرت  مليار جنيه 6. 511سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت  المالية االثنينطرحت وزارة 

 %55. 155ه بمتوسط سعر فائدة بلغ مليارات جني 3بقيمة  (5158سنوات )استحقاق أول ديسمبر  3جرى طرح سندات خزانة أجل 

 .%55. 121، وأدنى سعر %55. 131فيما سجل أقصى سعر 

 5151-55-51 الشروق

 مليون دوالر في عطائه الدوالري 11"المركزي" يطرح 

مليون دوالر للبنوك لتلبية احتياجاتها من  11نحو  118المركزى المصري، اليوم الثالثاء العطاء الدوالرى الدوري رقم  يطرح البنك

على أهمية فعالية البنوك في توفير النقد األجنبى والتي سيتم على أساسها تخصيص الدوالر  وشدد "المركزى" العملة الصعبة

م طية احتياجاتهتسهيالت االئتمانية بالعملة األجنبية الممنوحة لعمالء تلك البنوك لتغخالل عطاء العملة الصعبة، وأهمها ال

 خاصة الصغار. جنبى لتشمل أكبر عدد من العمالءواتساع نطاق تغطية البنوك للنقد األ من النقد األجنبى

 5151-55-51 البوابه نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF/2491157#.Vm_Y30orLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/860369
http://akhbarelyom.com/article/566f3dedf0e5f94811343c5a/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-1450130925
http://akhbarelyom.com/article/566f3dedf0e5f94811343c5a/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-1450130925
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=c63cd2b8-1bb7-4c93-b943-ff417bf7c695
http://www.albawabhnews.com/1663366
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 كيلو ذهب من منجم السكري 156طوارئ بمطار القاهرة لتأمين 

و جراًما من خام ذهب منجم كيل 156لتأمين تفريغ ونقل  لطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الثالثاء حالة الطوارئأعلنت س

 اواقتسام ثمنه رصات العالميةوبيعها في البولتنقيتها  ر إلى كندا خالل الساعات المقبلةللسف السكرى قادما من مرسي علم
 من شركة "سنتامين" األسترالية المالكة لمنجم السكرى. 1ووصلت الشحنة على متن طائرة خاصة من مرسي علم بصحبة 

 5151-55-51 البوابه نيوز

 حكومة مصر تقترض ترليون جنيه من المصارف المحلية

مليار دوالر( جرى  558كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع ديون الحكومة المصرية للمصارف المحلية إلى أكثر من ترليون جنيه )نحو 

ترليون جنيه وتعتمد مصر على  5.3اقتراضها عبر أذون الخزانة ويعادل الرقم نحو نصف حجم الدين المحلي للبالد الذي تجاوز 

من إجمالي  %27محلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من االقتراض من الجهاز المصرفي ال

 الناتج المحلي، وهي نسبة بين األخطر عالميا، وفق التقديرات الدولية. 

 5151-55-51 العربي الجديد

 وقروض ووديعة جديدةمصر تفاوض السعودية على منح 

تتفاوض حاليا مع السعودية للحصول على  بالدها التي تعاني من أزمة عملة قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن

تأتي تصريحات الوزيرة قبل يوم من لقاء رئيس الوزراء المصري شريف و منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية

 ووفد سعودي رفيع المستوى. اع السعودي األمير محمد بن سلمانالعهد ووزير الدفإسماعيل مع ولي ولي 

 5151-55-51 55عربي

 

 صحه

 "البيطريين" تطمئن المصريين: "سرطان الطيور ال ينتقل إلى اإلنسان"

أن ما أثير عن انتشار أمراض سرطانية في مزارع الطيور على أن سرطانات الطيور  ألطباء البيطرين في بيان لها أمسأعلنت نقابة ا

وال تؤثر عليه خاصة االتحاد العام لمنتجي الدواجن بحصر المزارع القائمة فعليا حفاظا  لها باألورام التي تصيب اإلنسان ال عالقة

 مليون رب أسرة. 5املين في هذه الصناعة ال يقل عن مليار جنيه، والع 55على صناعة الدواجن، والتي تبلغ استثماراتها 

