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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

 تعزيز العالقات الثنائية فى مختلف المجاالتالسيسى وبن سلمان يبحثان 

ة لسعوديع بالدفاولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير ا السيسي األمير محمد بن سلمان آل سعوداستقبل 

 وصرح المجاالتى كل التعاون القائم بين الجانبين ف المواقف السعودية إزاء مصر مشددا علي ضرورة تعزيز ب سيسيوأشاد ال

ؤكدًا م الملك سلمان بن عبد العزيزتحيات  سيسيألمير "محمد بن سلمان" نقل للالسفير عالء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن ا

مبينا حرص بالده على تعميق التعاون والتنسيق  ية التي تربط الدولتينوحدة المصير وقوة ومتانة العالقات اإلستراتيج

السعودي المشترك، والذي يمثل إطارًا للشراكة  -ن، السيما فى ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصريالمتواصل بين البلدي

وثمن األمير دور مصر في توحيد الجهود العربية حاليا بما يمّكن األمة العربية من مواجهة التحديات  الوثيقة بين الدولتين.

االستقرار بالشرق األوسط وإنهاء األزمات القائمة بالمنطقة، مشيدا بما الراهنة، وفي مقدمتها مكافحة اإلرهاب وإرساء األمن و

  .ده الثابت بشأن الوقوف بجانب مصرحققته مصر أخيرا فى الجوانب االقتصادية، والسياسية، واألمنية، مؤكدًا موقف بال

 16/15/5112 األهرام

 السفير الفرنسى بالقاهرة: تعاون وثيق مع مصر أمنًيا وعسكرًيا واقتصادًيا

أعلن السفير الفرنسى فى القاهرة أندريه باران، أن االتفاقيات العسكرية بين مصر وفرنسا تسير بشكل حثيث فى إطار التعاون 

« . ميسترال»الباخرتين الكبيرتين  5116التسليح، وأن مصر ستتسلم فى النصف األول من العام المقبل الوثيق بينهما فى مجال 

وأن هناك برنامجا كامال لتدريب الطواقم البشرية المصرية للعمل على هذه البواخر، وأن هذا التعاون يسير بشكل جيد جًدا، 

منها وسيتم تسليم ثالث طائرات  3ها بين مصر وفرنسا فقد تم تسليم التى تم االتفاق علي 52وبالنسبة للطائرات الرافال الـ

جاء ذلك خالل اللقاء الذى  أخرى خالل األسابيع القادمة كما سيتم تسليم الباقى بشكل تدريجى حسب االتفاق بين الطرفين.

وي، رية، بحضور نبيل حجالعقده سفير فرنسا بمصر مع مجموعة من الصحفيين بمقر القنصلية الفرنسية بالمنشية باإلسكند

وعن سؤال حول وجود أى ضغوط أمريكية  قنصل عام فرنسا باإلسكندرية، وجان لوال البو، مستشار التعاون والنشاط الثقافي.

أكد و لمنع تسليح مصر من جانب فرنسا أجاب السفير بأنه لم يلمس أى ضغوط من هذا النوع ولم يسمع أى كالم بهذا الخصوص.

لتعاون األمنى الوثيق والقديم بين مصر وفرنسا فى مجال االستخبارات والتدريب وعدة ميادين أخري، مشيًرا إلى أن السفير على ا

 .ها فى هذا المجال مع دول المنطقةهذا التعاون سابق على أحداث باريس ويتزايد، وأن فرنسا تعزز تعاون

 16/15/5112 األهرام

 السيسى يشيد بدور البرلمان العربى فى دعم اإلرادة الحرة للشعب المصرى

ومساندته للمواقف المصرية  دعم اإلرادة الحرة للشعب المصري أعرب السيسى عن تقدير مصر لدور البرلمان العربى ورئيسه فى

فى مختلف المحافل اإلقليمية والدولية، مشيرا إلى أن ذلك قد انعكس على البيانات والتصريحات التى صدرت عن البرلمان فى 

عن ترحيب مصر بالتقرير الذى أصدره  -خالل استقباله أمس، أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى  -كما أعرب  هذا الشأن.

العربى بعد مشاركته فى متابعة عملية االنتخابات البرلمانية فى مصر، والذى عكس مدى الشفافية والحيادية اللتين  البرلمان

وقد تطرق اللقاء إلى مجمل األوضاع العربية، ال سيما ما يتعرض له العالم  تم فى ظلهما إجراء آخر استحقاقات خارطة المستقبل.

 .تطرف واإلرهابشرسة من قبل قوى الالعربى من هجمة 

 16/15/5112 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131756/25/460062/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131756/25/460081/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131756/136/460031/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
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 القاهرة يغادر الليبي الوطني التوافق حكومة رئيس

ديسمبر، متجها إلى المغرب  12الدولي، الثالثاء غادر رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية المهندس فايز السراج، مطار القاهرة 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن السراج غادر على الطائرة  بعد زيارة لمصر التقي خاللها عدد من المسئولين المصريين .

 لوفاقالمصرية المتجهة إلى كازابالنكا عقب لقاء مع عدد من المسئولين المصريين وبحث سبل التعجيل بتشكيل حكومة ا

 الوطنى الليبية تنفيذا التفاق الصغيرات األخير .

 16/15/5112 بوابة األخبار

 السيسى "األول" فى استفتاء "روسيا اليوم" ألهم الزعماء العرب

ى والرئيس ، وضمت القائمة الرئيس عبد الفتاح السيس5112نشرت قناة "روسيا اليوم" الروسية، قائمة تصويت لشخصية العام 

. %23.4من األصوات، بينما حصل الرئيس السورى بشار األسد على  %6..2السورى بشار األسد، وحصل السيسى حتى اآلن على 

وضمت القائمة ، الملك األردنى عبد اهلل الثانى، والسعودى سلمان بن عبد العزيز، والفلسطينى محمود عباس، والرئيس اللبنانى، 

 .على حد قولهم

 12/15/5112 اليوم السابع

 أقباط لألمم المتحدة: السيسي أنقذنا من ظلم اإلخوان ولكن..

خالل منتدى تابع لألمم المتحدة، أقيم بالعاصمة السويسرية جنيف،  دعت قيادات قبطية إلى إلغاء قانون ازدراء األديان، لكنهم 

وشارك رؤساء العديد من المنظمات  السيسي لدوره في "إنقاذهم من ظلم اإلخوان"، وفقا لموقع بريت بارت األمريكي.بأشادوا 

ول قضية حقوق األقليات، وأدانوا خالله قانون ازدراء األديان في مصر بدعوى "استغالله ضد القبطية في المنتدى الذي تنا

 األقباط".

