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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

 الصخيرات لتوقيع االتفاق السياسي الليبيمصر تشارك في اجتماع 

صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية يتوجه فجر 

وعد حيث أدى تأجيل م الليبي -االتفاق السياسي الليبي ديسمبر الي مدينة الصخيرات المغربية ليشهد مراسم توقيع ٧١الخميس 

وكان وزير الخارجية قد أكد خالل مشاركته في اجتماع روما  االجتماع الي تعذر مشاركة الوزير سامح شكري شخصيًا في هذا الحدث.

 الجاري أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات السياسي وتسانده بهدف الحفاظ على وحدة ليبيا اإلقليمية وسيادتها.  ٧١الدولي يوم 

لمتحدث باسم الخارجية، أن االتفاق السياسي الذي رعته األمم المتحدة هو اتفاق يحقق مصلحة الشعب الليبي ويساهم وأوضح ا

في استقرار ليبيا والمنطقة، ويعزز من امكانية مكافحة االرهاب على االراضي الليبية والتنسيق مع الحكومة والجيش الليبيين 

 .تيجة انتشار التنظيمات اإلرهابيةهة التهديدات والمخاطر التي تعاني منها ليبيا نلتقديم كافة انواع الدعم لهما في مواج

 17/15/5112 رة الخارجية المصريةموقع وزا

 وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي حول سوريا

 غادر سامح شكرى، وزير الخارجية القاهرة، اليوم الخميس، في طريقه لنيويورك، على رأس وفد في زيارة للواليات المتحدة. 

قرر ومن الم ويشارك شكري خالل الزيارة، في المؤتمر الدولي، الذي يبدأ أعماله غًدا الجمعة، للبحث عن حل سياسي لألزمة السورية. 

أن يبحث المؤتمر الدولي مشروع قرار لتقديمه لمجلس األمن بناء على بنود اتفاق فيينا، وعلى ضوء لقاء المعارضين السوريين 

مة موحدة للمعارضة السورية، لبدء حوار مع الحكومة السورية، بهدف التوصل لحل سياسي لألزمة في الرياض، لتشكيل قائ

 السورية.

 17/15/5112 بوابة األهرام

 وزير الخارجية: "ليس لدينا شيئ نخفيه ونرد بقوة ضد محاوالت زعزعة الموقف السياسي"

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إسقاط الطائرة الروسية في سيناء كان له تأثير بالغ على التوافد السياحي واالقتصاد بصفه 

اشي اليوم ولفت شكري في حواره مع اإلعالمي وائل اإلبر ل على إزالة تداعيات الموقف إلعادة التعاون كسابق عهده.عامة ونعم

السيسي لبريطانيا جاءت بعد بناًءا على دعوة رسمية من بريطانيا بعد مراجعتها لموقفها الداعم لإلخوان  الخميس، إلى أن زيارة 

وفي رده على اإلبراشي لماذا ال ترد وزارة الخارجية على المؤسسات الدولية  وهناك مساعي مشتركة لعودة العالقات كما كانت.

نسان قال السفير "ليس لدينا شيئ نخفيه ونرد بقوة ونعلم أنها محاوالت الحقوقية في دعواها ضد مصر بأنها تنتهك حقوق اإل

 من البعض للنيل من السلطة القيادية لزعزعة الموقف السياسي ومن المؤكد أننا لن نقصر في حق الدولة".

 17/15/5112 بوابة االهرام

 سامح شكري: مفاوضات سد النهضة لم تفشل.. والملف ليس مباراة "كرة قدم"

ة اإلثيوبى، موضًحا أنه لمس من كالمه حماًسا أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه تلقى اتصاًلا من وزير الخارجي

شديًدا، مؤكًدا ضرورة إنجاح جولة المفاوضات القادمة الخاصة بسد النهضة، وأن يخطو خطوات لألمام، مشدًدا على أن مفاوضات 

 جاء ذلكالقدم".سد النهضة لم تفشل كما يدعى البعض، مناشًدا الجميع عدم التعامل مع هذا الملف الشائك كأنه "مباراة لكرة 

 ".اًء" المذاع عبر فضائية "دريمخالل لقائه مع اإلعالمي وائل اإلبراشي، ببرنامج "العاشرة مس

 17/15/5112 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9c8df246-552e-47d5-89ae-51e17ad46320
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823908/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823855/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A6-%D9%86%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823830/823830/%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%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7.aspx
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 مجرد سحابة صيف ما تلبث أن تنقشع وزير خارجية السودان: الخالفات مع الشقيقة مصر