 5151-55-15 الوطن

 

 نقل ومواصالت

 المطار مترو حفر نؤجل ولم..موعده في المكهرب القطار تنفيذ": النقل"

نشرته بعض المواقع اإللكترونيه بشأن تعثر مفاوضات مشروع القطار نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل أحمد إبراهيم ما 

وأكد إبراهيم أن العقد جاهز على التوقيع والمنتظر أن يتم ذلك خالل زيارة الرئيس الصيني المرتقبة  المكهرب بين مصر والصين

وأن الحفر سوف يبدأ فور تسلم الشركة  قعة من الخط الثالث لمترو األنفاوأشار إلى أنه لم يتم تأجيل حفر المرحلة الراب لمصر

 المنفذة الموقع في محطة هليوبوليس.

 5151-55-51 بوابة االخبار

 

http://www.albawabhnews.com/1663359
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/12/15/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://arabi21.com/story/878196/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9#tag_49232
http://www.elwatannews.com/news/details/859631
http://akhbarelyom.com/article/566f1b1ff0e5f9ec7e774e09/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1450122015


 

 

5151ديسمبر  51نشرة   مرصد اإلعالم المصري       17   

 

 تفعيل قانون نظام السفر لمواجهة التهرب من التذاكر": الحديد السكة"

د الدكتور سعتنفيذا للحملة الصارمة التى يقودها  نون نظام السفر بالسكك الحديدية قررت هيئة سكك حديد مصر تفعيل قا

ك التذاكر بعد ان إلعادة االنضباط للسكة الحديد وإجبار الركاب على سداد قيمة التذكرة من خالل شبابي الجيوشى وزير النقل 

 تالحظ زيادة نسبة التهرب من دفع ثمن التذكرة وإهدار إيرادات السكة الحديد.

 5151-55-51 بوابة االخبار

 

 إسكان

 فدان 5858من مدينة اإلسماعيلية الجديدة على مساحة  %65إنتهاء 

من إجمالى األعمال بمشروع  %65اللواء كرم سالم، بشرح تفصيلى حول المدينة الجديدة، وأوضح إنه تم االنتهاء من تنفيذ نحو قام 

وقد تمت مراعاة أن تسمح المدينة بالتوسعات فدانا،  5858مدينة اإلسماعيلية الجديدة التى تم تأسيسها على مساحة 

المستقبلية، ومخطط أن تصل الى منطقة طريق عرضى واحد، وقد تم خالل االنشاء مراعاة إنشاء دور تحت األرض بجميع العمارات 

ى حقق اإلتاحة لذوالنتظار السيارات، باإلضافة إلى أنها المدينة الوحيدة على مستوى الجمهورية، التى ت -« بدرومات» -والفيالت 

االحتياجات الخاصة، من خالل الطرق، واالماكن الترفيهية، والمالعب، والمصاعد، حتى الشقق والوحدات السكنية، بحيث يكون 

 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة قادرين على التحرك وممارسة حياتهم اليومية بدون مساعدة أو معاونة من أحد.

 5151-55-51 جريدة االهرام

 

 الري والزراعه

 جنيه مليون ١ مصرية بمنحة أوغندا في مائية مشروعات يفتتح الري وزير

زيارة رسمية ألوغندا يشهد خاللها االحتفال بإطالق عدد  ديسمبر 51صباح الثالثاء  ارد المائية والري د.حسام مغازي يبدأ وزير المو

يذ مشروع حماية مقاطعة" من مشروعات التعاون المائي مع أوغندا ويشارك "مغازي" في االحتفال ب إطالق إشارة البدء لتنف

مليون دوالر وتنفذه شركة  1،5ارات مصرية تصل إلي والواقعة بغرب البالد وتعاني من أثار الفيضانات المدمرة باستثم كيسيسي" 

 المقاولون العرب ،لصالح ووزارة البيئة والموارد المائية االوغندية.