 16/15/1251 مصر العربية

 

 رئيس الشاباك السابق: رصدنا مليارات لمواجهة اإلخوان في مصر

قال "آفي ديختر" عضو الكنيست والرئيس السابق لجهاز الشاباك اإلسرائيلي )األمن العام( إن إسرائيل وبوصول اإلخوان المسلمين 

جاء ذلك خالل  بكثير من تنظيم داعش.للحكم في مصر أنفقت المليارات للتصدي لحكم الجماعة، معتبرا أن فكر اإلخوان أخطر 

وتطرق رئيس  محاضرة ألقاها "ديختر" في المعبد الكبير بتل أبيب احتفاال بعيد الحانوكا اليهودي أو ما يعرف بعيد األنوار. 

ية اإلسرائيل الشاباك السابق، الذي شغل أيضا منصب وزير األمن الداخلي إلى ثورات الربيع العربي التي قال إنها فاجأت المخابرات

 التي فشلت كباقي مخابرات العالم في توقعها أو التنبؤ بها.

 16/15/5112 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/566fd86ef0e5f9a4512f22de/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%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-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450170478
https://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/2492186
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%A9/836773-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/836751-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية : 

 "مبروك لمصر" تقرر تكريم السيسي النتهاء خارطة الطريق 

نظم تيار االستقالل والقوي السياسية احتفالية بانتهاء االنتخابات البرلمانية ضمن االستحقاق الثالث واألخير من خارطة الطريق 

عدد كبير من النواب واالعالميين والشخصيات العامة التى ساهمت فى إنجاز تحت شعار "مبروك مصر"وخالل االحتفال تم تكريم 

وفى نهاية االحتفالية قرر المحتفلون تفويض كاًل من المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار اإلستقالل، والدكتور .خارطة الطريق

تسليم درع تكريم للسيسي، بمناسبة االنتهاء السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والبرلماني كمال أحمد، ممثاًل عن المستقلين، ل

 من استكمال االستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

 16/15/5112 بوابة األهرام

 

 دولة .1السيسى يتسلم أوراق اعتماد سفراء  اليوم

دولة، وذلك  ٧١يتسلم السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم األربعاء، أوراق اعتماد مجموعة من السفراء يمثلون 

السيسى بالسفراء الجدد، والتأكيد على حرص مصر على تعزيز  ومن المتوقع أن يرحب.فى حضور سامح شكرى وزير الخارجية

 العالقات الثنائية مع دولهم فى المجاالت كافة.

 16/15/5112 اليوم السابع

 

 األسعار السيسى يلتقى اليوم ممثلى الجهات المساهمة فى تنفيذ مبادرة تخفيض

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لقاءا اليوم األربعاء، مع ممثلى الجهات التى ساهمت 

يحضر اللقاء ممثلو الجهات، من سالسل تجارية، ومجمعات استهالكية ومنتجين .فى تنفيذ مبادرة الرئيس بتخفيض أسعار السلع

 سلع غذائية، وغيرها.

 16/15/5112 اليوم السابع
 

 

 مصدر :السيسى يلتقى وزيرى الخارجية والرى لبحث تطورات سد النهضة خالل أيام

سيلتقى وزيرى الرى والخارجية خالل األيام القادمة، لمناقشة ما تم فى اجتماع لجنة أكد مصدر مطلع بملف المياه، أن السيسى 

 ديسمبر الحالى. 54و  .5سد النهضة، ووضع تصور نهائى لموقف مصر االجتماع القادم والمقرر أن يتم عقدها فى الخرطوم يومى 

 16/15/5112 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823433/%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%A8%D8%B1%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-17-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/2492786
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81/2492760
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6/2492648
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 -الحكومة المصرية :

 بدء اجتماع الحكومة لمناقشة قانون الصحافة واألوضاع األمنية واالقتصادية

األوضاع األمنية واالقتصادية، وتقارير بدأ اجتماع الحكومة األسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة 

 الوزراء المختلفة، باإلضافة إلى مناقشة قانون الصحافة واإلعالم، بجانب متابعة اإلطار النهائى لبرنامج الحكومة .

 16/15/5112 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 لجان االنتخابات تستقبل الناخبين لليوم الثانى بدوائر "اإلعادة" األربع

تفتح اللجان االنتخابية، اليوم األربعاء، أبوابها فى ثالث محافظات لليوم الثانى، إلجراء جولة اإلعادة بدوائر الرمل باإلسكندرية 

وشهدت لجان اإلعادة فى .وبندر دمنهور بالبحيرة وبنى سويف، ودائرتى بندر ومركز بنى سويف وبندر ومركز الواسطى ومركز

المحافظات الثالث إقباال ضعيفا فى معظم اللجان االنتخابية، مما دفع بعض المرشحين إلى تأجير سيارات تجوب الشوارع 

 مشاركة فى االنتخابات.والميادين لحث المواطنين على التوجه للجان وال

 16/15/5112 اليوم السابع

 -منظمات المجتمع المدنى :

ضمير اإلخوان" مؤكدين: ال نسعي لنحل في مقدمتهم مستشار مرسي.. قيادات بالجماعة تعلن تنظيم "تيار 

 محل أحد

يونيو، التي أطاحت باإلخوان عن  ٠٣شكل العديد من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين المتواجدون خارج البالد منذ أحداث ثورة 

ي صدور بيان حكم مصر، ما سمي بـ"تيار ضمير اإلخوان" وذلك عقب األزمة الراهنة التي تشهدها الجماعة وتمثلت شواهدها ف

جاء ذلك عقب إدالئه بتصريحات لوكالة .من مكتب اإلخوان في لندن، إزاحة محمد منتصر من منصب المتحدث الرسمي للجماعة

أنباء تركية وتعيين بدال عنه الدكتور طلعت فهمي المتواجد باسطنبول وهو البيان الذي نفاه بيان مماثل من مكتب إخوان مصر، 

عدد من المكاتب اإلدارية في مقدمتها مكتب اإلسكندرية، انشقاقها واستقاللها عن الجماعة، وما تبع وما تبع ذلك من إعالن 

وأصدر قيادات اإلخوان الذين أطلقوا علي أنفسهم اسم "ضمير جماعة اإلخوان" .ذلك أيضا من تخبط في تصريحات قيادات الجماعة

ه أن موقفهم "واضح المعاني.. صريح العبارات والمباني.. ليس فيه انحياز بيانا مساء الثالثاء، للتعقيب علي األزمة، أكدوا خالل

 إال للحق.. ولن تجدوا فيه أبدا دفاعا عن باطل أو زوٍر أو بهتان".