قال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، إن "ما يحدث من خالفات بين مصر والسودان من حين آلخر مجرد سحابة 

صيف ما تلبث أن تنقشع، وهو أمر قد يحدث بين األشقاء"، مشيرا إلى أن "الزعيمين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير وضعا 

 كائز قوية وحققا إنجازات جديدة لترسيخ عالقات التعاون والصداقة في جميع المجاالت ال يمكن أن تنال منها أي خالفات عابرة".ر

أنه يجرى الترتيب حاليا لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين  -في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق األوسط  -وكشف غندور 

 رئاسة الرئيسين السيسي والبشير.البلدين قريبا بالقاهرة ب

 17/15/5112 بوابة األهرام

 المصرية: نأمل في عالقات إيجابية مع تركيا وزير الخارجية

ق عهدها، وجاء ذلك التركية إلى ساب -أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري أن القاهرة تأمل في عودة العالقات المصرية 

قضايا عاء حول عدد من الأجراه شكري على إحدى القنوات المصرية الخاصة، في وقت متأخر مساء أمس األرب في حوار متلفز

التركية إلى  -وقال شكري: "نأمل في عودة العالقات المصرية  التركية. -ومن بينها مستقبل العالقات المصرية  بالمنطقة

عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العالقات قائمة على االحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة 

 ديد المسار، ومصر ال تقبل أي نوع من المحاولة علي االنقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها".الدولة واإلرادة الشعبية في تح

وأضاف: "أتصور أن تركيا تسعي دائما ألن يكون لها عالقات إيجابية، ومن باب أولى أن تراعي في عالقتها مع مصر العمل اإليجابي"، 

وتابع: "نحن دائما منفتحون على أن يكون  ربطه بالشعب المصري.معربًا عن تقديره للشعب التركي والتاريخ الطويل الذي ي

 أساس عالقاتنا هو مصلحة الشعبين".

 17/15/5112 الوطن

 قيمة من المصريينوزير الخارجية عن واقعة "مايك الجزيرة": ال أرى من هو أعلى 

 ضات سد النهضة مع نظيره اإلثيوبىعلق سامح شكرى وزير الخارجية، على واقعة إطاحة ميكرفون قناة الجزيرة أثناء جلسة مفاو

قائال: "الشعب المصرى دائما يأثرنى بكرمه، والدفعة المعنوية، وأنا دائما فى خدمة شعبى الكريم اللى أنا جزء منه وأعتز به، وال 

ن هو أعلى قيمة من هذا الشعب العظيم.. وما فعلته كان أمرا عاديا، دا كان شعورى أن يكون الميكرفون غير موجود، فى أرى م

المكان، وهو شعور كثير من الشعب المصرى". وأوضح سامح شكرى وزير الخارجية، فى حوار مع اإلعالمى وائل اإلبراشى، ببرنامجه 

ة "دريم، أن ميكرفون "الجزيرة" كان األوحد فى القاعة وأن باقى اإلعالميين كانوا ينقلون "العاشرة مساًء" والمذاع على فضائي

 عن بث األجهزة الصوتية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مجاال لالنفراد.

 17/15/5112 لسابعاليوم ا

 

 مليارات دوالر 3البنك الدولى يصوت اليوم على منح مصر قرض بقيمة 

سنوات لدعم الموازنة،  3مليارات دوالر على مدار  3يصوت مجلس إدارة البنك الدولى، اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة 

مليون دوالر من بنك التنمية  211النهائى على قرض بـ وذلك فى نفس التوقيت الذى توقع فيه الحكومة المصرية االتفاق 

اإلفريقى. يأتى ذلك، بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية اإلفريقى باإلجماع الثالثاء الماضى ، على القرض الذى يمثل الدفعة 

 سنوات. 3 مليار دوالر على مدار 1.2األولى من القرض الذى طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 

 17/15/5112 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823745/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%B3.aspx
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=460046&yearquarter=20154
https://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-/2496202
https://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7/2496405
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 عضو بالكونجرس األمريكى: السيسى أنقذ مصر والشرق األوسط من اإلرهاب

ى أنقذ ليس فقط الشعب المصرى بل منطقة الشرق األوسط بأسرها من أكد دانا رورابيكير عضو الكونجرس األمريكى أن السيس

اإلرهاب المدمر. وقال خالل جلسة استماع عقدتها لجنة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب األمريكى بعنوان "مصر.. 