 5151-55-51 بوابة االخبار

 

 أقباط

 تواضروس في دمنهور ويرأس حفل "نسر الكرازة"

ية محاضرة بالكلية اإلكليريك والقىوصل تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمدينة دمنهور بالبحيرة، 

قد وصل ظهر اليوم لمطرانية دمنهور في زيارة لإليبارشية تستمر لمدة ثالثة أيام يشارك خاللها في  تواضروسكان و  هناك

لسيامة نيافة األنبا باخوميوس أسقًفا للبحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ومن المقرر أن يعقد  11االحتفال بالذكرى الـ 

 اجتماعا األربعاء األسبوعي بكرمة مار مرقس بدمنهور.

 5151-55-15 البوابه نيوز

 

http://akhbarelyom.com/article/566fb3e5f0e5f98a41be9b9f/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-1450161125
http://www.ahram.org.eg/News/131755/136/459863/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1.aspx
http://akhbarelyom.com/article/566f5580f0e5f96d1b567393/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1450136960
http://www.albawabhnews.com/1662963
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 أخرى

 مواليد في الدقيقة الواحدة وعلى الدولة تحديد النسل 1الجندي: معدل الزيادة السكانية وصل لـ

مواليد  1ارتفاًعا مبالغ فيه وصل إلى أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة واإلحصاء، أن الزيادة السكانية سجلت 

مليون نسمة  21فوق الـ  626ألف و 18مولود في اليوم، حتى وصل تعداد السكان لـ 211اآلف و 1في الدقيقة الواحدة بمعدل 

فقًرا هي  وقال اللواء خالل لقاءه مع اإلعالمي وائل اإلبراشي في برنامجه العاشرة مساًء، إن القرى األكثر في آخر أسبوع إحصائي

األكثر إنجاًبا ألنهم يعتبرونها مصدر أساسي للدخل، وأوضح أنه البد من وضع خطط تحفيزية من قبل الدولة لتطبيق نظام تحديد 

 للحد من مشكلة االنفجار السكاني. مواليد 3الواحدة  النسل حتى التتجاوز األسرة

 5151-55-51 بوابة االهرام

 

 مصر تستعين بشركة أمن عالمية لتأمين المطارات

إن حكومته تعتزم تعيين شركة أمن عالمية لتقييم وتطوير اإلجراءات األمنية  هشام زعزوع اإلثنين قال وزير السياحة المصري

ي تم اختيارها في أن الحكومة المصرية ستعلن عن اسم الشركة الت وأكد "زعزوع" في بيان صحفي اليوم في المطارات المصرية

 يتم اتخاذها بناء على التوصيات المقَدمة".مشيرا إلى أنه "سيعلن دوريا عن أحدث المستجدات والتدابير التي  القريب العاجل

 5151-55-51 55عربي

 التحفظ على مستشفيي الزهراء واللؤلؤة ببني سويف بدعوى ارتباطهما باإلخوان 

قرارا بالتحفظ  عبدالعزيز حسنإلخوان برئاسة المستشار عزت خميس وإشراف المستشار أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة ا

ء واقتحمت اللجنة المستشفيين مسا على مستشفى الزهراء الخاصة بمدينة بني سويف ومستشفى اللؤلؤة الخاصة بشرق النيل

وقامت بجرد وفحص جميع أقسام المستشفيات من معامل  ة لحقوق المرضى أو العاملين بهاأمس، بشكل مفاجئ دون مراعا

جدير بالذكر أن المستشفيات المذكورة و عمليات وأجهزة ومعدات داخل مبنى المستشفيات وتحفظت عليهاأشعة وتحاليل وغرف 

قطاعا عريضا هي إحدى المؤسسات المملوكة لشركات أسهم فيها أكبر أطباء بني سويف وهي صرح طبي ضخم ومهم جدا يخدم 

د والدخل القومي، ويعمل بها قطاع كبير من العمال كما أنها تسهم بشكل كبير في تحسين االقتصا من المرضى ببني سويف

 . والشباب

 5151-55-51 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/822144/%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%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82.aspx
http://arabi21.com/story/878213/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA#tag_49232
http://rassd.com/169454.htm
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 الشأن االمنى

 -أخبار أمنية :