 16/15/5112 بوابة األهرام

 

 رسات مجموعة "محمود عزت"مكتب إخوان الخارج يشكل لجنة تقصى حقائق فى مما

أعلن مكتب اإلخوان فى الخارج، عن تشكيل لجنة تقصى حقائق، لفتح تحقيقات بشأن القرارات التى اتخذتها مجموعة محمود 

عزت، القائم بأعمال مرشد اإلخوان، بشأن تجميد عضوية المتحدث الرسمى للجماعة محمد منتصر، وعضو مكتب اإلرشاد محمد 

 إلخوان فى الخارج: "تم تشكيل لجنة تقصى حقائق فى ممارسات ما يسمى بمكتب لندن لتجاوز صالحياته".وقال مكتب ا.كمال

 16/15/5112 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7/2492733
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-/2492626
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823430/%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%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85/2492780
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 -تصريحات :

 يناير 52المجد: مصر بحاجة للعمل.. وعلى الشباب وقف دعوات التظاهر كمال أبو 

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر اإلسالمى، إن على الشباب المصرى أن يصبر ويتوقف عن دعوات التظاهر فى ذكرى ثورة 

وأضاف أن السيسى يفعل كل الممكن من أجل .يناير، ألن األوضاع الحالية ال تحتاج لدعوات تظاهر، بل تحتاج العمل واإلنتاج 52

 استقرار البالد، وال ينبغى أن يكون الرد عبر مظاهرات ودعوات للعنف، هدفها إحداث فوضى بالبالد.

 16/15/5112 اليوم السابع
 

 رفعت السعيد :سيف اليزل يحاول حصار األحزاب وأصبح مشكلة فى المشهد السياسى

ب التجمع، إن اللواء سامح سيف اليزل يحاول حصار األحزاب لالنضمام قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس االستشارى بحز

لالئتالف الذى يسعى لتكوينه ليحصل على األغلبية فى مجلس النواب مضيف :" اليزل يدعى أن تحالفه يتم لصالح الرئيس وهذا 

يريد أن يكسب  السياسى الحالىقيقية فى المشهد أضاف سيف اليزل أصبح مشكلة ح."األمر يسيئ لرئيس الجمهورية وال يدعمه

لنفسه موقعا ليتحكم به فى البرلمان وُيخيل له أنه سيتحكم فى مصر تحت إطار أن التحالف يتم لدعم الدولة..دعم الدولة كلمة 

 خطيرة ألنها تعنى دعم مصر برئيسها وحكومتها وخصومها وان من يقف ضد اليزل يصبح خائنا ألنه ضد دعم مصر".

 16/15/5112 اليوم السابع

 -: شوتوك 

 ساويرس يفتح النار على "دعم الدولة المصرية".. ويسأل: "هل أنا يهودي؟" ثم يهدد بالتنحي

دعم الدولة المصرية مشابه لجماعة اإلخوان، ألنهم فرضوا علينا أشخاص وألزمونا بالتعامل قال نجيب ساويرس، إن ائتالف 

وانفعل ساويرس من سؤال اإلعالمي شريف عامر، حول أن اسم نجيب ساويرس .معهم، واالنسياق لما سيتفقون عليه في النهاية

وأعلن ساويرس ."هذا أمر يسيء للحزب أم أنا يهودي؟ وتمويله للحزب هو سبب نجاحه، قائًلا "حتي وإن كنت أنا سبب نجاحة هل

خالل لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" على استعداده للتنحي عن العمل السياسي والحزبي، وأن يعود مرة أخري كرجل أعمال يخدم 

يين ل إن حزب المصربلده بسبب التالعب التى تلعبه قائمة فى حب مصر فى االنتخابات البرلمانية والتربيطات التى تحدث .وقا

األحرار رفض االنضمام الئتالف دعم الدولة المصرية، مؤكًدا االعتراض علي فكرة التربيطات داخل البرلمان، قائاًل: ليست بأغلبية 

  .ألن األغلبية تتم وفًقا التفاق مسبق وقواعد ثابتة محكمة

 16/15/5112 بوابة األهرام
 

 . وليست هناك إدارة واحدة للجماعةيناير. 52كمال الهلباوي: اإلخوان ستفشل في الحشد لـ 

يناير المقبل، مضيفاً أنّ هذه الجماعة تتخيل  52قال الدكتور، كمال الهلباوي، إنّ جماعة اإلخوان لن تستطيع الحشد في ذكرى يوم 

"أّن وأضاف فى تصريحات ببرنامج "ساعة من مصر.أّن الشعب المصري ُيؤيدهم، وأّن هذا التخيل ليس له أي أساس من الصحة

جماعة اإلخوان لها أكثر من إدارة، ألّن لها إدارة في تركيا، ولندن، وقطر، قائاًل: "ليس هناك إدارة واحدة لإلخوان، وذلك في تعليقه 

وأوضح الهلباوي أّن األخطر على البالد المصرية اإلخوان الذين ُيؤمنون بالعنف سواًء ."على االنشقاقات التي حدثت داخل الجماعة

وأشار الهلباوي إلى أّنه: "إذا غاب العقل توقع كل شئ، في إشارة .في الداخل أو في الخارج، وكذلك اإلرهاب، والتخلف، والفسادكانوا 

 إلى اإلخوان، ألنهم لم َيستوعبوا الدرس خالل سنة واحدة أثناء وجودهم في الحكم".