 

 هارًبا من تنفيذ أحكام 11يلقي القبض على « مطار القاهرة»أمن 

خالل حملة أمنية بالمطار لضبط الخارجين »هاربا من تنفيذ أحكام قضائية،  11ألقت قوات األمن بمطار القاهرة، القبض على 

ومن ناحيته أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محاضر .«عن القانون والهاربين من األحكام

 رة بحقهم.ضبط بحق المضبوطين، وترحيلهم إلى األقسام التابعين لها لتنفيذ األحكام الصاد

 51/55/5151 الشروق

 

 انفجار خط مياه الشرب بشبرامنت فى الجيزة بقنبلة بدائية الصنع

شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والمؤدى إلى انفجرت ماسورة خط مياه الشرب الرئيسى أعلى كوبرى قرية 

وتلقى اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، إخطاًرا من مأمور قسم أبو النورس، بقيام مجهولين، .المريوطية بقنبلة بدائية الصنع

بمحافظة الجيزة، والمؤدى إلى المريوطية بتفجير خط مياه الشرب الرئيسى أعلى كوبرى قرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس 

 .بقنبله بدائية الصنع

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 لواءات بتلفيق قضية للرائد فهمي بهجت 1الداخلية وبالغ للنائب العام يتهم المتحدث الرسمى لوزارة 

تقدم الرائد فهمي بهجت، الحاصل على حكم ببراءته من القضية التى اتهم فيها بتسهيل أعمال الدعارة، ببالغ للنائب العام 

بو زينة والمقدم تامر محمد المستشار نبيل صادق، ضد كل من اللواء محمد ذكاء الدين واللواء أحمد عبد الغفار واللواء زكريا محمد أ

سمير، والمقدم محمد حلمي، والعاملين باإلدارة العامة لمباحث اآلداب، واللواء أبو بكر عبد الكريم مدير اإلدارة العامة لإلعالم 

 والعالقات، والمشرف على المركز الصحفي بوزارة الداخلية، بتهمة التشهير بسمعته وسجنه ظلما.

 51/55/5151 بوابة األهرام

 

 الداخلية تنفى منع ندوة للروائى عالء األسوانى في اإلسكندرية

تناولته بعض المواقع اإلخبارية بمنع ندوة للروائى الدكتور عالء األسوانى بمدينة نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ما 

وقالت الوزارة، فى بيان، أنها تؤكد على حرصها الكامل فى التواصل .وأكد المصدر أن هذا الخبر عاٍر تمامًا عن الصحة.اإلسكندرية

 مع وسائل اإلعالم إليضاح الحقائق كاملة أمام الرأى العام.

 51/55/5151 بوابة األهرام

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=724f30e7-3f09-4ce0-9f08-b0b22d9bddb8
http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/2490906
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/822084/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/821956/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
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 «شيرين وشحاتة»رفض قضائى ونقابى لمنع وسائل اإلعالم الخاصة والحزبية من حضور جلسات 

دائرتان من دوائر قضايا اإلرهاب بمحكمة استئناف القاهرة، محررى ومصورى الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة منعت 

الدائرة األولى .من متابعة وحضور جلسات القضايا التى تنظرانها، وسمحتا فقط للصحف القومية والتليفزيون المصرى بالحضور،

محمد مرسى فى قضية التخابر مع القطر وقضايا أخرى، والتى طالما  الدكتورمحاكمة  يرأسها المستشار محمد شيرين فهمى وتنظر

أكدت على عالنية الجلسات والسماح لجميع وسائل اإلعالم بحضورها.أما الدائرة الثانية فيرأسها المستشار محمد ناجى شحاتة 

قراره بعد أزمة تعلقت بحواره الصحفى األخير الذى  التى أصدرت العديد من أحكام اإلعدام ضد متهمين فى قضايا إرهابية، فجاء

 أثار الجدل، ونفاه شحاتة، رغم بث بعض تسجيالته.