 16/15/5112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87/2492596
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF--%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85/2492628
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823438/%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%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%87%D9%84-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823439/%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%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D9%80--%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
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 -سوشيال ميديا :

 أنواع أغربهم "السيساوي الناصري" 6: المصريون أصبحوا سوانيألعالء ا

وقال في تغريدة عبر .األسواني أن الشعب المصري أصبح اآلن ستة أنواع من ناحية الفكر السياسيرأى الكاتب والروائي عالء 

حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "المصريون اآلن ستة أنواع.. ثوري وإخوان وفلول ومواطن مستقر )على الكنبة(، 

 ."اوي الناصريوسيساوي عادى وسيساوي ناصري، أغربهم وأبعدهم عن المنطق السيس

 16/15/5112 مصر العربية

 

 ة يستبيحون دماء شعوبهممحمد محسوب: التحالف اإلسالمي يضم طغا

هاجم محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي التحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب واصًفا 

تحالف يضم “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": .إياه بأنه يضم طغاة يستبيحون دماء شعوبهم

يستبيحون دماء شعوبهم ويبددون ثرواتهم ال يمكن أن ينجح بمكافحة إرهاب هم يصنعونه، شعوبنا تحتاج تحالًفا ضد طغاة 

 ."االستبداد والفساد والفقر

 16/15/5112 مصر العربية

 

 أيمن نور: أشعر باالشمئزاز مما عرضه أحمد موسى عن خالد يوسف

أعرب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة عن استيائه من الصور الُمخلة التي عرضها اإلعالمي أحمد موسى ونسبها إلى المخرج 

ليس لدى سبب لإلعجاب “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": .خالد يوسف والنائب البرلماني

وتابع: "وهذا ال يمنعنى من الشعور باالشمئزاز مما فعله المخبر أحمد موسى، ."بالسلوك السياسي أو الشخصي لخالد يوسف

 ."قاطعوا صدى البلد

 16/15/5112 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%A7/839491-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-6-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/839557-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%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-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%B7%D8%BA%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D9%85
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%A7/839590-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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 الشأن االمنى

 -أخبار أمنية :

 والحزبية ويسمح لـ"القومية"قاضى "التخابر" يمنع دخول محررى الصحف الخاصة 

إرهاب، اليوم األربعاء، محررى الصحف الخاصة والحزبية من دخول جلسة  11منع المستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 

يأتى .محاكمة الرئيس األسبق محمد مرسى بقضية التخابر مع قطر، لتغطية وقائع جلسة اليوم، دون إبداء أسباب لمنع المحررين

الوقت الذى قرر فيه القاضى منع دخول محررى الصحف الخاصة والحزبية وسمح بدخول محررى الصحف القومية فقط، ذلك فى 

 جميع القضايا التى تنظرها دائرته المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة، دون معرفة األسباب المتعلقة بقرار المنع.

 16/15/5112 اليوم السابع

 

 الداخلية تنفي وقوع انفجار بمحطة مياه بالمنوفية

نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، صحة ما تردد على بعض المواقع اإلخبارية، اليوم الثالثاء، حول حدوث انفجار بمحطة 

وأكد المصدر األمنى، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسرب جزئى من محبس أنبوبة لغاز الكلور .مياه قرية تتا بالمنوفية

مواطنين بحالة اختناق بسيطة، كما قام  2من عمال المحطة و 5بمحطة مياه تتا دائرة مركز شرطة منوف، ونتج عن ذلك إصابة 

 مهندسو الشركة بإصالح العطل.

 12/15/5112 بوابة األهرام

 

 أشخاص ومصرع آخر في تبادل إلطالق النار بالقليوبية 2ضبط 

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن .بحوزتهم كمية من األسلحةأشخاص،  2مكنت مباحث مركز شرطة الخانكة، من ضبط ت

القليوبية، إخطارا بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة لتفقد الحالة األمنية بمنطقة المنايل اشتبهت 

ل اقتراب القوات منهم فوجئت القوة في مجموعة من األشخاص بأحد األماكن النائية بالمنطقة وبالتوجه إليهم لفحصهم وحا

كان  2ونتج عن تبادل اطالق النار وفاة شخص  فبادلتهم حتى أمكن السيطرة عليهمبقيامهم بإطالق األعيرة النارية تجاههم 

 برفقتهم .

 61/15/5112 البوابة نيوز

 

 المالبس العسكرية بـ"العبور"أشخاص لحيازتهم كمية من  3ضبط 

أشخاص لحيازتهم كمية من المالبس العسكرية بالعبور، بحجة استخدامها في  3تمكنت أجهزة األمن بالقليوبية، من ضبط 

 تنظيف المعادن.

 16/15/5112 البوابة نيوز

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%80%D8%A7/2492833
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/822289/%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%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.albawabhnews.com/1665427
http://www.albawabhnews.com/1665296
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 -محاكم ونيابات :

 متهًما في قضية " خلية طالب حلوان" 16سنوات لـ السجن خمس 

طالًبا متهًما من بجامعة حلوان فى  16سنوات ل ٥قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن 

العامة وجهت كانت النيابة .أعوام٠كما عاقبت المحكمة متهم أخر بالسجن ." القضية المعروفة اعالمًيا "بخلية طالب حلوان

للمتهمين " تأسيس حركة تابعة لجماعة أسست على خالف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر األكاذيب ، ومنع 

 ".غبم اإلجتماعى، وإثارة الفوضى والشمؤسسات الدولة من آداء أعمالها، واإلضرار بالوحدة الوطنية والسال

 12/15/5112 بوابة األهرام

 

 جنيه 111أيام لتقاضيهم رشوة  2حبس ضابط وأميني شرطة بالمرور 

من أمناء  5ول لنيابات شرق القاهرة بحبس ضابط شرطة لإلدارة العامة للمرور و أمر المستشار محمد عبد الشافى المحامي العام اال

 جنيه من سائق نظير عدم تحرير مخالفة ضده. 111أيام على ذمة التحقيقات لتقاضيهم  2الشرطة 

 12/15/5112 بوابة األهرام

 

 مليون جنيه لخزينة الدولة من قضايا استثمار .2النيابة اإلدارية تستعيد 

لخزينة الدولة، جراء تحقيقات أنجزتها مليون جنيها  .2نجحت هيئة النيابة اإلدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، فى استرداد 

 وحدة قضايا االستثمار التابعة لها.

 16/15/5112 اليوم السابع

 

 من تهمة التحريض على العنف مرسىبراءة نجل شقيق 

برأت دائرة إرهاب الشرقية المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواع أمنية اليوم برئاسة المستشار نسيم فرج الطالب عمرو حسين 

وكانت األجهزة األمنية بمركز شرطة ههيا قد ألقت القبض على "عمرو  .من التهم المنسوبة إليه مرسىمحمد مرسي" نجل شقيق 

الث الثانوى ومقيم قرية العدوة ونجل شقيق محمد مرسي منذ شهر ونصف وتم إحالته سنة طالب بالصف الث 14حسين مرسي " 

 .لدائرة إرهاب الشرقية لمحاكمته في قضايا تظاهر واالنضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف

 12/15/5112 البوابة نيوز

 

 -اعتقاالت :

 أشخاص بمحافظة قنا 2القبض على 

من المتهمين باإلنتماء لجماعة اإلخوان ، والتحريض  2ألقت األجهزة األمنية بقنا، بالتنسيق مع جهاز األمن الوطنى، القبض على 

 على التظاهر ضد الدولة.

 12/15/5112 البوابة نيوز

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/822214/%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%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9--%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/822200/%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-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1--%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9--.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-47-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2492857
http://www.albawabhnews.com/1663998
http://www.albawabhnews.com/1663780
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 المجتمعيهالنشره 

 أوال:الحراك المجتمعي

 اعتصام عمال شركة النصر العامة للمقاوالت لليوم الثالث على التوالي 

استمر عمال شركة النصر العامة للمقاوالت حسن محمد عالم في االعتصام أمام المبنى اإلداري للشركة بالعباسية لليوم الثالث 

ن وتواجد المسؤولي وصرف األرباح المتأخرة، واعتراضا على تأخير صرف الرواتب على التوالي، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة

ويقول أحد العمال المعتصمين: "نعمل منذ خمس سنوات  أمام المبنى اإلداري للشركة، ولكن لم يتم التوصل لحل إلرضاء العاملين

ساعة يوميا، مع زيادة األسعار الجنونية  15مل لمدة جنيه، ونع 1511إلى  1111ولم نزد جنيها واحدا في المرتب والذي يترواح من 

 .في المواصالت والطعام والشراب

 5112-15-12 رصد

 بسبب مكافآت وزير النقل سكندريةإلتفاقم أزمة عاملي هيئة السكك الحديدية با

أمس الثالثاء، لرفض  سكندرية،إلالزيتون التابعة لهيئة السكة الحديد بامن العاملين غير المعينين بورش  63تفاقمت أزمة 

رجب مصطفى، أحد العاملين غير معينين،  وقال صرف المكافآت التي أمر بها وزير النقل، خالل زيارته للورشة الشهر الماضي دارةإلا

 شطبت العاملين غير معينين من كشوف المكافآت، رغم صدور قرار من الوزير بصرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين دارةإلإن ا

مصطفى، في تصريحات لـ"الوطن"، أن العاملين مصرين على صرف المكافآت، مشيرا إلى أنه سيتم تصعيد الموقف في  وأضاف

 حسب قوله. دارة،إلحال استمؤار تعنت ا

 5112-15-16 الوطن

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مليون يورو من إيطاليا لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة 22"التعاون الدولي" تبحث الحصول على 

 مع ائيةالثن التعاون محفظة القاهرة، في إيطاليا سفير ، ماساري موريتزيو مع ،تعاون الدوليالناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة 

وأهمها االتفاق الجديد لبرنامج  المصري للجانب األولوية ذات المجاالت مختلف في تنموية مشروعاتو برامج تضم والتي إيطاليا

 ولمدة 5115 أبريل أول من اعتبارًا إليطاليا المستحقة الديون إجمالي تمثل والتي دوالر مليون 111 بمبلغ اإليطالية مبادلةالديون

 تنمية.لل الدولة بخطة المدرجة لألولويات وفقًا موزعة عامًا، عشر أحد

 5112-15-16 بوابة االهرام

 مليار ريال 31الملك سلمان يوجه بزيادة االستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى أكثر من 

مليار  31سنوات، إلى جانب رفع حجم االستثمارات السعودية في مصر إلى  2الملك سلمان بدعم احتياجات مصر النفطية مدة وجه 

وقال بيان نشرته وكالة األنباء السعودية، إنه "استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة  ريال

تم االتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعالن القاهرة وبناًء على ما ربية السعوديةالع

م، والقاضي في البند )ثالثًا( منه بأن يعقد 5112/  11/  11هـ الموافق .123/  1/  52الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 

 المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين.

 5112-15-21 بوابة االهرام

 

http://rassd.com/169566.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/862261
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/823307/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823408/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%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%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5.aspx
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 مليون دوالر 16.يسجل فائًضا  5112المصري لعام  -ميزان التجارة السعودي 

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، عميد السلك 

سجل فائضًا بالصادرات  5112المصرية لعام  -الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان، أن ميزان التجارة السعودية 

 15كما أظهر التقرير أكبر  مليون دوالر، وذلك امتداًدا للفائض المستمر بالسنوات الماضية 16.قدره بلغ  5112السعودية لعام 

 الحديد والصلب.و صنًفا من الصادرات السعودية إلى مصر ومنها المنتجات البترولية والبتروكيماويات

 5112-15-16 بوابة االهرام

 

 مليون دوالر دفعة أولى 211"التنمية اإلفريقي" يقرض مصر 

مليون دوالر؛ كدفعة أولى من القرض الذي طلبته الحكومة المصرية  211جلس إدراة بنك التنمية اإلفريقي، على منح مصر وافق م

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إنه سيتم توقيع االتفاق  سنوات 3مليار دوالر على مدار  1.2لدعم الموازنة بإجمالي 

 .حضور رئيس البنك اإلفريقي للتنمية، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ديسمبر، في .1النهائي، يوم الخميس 

 5112-15-12 رصد

 مليار دوالر 3.2يطلق برنامجا للدول المعرضة للصدمات واإلرهاب بقيمة « اإلفريقى لالستيراد والتصدير »

مليار دوالر للدول األعضاء لتمكينها  3.2االفريقى لالستيراد والتصدير على برنامج تمويلى لتوفير أكثر من وافق مجلس إدارة البنك 

من التكيف مع الصدمات االقتصادية السلبية الحالية، خاصة المتعلقة بأسعار السلع األساسية وكذلك المشكالت االقتصادية 

لمواجهة التقلبات الدورية سنتين مبدئيا. « سيولة التمويل التجاري»ل عنوان وتصل مدة البرنامج الذى يحم الناتجة عن اإلرهاب

من حد االلتزام اإلجمالى السنوى المعتمد لديه، لتوفير سيولة التمويل التجارى  %21و يمكن البرنامج البنك من ضخ ما يصل إلى 

 3.2والذى يبلغ فى مجموعه نحو  5116يل المتاح لعام للبنوك المركزية والبنوك التجارية المختارة فى البلدان المؤهلة، بالتمو

 مليار دوالر .