 51/55/5151 الشروق

 

 اختراقها لمحادثات خاصة بين قيادات الجماعة اإلسالمية"الكتيبة اإللكترونية" تعلن 

عن نجاحها في اختراق عدد من  -قائد الكتيبة اإللكترونية المتخصصة في مواجهة اإلرهاب اإللكترونية -أعلن مهند زهران

ن القيادات شملت على أن تلك المحادثات بي وأكد زهران."المحادثات الخاصة بقيادات الجماعة اإلسالمية على موقع "فيسبوك

تحريضا واضحا على العنف ضد الدولة المصرية وحمل السالح بدال من السلمية، كما شهدت المحادثات أيضا مباركات ألفعال تنظيم 

واختص قائد الكتيبة اإللكترونية "البوابة نيوز" ببعض صور المحادثات التي تمت ."داعش في سيناء وجماعة "أجناد مصر 

 ة، مؤكدا في النهاية أن عملية االختراق تمت بالتعاون بين الكتيبة والهاكر المصري الشهير مصطفى عصمت.بالجماعة اإلسالمي

 51/55/5151 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 العنف"من عناصر اإلخوان بالسويس على حبسهم فى "التحريض على  6رفض استئناف 

من عناصر تنظيم اإلخوان اإلرهابى على قرار حبسهم، وقررت  6قررت محكمة االستئناف بالسويس صباح اليوم رفض استئناف 

 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف، وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة. 31تجديد حبسهم 

 51/55/5151 اليوم السابع

 

 إخالء سبيل الصحفي محمد علي حسن عقب حبسه على ذمة "قضية التمويالت"

 1بكفالة، قررت محكمة التجمع الخامس، إخالء سبيل الزميل محمد علي حسن عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة النهار 

 آالف جنيه عقب حسبه عاًما على ذمة قضية "تلقي تمويالت من الخارج".

 51/55/5151 ألهرامبوابة ا

 

 السجن عامين لضابط فقأ عين مواطن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، أمس، بحبس ضابط شرطة عامين، بتهمة فقء عين مواطن أثناء 

 استيقافه فى كمين بمنطقة حدائق القبة فى مايو الماضى.

 51/55/5151 الشروق

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122015&id=41771f06-a9cd-41bd-be47-2f2c635583aa
http://www.albawabhnews.com/1662791
http://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-7-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D9%85--%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6/2491204
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/821902/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122015&id=bd14bba9-192e-4d0d-9ce4-1209c382431b
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 في قضية عنف بالشرقية شخص 55سنوات لـ 3السجن المشدد 

سنوات،  ١اإلخوان بالسجن المشدد لمدة شخصا من عناصر جماعة  ٦١قضت دائرة اإلرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 

 وذلك إلدانتهم في قضية عنف بالشرقية.

 51/55/5151 البوابة نيوز

 -أعتقاالت :

 القبض على شخص فى الشرقية بتهمة انه مسئول مسيرات االخوان 

عاما من أعضاء اإلخوان بقرية المهدية مركز ههيا، هو  ٢٢معلومات تفيد بأن مدرس  واء خالد يحيي مدير أمن الشرقيةالل تلقى 

يناير، فأصدرت النيابة العامة أمرا بضبطه وإحضاره  ١٢المسئول عن تنظيم المسيرات بقرية العدوة يخطط للحشد في ذكرى ثورة 

 ه للنيابة العامة التي تولت التحقيق.وتم ضبطه وإحالت.التهامه بالتجمهر والتظاهر واالنضمام لجماعة إرهابية

 51/55/5151 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1662805
http://www.albawabhnews.com/1662463
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــ

 

 وزير الدفاع يستقبل السفير السعودي بالقاهرة

أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، استقبل في مكتبه أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، أن الفريق 

ب وبحس اليوم، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.

لبلدين، ومناقشة الموضوعات ذات االهتمام بيان للسفارة، قالت إنه جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية بين ا

 المشترك.