 جريدة االهرام 5112-15-16

 أقباط

 باخوميوس بمطرانية البحيرةلرسامة االنبا  22تواضروس يحتفل بالذكرى الـ

شهد البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثالثاء، اإلحتفال بعيد رسامة األنبا باخوميوس 

 ، والذى يواكب العيد الثمانين لميالده. 22مطران البحيرة وشمال أفريقيا الــ 

 5112-15-16 االقباط اليوم

 اإلعتداء على كنيسة العذراء بالمنيا أثناء بنائها واألمن يغلقها

قال أمير فخرى ناشط حقوقى بمركز الكلمة بالمنيا لـ/إم سى إن/ إن مجموعة من الشباب المسلمين بقرية سوادة بالمنيا، 

عاما (، قاموا بعد صالة الجمعة الماضى باإلعتداء على كنيسة العذراء والقديسين بقرية سواة 12، 12)تتراوح أعمارهم مابين 

أثناء بنائها والتي تبنى وفق أوراق رسمية، مؤكدًا أن الطابق األول فى الكنيسة مازال تحت االنشاء وبها هيكل ومذبح وبه كثير من 

العمال وأتلفوا جميع محتويات البناء وتكسير الرخام الموجود، األمر الذى جعل العمال وقام الشباب المسلمين باإلعتداء على 

 عمدة القرية ويدعى " حسن أبو العال " يقوم بإغالق الكنيسة حيث يتردد فى القرية أن عمدة القرية هو وراء اإلعتداء .

 5112-15-16 االقباط اليوم

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823473/%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%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85---%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D9%8B%D8%A7--.aspx
http://rassd.com/169527.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131756/5/460015/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-.aspx
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136936
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=136920
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 سياحه

 تسريح عمال فنادق فى شرم الشيخ بحجة اإلصالحات

قال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر تفقد شهريا نحو مليارى جنيه منذ حادث سقوط الطائرة الروسية، 

وفي نفس  5111مليونا فى نهاية عام  .1مقابل ماليين سائح فقط  2مشيرا إلى أن إجمالى السياح خالل العام الحالى يقدر بنحو 

وبحسب أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين بشرم الشيخ، أحمد حسن، فإن نسبة اإلشغاالت فى فنادق شرم السياق 

 يأتى هذا فى الوقت الذى لجأت فيه فنادق سياحية فى شرم الشيخ، إلى اإلغالق الجزئى أو الكلى كحد أقصى %11الشيخ، سجلت 

بداعى التجديدات، مما أثر على العمالة الموجودة بها بعد تسريحهم، بحجة استغالل فترة ضعف السياحة وإغالقها جزئيا 

 للتجديد.

 5112-15-16 الشروق

 صحه

 حاالت إصابة بأنفلونزا الطيور 4الجيزة:  صحة

حاالت مؤكدة من بين  4أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الجيزة عن أن آخر احصائية لحاالت اإلصابة بانفلونزا الطيور وصلت لـ 

 حالة اشتباه بجميع أرجاء المحافظة من مراكز وأحياء. .32

 5112-15-16 البوابه نيوز

 إعالم

 خالد صالح لـ "أحمد موسى": أنت مش قدنا"

هاجم اإلعالمي خالد صالح ، "أحمد موسى" بعد اتهامه ، ردا على اتهامه بنشر أفالم إباحية وانتمائه لجماعة اإلخوان اإلرهابية، 

وانتقد خالد صالح خالل برنامج "أخر النهار" الذي عرض على قناة "النهار" ." لمرصاد ، وواضح أنك مش قدناقائال:" سأقف لك با

ديسمبر هجوم اإلعالمي أحمد موسى عليه الستضافته المخرج خالد يوسف ببرنامجه، قائًلا: "انت بتهاجمني  12اليوم الثالثاء 

وتابع:" عيب توصلنا لهذه الدرجة من االنحطاط ..يا ".ممكن أنشر أيه عنكعلشان استضافت خالد يوسف ..أنت عارف كويس أنا 

 راجل إحنا لم ننشر لك أي قفا عندما كنت تسافر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 5112-15-16 بوابة االخبار

 يوسف الحسيني: أحمد موسى يضرب يوميا بالدستور عرض الحائط

عالمي يوسف الحسيني، عن استيائه من نشر اإلعالمي أحمد موسى، صور شخصية منسوبة للنائب البرلماني، خالد يوسف أعرب اإل

لن »، مساء الثالثاء، «أون تي في»، الذي يعرض على فضائية «السادة المحترمون»في برنامجه « الحسيني»في برنامجهوقال 

افية والسياسية الكبيرة، لكني سأتحدث عنه كمواطن، انتهكت خصوصيته أتحدث عن خالد يوسف صاحب القيمة الفنية والثق

( منه على أن للحياة الخاصة .2الدستور المصري الذي وافق عليه غالبية الشعب تنص المادة )»وأوضح أن .«بمنتهى السفور

 «.حرمة، وهي مصونة ال تمس، لكن لألسف الدستور يمكن أن ُيفعل بأي دولة إال مصر

 5112-15-16 الشروق

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16122015&id=de4b9ed4-3f40-4296-902a-b5e11b8f387e
http://www.albawabhnews.com/1665398
http://akhbarelyom.com/article/56708ccdbc7862c90fb88a33/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1450216653
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16122015&id=be78d550-964e-439d-903f-4b970410a12d
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 نقل ومواصالت

 إلغاء بعض مواعيد القطارات لقلة نسبة األشغال ولوقف الخسائر

ببعض خطوط السكك الحديدية يتعلق بالمواعيد التي بها نسبة أكد أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل أن ما تم إلغاؤه 

إشغال ضعيفة وليست لها عائد خدمي أو اقتصادية وتساهم في زيادة نزيف الخسائر فكان البد من توقفهاوقال إبراهيم، في 

فة ونسبة اإلشغال العالية ديسمبر، إنه تم االستفادة من توفير هذه المواعيد في تدعيم الخطوط ذات الكثا 16بيان له األربعاء 

 أو على األقل توفير الوقود واستهالك العربات والجرارات والموظفين ، مشيرا إلى أن هذا القرار تأخر صدوره عشرات السنين .

 5112-15-16 بوابة االخبار

 

 أخرى

 سويف ببني عليهما المتحفظ المستشفيين بخزائن جنيه مليون 5.2على العثور

 مديرية بني سويف تحفظتبكشفت مصادر مطلعة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن لجنة الحصر التي تم تشكيلها من قبل وزارة الصحة 

 5عثر عليها داخل خزينتي المستشفتين من بينهم  والتي ألف جنيه بخزائن مستشفتي الزهراء واللؤلؤة 221مليون و 5على

ألف داخل مستشفى اللؤلؤة وهو ما يعد مخالفا للقانون الذي يتطلب التوريد  121ألف داخل مستشفى الزهراء و  311مليون و

 المالي بصفة يومية للبنوك.

 5112-15-16 بوابة االخبار

 

 للكيلو جنيها 21 بـ اللحوم لتوفير السودان من عجل ألف 411

االف رأس ماشية سودانية من الشحنة المتفق  3أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد نحو 

مليون جنيه، موضحًا ان الصفقة تعد األكبر  311سنوات بقيمة مليار و 3خالل الف رأس تورد  411عليها بين الدولتين التى تبلغ 

جاء ذلك خالل الجولة التى قام بها الوزير بمدينة ابوسمبل لمتابعة  من نوعها فى تاريخ التبادل التجارى بين مصر والسودان

لتجارة السودانى وقيادات الوفدين المصرى وصول أول شحنة من المواشى السودانية الى مصر يرافقه صالح محمد الحسن وزير ا

 والسوداني.

 5112-15-16 جريدة االهرام

 انتحار "سمسار عقارات" لمروره بضائقة مالية بمدينة "دمو الجديدة" في الفيوم

سمسار عقارات، من سكان مدينة دمو الجديدة بمركز الفيوم، بسبب مروره بضائقة مالية، حيث شنق نفسه بعد أن لف  انتحر

وتوجهت مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان  حبًلا حول رقبته، وعّلقه في مروحة شقته، حسب بيان أمني، صباح اليوم األربعاء

سنة(، نجل المنتحر، في  35-على األرض داخل الشقة، وأكد )حسام مصطفى سعيد البالغ، حيث عثرت على جثة السمسار، ملقاة

محضر الشرطة، أنه توجه إلى شقة والده، فوجده معلقا بحبل في مروحة السقف، من رقبته، فقطع الحبل وأنزله، دون أن يتهم 

يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب ضائقة مالية، وأكدت زوجة المنتحر، في التحقيقات، أن زوجها كان  أحًدا بالتسبب في وفاة والده

 حيث تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

 5112-15-16 بوابة االهرام

 

http://akhbarelyom.com/article/567104ae75d92afd174651f0/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-1450247342
http://akhbarelyom.com/article/56709bf8bc786219146e1a80/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%892-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-1450220536
http://www.ahram.org.eg/News/131756/5/460011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/210/823475/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D9%88.aspx
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــ

 3."األلمانية": طائرات حربية مصرية عبرت المجال الجوي اإلسرائيلي لضرب داعش ألول مرة منذ حرب 

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت مساء الثالثاء أن القوات الجوية المصرية نفذت طلعات جوية غير مسبوقة فوق األراضي 

وأضافت الصحيفة أن  "ربما بتصريح من الجيش اإلسرائيلي" في طريقها لضرب أهداف لتنظيم داعش في سيناء.اإلسرائيلية 

 طائرات القوات الجوية المصرية عبرت المجال الجوي اإلسرائيلي خالل األشهر األخيرة ضمن حملة مصر ضد داعش في سيناء.

فيها الطائرات الحربية المصرية المجال الجوي إلسرائيل منذ حرب عام وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة األولى التي تدخل 

12.3. 

 16/15/5112 بوابة االهرام

 «لمحاربة اإلرهاب»مصر تدعم تشكيل تحالف عسكرى إسالمى 

دولة معظمها ذات غالبية سنية، ابرزها  ٠٣العربية السعودية تشكيل تحالف عسكرى اسالمى من بعد ساعات من إعالن المملكة 

بهدف "محاربة االرهاب"، توالت أمس ردود الفعل العربية والدولية بشأن هذا االعالن، حيث أكدت مصر دعمها  ومصر وباكستان .

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث  جهد إسالميا أو عربيا.لكل جهد يستهدف مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه سواء كان هذا ال

الرسمى باسم وزارة الخارجية "إن مصر تدعم كل جهد يستهدف مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه، السيما إذا كان هذا الجهد إسالميا 

شاء قوة عربية مشتركة، قال المتحدث أو عربيا، فهى تدعمه وتكون جزءا منه". وحول العالقة بين التحالف المشار إليه ومقترح إن

باسم وزارة الخارجية "إن هناك اختالفا بين الطرحين، فالتحالف اإلسالمى يستهدف مكافحة اإلرهاب فقط، أما القوة العربية 

 المشتركة فهى تتعامل مع التحديات التى تواجه األمن القومى العربى بمختلف أشكالها، وفى النطاق العربى فقط".

 16/15/5112 األهرام

 قيادات الوحدات رئيس األركان يشهد حفل تخريج الوافدين األفارقة فى برامج تأهيل

شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراسم االحتفال بتخريج دورات جديدة للدارسين الوافدين لعدد 

من الدول اإلفريقية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة التى تضمنت التأهيل لقيادة الوحدات الفرعية الصغرى 

القنابل والشراك الخداعية والتعاون اإلفريقى لصناع القرار والتعايش الطبى وسيكولوجية التفاوض ومكافحة  والتدريب على إزالة

وألقى اللواء أ.ح أحمد وصفى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة استعرض فيها  اإلرهاب لكوادر من الدول اإلفريقية .

رسين الوافدين من الدول اإلفريقية الصديقة والشقيقة ، بالتنسيق مع الوكالة أنشطة ومجاالت التعاون فى اإلعداد والتأهيل للدا

 المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية .

 16/15/5112 األهرام

 مصادر مصرية: القاهرة لن تشارك بقوات في التحالف اإلسالمي

ذكرت تقارير أن مصر لن تشارك بأي قوات عسكرية في التحالف اإلسالمي، لمكافحة اإلرهاب، الذي أعلن عنه مساء االثنين في 

ال و يخرج عن كونه "شكليا جدا"مر ال إن  مصر وافقت على تنسيق المواقف، وإن األ رفيعة المستوى"المصادر الوقالت  السعودية.