 51/55/5151 بوابة األخبار

 

 اإلسالمي لمواجهة األرهاب بمشاركة مصر وتركيا السعودية تعلن عن التحالف

أّكد ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، أّن الهدف من التحالف اإلسالمي "محاربة اإلرهاب في جميع دول العالم 

 ظمات اإلرهابية تحت كيان واحد".اإلسالمي"، الفتًا إلى أن الدول اإلسالمية "تقوم بمحاربة اإلرهاب بشكل منفرد، بينما تعمل المن

وجاء كالم محمد بن سلمان، خالل مؤتمر صحافي، عقده في وقت متأخر من ليل أمس اإلثنين، متحدثًا عن التحالف اإلسالمي، الذي 

أّن  وشّدد وزير الدفاع، على أعلن عنه في وقت سابق، لـ"مكافحة اإلرهاب"، والذي ستكون العاصمة السعودية الرياض مقرًا له.

هدف التحالف العسكري اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب هو محاربة جميع المنظمات اإلرهابية وليس تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

)داعش( فقط، الفتًا إلى أن غرفة العمليات في الرياض تهدف إلى "تنسيق الجهود لتطوير األساليب والجهود لمحاربة اإلرهاب في 

وأوضح أنّ هذا التحالف لن يقتصر على مواجهة "داعش" ولكنه سيواجه  ، من أجل مواجهة هذا الخلل".جميع أنحاء العالم اإلسالمي

"أي منظمة إرهابية تظهر أمامنا"، مشيرًا إلى وجود أكثر من عشر دول داعمة للتحالف، وستنضم إليه خالل األسابيع المقبلة"، 

وكان بيان صدر الثالثاء  تعقيدات تتعلق بها، ولكنها داعمة للفكرة". موضحًا "أن هذه الدول لم تنضم إلى التحالف اآلن لوجود

بتشكيل تحالف إسالمي عسكري لمكافحة اإلرهاب بقيادة السعودية يكون مقر غرفة عملياته الرياض، ويضم كال من السعودية، 

وتي، السنغال، السودان، سيراليون، واألردن، اإلمارات، باكستان، البحرين، بنجالديش، بنين، تركيا، تشاد، توجو، تونس، جيب

الصومال، الجابون، غينيا، فلسطين، جمهورية القمر االتحادية اإلسالمية، قطر، كوت دي فوار، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، 

 مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، اليمن.

 51/55/5151 العربي الجديد

 

 ترقية اللواء كامل الوزير إلى رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

الهندسية للقوات المسلحة إلى منصب رئيس الهيئة بدال من اللواء عماد اللواء كامل الوزير رئيس أركان حرب الهيئة تم ترقية 

وقد اشرف اللواء كامل الوزير خالل السنوات الماضية على العديد من المشروعات القومية  األلفي الذي تم ترقيته لمنصب آخر.

يشرف حاليا على مشروعات تنمية محور  كما الكبرى من بينها حفر قناة السويس الجديدة ومد شبكات الطرق القومية والكباري.

قناة السويس و بناء المحطة النووية بالضبعة ومشروع زراعة المليون ونصف فدان وبناء العديد من المدن الجديدة كما انه 

 .يتمتع بتاريخ عسكري حافل

 53/55/5151 بوابة األخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/822001/%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%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9----.aspx
http://akhbarelyom.com/article/566f51cff0e5f9571a567393/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B7-1450136015
http://akhbargate.com/egypt/41318/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%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.html
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 القاهرة إلى إسرائيل من عنهم مفرج مصريين 1 وصول

ديسمبر، أن إسرائيل أفرجت عن أربعة من المسجونين المصريين  51،االثنين أكدت مصادر مسئولة لوكالة أنباء الشرق األوسط 

وقالت المصادر إن المصريين  في السجون اإلسرائيلية وذلك في إطار صفقة اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة الترابين.

سابق، عن اثنين من السجناء المصريين  وكانت السلطات اإلسرائيلية قد أفرجت ، في وقت األربعة وصلوا اليوم إلى القاهرة. 

 مصريين. 7ليصل بذلك إجمالي عدد المصريين المفرج عنهم في إطار الصفقة األخيرة إلى 

 51/55/5151 بوابة االخبار

 

 

 

 

 
 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/566ec4f9f0e5f96955387f00/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450099961