وأضافت أن مصر أول دولة واجهت اإلرهاب عمليا، األمر الذي يفرض على  يعني بأي طريقة المشاركة بقوات عسكرية على اإلطالق.

 .عبء مواجهته علنا، ودون مواربة أي تحالف يتم تشكيله لمواجهة اإلرهاب، االستعانة بمصر؛ ألنها الدولة التى تحملت

 16/15/5112 51عربي

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/229/823463/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131756/26/459949/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%C2%AB%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131756/25/460079/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8.aspx
http://arabi21.com/story/878344/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3
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 وفد من الملحقين العسكريين األجانب يزور الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أمس الملحقين العسكريين األجانب 

بالقاهرة، واستعرض خالل اللقاء أهم منتجاتها العسكرية والمدنية والمشروعات القومية التى تشارك فيها كتصنيع عربات 

والشاشات  K-8Eوالجيب والطائرة « فهد»وتنقية المياه والعربات المدرعة السكك الحديدية ومحطات الصرف الصحى والصناعى 

العمالقة،وشرح كيفية االستفادة من اإلمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة، مؤكدًا أهمية التعاون والعمل المشترك مع كافة 

عقب االجتماع بجولة ميدانية تفقدوا خاللها  وقام الملحقون العسكريون األجانب دول العالم على نحو يلبى المصالح المشتركة.

 وحدات الهيئة للتعرف على أحدث اإلمكانيات والمنتجات المتطورة تمهيدًا لتبادل الخبرات مع دولهم.

 16/15/5112 األهرام

 

 وزير الدفاع األمريكي عن التحالف اإلسالمي العسكري: يتماشى مع ما تحث عليه الواليات المتحدة

صرح وزير الدفاع األمريكي أشتون كارتر بأن روسيا ال تسير حتى اآلن في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنها تحارب المعارضة السورية 

سوريا بعد التوصل إلى المرحلة االنتقالية وذلك بدال من أن تركز ضرباتها التي يجب أن تكون جزءا من المستقبل السياسي في 

وقال كارتر، خالل زيارة لقاعدة انجيرليك التركية "إنه يجب أن تساهم روسيا في تحقيق المرحلة االنتقالية  ضد تنظيم داعش.

وأضاف "إن الواليات المتحدة ال يمكن أن تعمل  وليس عرقلتها"، مؤكدا ضرورة انضمام موسكو إلى الجهود المبذولة لمحاربة داعش.

مع االستراتيجية الروسية حتى تعمل موسكو على تغييرها"، الفتا إلى أنه من المهم أال تعرقل روسيا عمليات التحالف الدولي 

 ليها بينما ال تشاركوقال "إن الواليات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تزويد روسيا للنظام السوري بمعدات ليس في حاجة إ ضد داعش.

وفيما يتعلق بالتحالف اإلسالمي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد  روسيا في الحملة الموجهة لتدمير تنظيم داعش.

اإلرهاب، قال وزير الدفاع األمريكي "إن التحالف يبدو أنه يتماشى مع ما تحث عليه الواليات المتحدة لزيادة مشاركة الدول العربية 

 الجهود لمحاربة تنظيم داعش". في

 16/15/5112 بوابة االهرام

 

اسم التحالف العربي: التعاون العسكري بين مصر والسعودية قديم ويتم تطويره.. و"التنسيق المتحدث ب

 أساسى"

قال العقيد الركن أحمد بن حسن العسيرى المتحدث باسم قوات التحالف العربية: إن التعاون العسكري بين مصر والسعودية 

أن الدولتين محوريتين فى المنطقة ومن الطبيعى أن يكون قديم ويتم تطويره ودفعه لألمام واألوضاع ستكون أفضل، مؤكدا 

وحول األوضاع فى اليمن، أكد فى تصريحات صحفية له على هامش االجتماع التنسيقى الثانى  التنسيق بينهم أساسى للمنطقة.

عمل تقرير بذلك، بين مصر والسعودية، أنه كان هناك اختالفات موجودة من إعالن الهدنة وأى اختراق يتم الرد عليه، وتم 

وأوضح أن التحالف اإلسالمى لمحاربة اإلرهاب يهدف  وأحيطت األمم المتحدة بذلك، موضحا أن المباحثات جارية حول تحرير تعز. 

لتضافر الجهود بين الدول اإلسالمية لمحاربة اإلرهاب، والتأكيد أنها المتضررة من اإلرهاب والبد من محاربته، موضحا أن أكبر خدمة 

 ن أن تقدمها إيران هى أن تكف أذاها عن الدول العربية واإلسالمية.ممك

 16/15/5112 وابة االهرامب

 

http://www.ahram.org.eg/News/131756/25/460084/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9--%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823464/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%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%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823374/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5.aspx
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 بحزام ناسف غربى العريش جندى فى تفجير  مقتل

جندى من قوات األمن بمحافظة شمال سيناء اليوم الثالثاء، فى تفجير إرهابى لنفسه بحزام ناسف أثناء حملة أمنية غربى  قتل

العريش. وقالت مصادر أمنية إن الجندى كان ضمن حملة مداهمات لقوات األمن بالمحافظة فى منطقة زارع الخيرغرب العريش، 

 مقتلالحال، وأدى الى  نفسه بحزام ناسف، مما أدى إلى مصرعه فى شخاصر أحد األإلحدى العشش، فج وأثناء مداهمة القوات

 .الجندى

 12/15/5112 اليوم السابع

 آخرين بتفجير بسيناء 2مجندين مصريين وإصابة  2مقتل 

قتل خمسة مجندين مصريين، بينهم ضابط برتبة رائد، وأصيب خمسة آخرون وصفت حالتهم بالخطيرة، نتيجة انفجارعبوة 

رغم تزايد الحمالت  شديدة االنفجار، في أثناء حملة أمنية جنوب مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي، تابعة لتنظيم والية سيناء،  أي منها في تنفيذ أهدافهاالموّسعة، لم تنجح 

 مسؤولية التنظيم المسلح عن هذه العملية، والتي تعتبر األولى من نوعها التي تستهدف قوة أمنية راجلة جنوب مدينة العريش.

 12/15/5112 العربي الجديد

https://www.youm7.com/story/2015/12/15/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2492118
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-5-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