موذج لإلسالم المعتدل، مؤكدا عامان بعد مرسي" إن الرئيس المعزول محمد مرسى فشل فى إجراء إصالحات ديمقراطية وإقامة ن

أن مرسى كان جزءا من جماعة اإلخوان التى سعت لعقود طويلة إلى االستيالء على السلطة لتحقيق أجندة الجماعة الداعية إلى 

التشدد وهو ما جعل المصريين أن يثوروا على حكمه. وأكد أن تدخل السيسى خالل المظاهرات الحاشدة التى تم تنظيمها ضد 

و الذى حال دون إراقة الدماء وهو ما يستحق التقدير. وأوضح أنه من المهم أن تسير مصر نحو االستقرار وتحقيق العملية مرسى ه

 .روف الطارئة التى تمر بها البالدالديمقراطية مع مراعاة الظ

 17/15/5112 اليوم السابع

 وزير الخارجية: مصر دولة مستقله ال تتبع أحدا فى مواقفها ومبادئها ثابتة

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر دولة مستقلة فى مواقفها ال تتبع أحد وال تسعى إلى أن يتبعها أحد، مشيرا إلى أن الدولة 

ف تصب فى خدمة مصلحتها واالستقرار واألمن القومى العربى، مؤكدا وضوح الرؤية العامة لمصر فى األزمة الروسية لها رؤى وأهدا

التركية. وأكد سامح شكرى وزير الخارجية، فى حوار مع اإلعالمى وائل اإلبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساًء" والمذاع على فضائية 

لحياد عنها لتحقيق مصالح وقتية أو جزئية، مشيرا إلى أن مصر تدعو دائما إلى عدم التوتر، "دريم"، أن المبادئ المصرية ال يتم ا

 وعدم اللجوء إلى أعمال من شأنها استفزاز أو الخروج عن األمن والسلم الدولى.

 17/15/5112 اليوم السابع

 الخارجية: هدفنا الحفاظ على شعب سوريا وإيقاف التدمير ومنع التدخل األجنبى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن هدف مصر الحفاظ على الشعب السورى وإيقاف القتل والتدمير ومنع التدخل األجنبى، مضيفا 

أجمع وهناك اختالفات فى االمر ولكن التوجه العام هو الحل السياسى للقضية السورية أن القضية السورية محل تناول العالم 

ومدعوم من قبل مجموعة فيينا. وأضاف شكرى خالل حواره مع اإلعالمى وائل اإلبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على 

مؤكدا أن وروسيا دورها فى سوريا هو تحقيق األهداف  " أن أى جهد يبذل للقضاء على اإلرهاب يعد عمل إيجابى،5فضائية "دريم

الدولية لدحر اإلرهاب بسوريا. وتابع "تركيا تراعى العالقات مع مصر والعمل اإليجابى مع مصر، ومصر تقدر الشعب التركى، ونأمل 

 ات إيجابية".عودة تركيا إلى العمل السابق مع مصر، ومصرال تقبل أى محاولة للغضاض عليها والبد من وجود عالق

 17/15/5112 اليوم السابع

تزعم: مجلس العموم يناقش اليوم تقرير لندن حول نشاط الجماعة مواقع   

أن تقرير الحكومة البريطانية حول نشاط جماعة اإلخوان سيعرض على مجلس العموم البريطانى اليوم الخميس  زعمت مواقع 

لمناقشته، تمهيدا التخاذ قرار بشأن أنشطة التنظيم فى لندن. وزعمت مواقع الجماعة، أن التقرير الخاص بنشاط اإلخوان فى 

برلمان البريطانى لمناقشته. وكان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى لندن جاهز لدى الحكومة البريطانية وستعرضه على ال

أن الحكومة البريطانية فتحت تحقيقا حول نشاط جماعة اإلخوان فى لندن، ومدى عالقتها  5112قد أعلن فى مطلع عام 

 باإلرهاب.

 17/15/5112 اليوم السابع

 

https://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5/2496334
https://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9--%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7/2496164
https://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA/2496077
https://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85--%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86/2496068
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 باحث إيطالي: نهاية عصر مبارك تعود من جديد..هل تحدث ثورة؟

"ثمة أوجه تشابه هامة بين الوضع الحالي في مصر واأليام األخيرة لعصر مبارك، ولكن هل يؤدي ذلك بالضرورة إلى لحظة ثورية 

 الباحث اإليطالي فرانشيسكو دي ليليس مقاال تحليليا بموقع "يور ميدل إيست".هكذا استهل  جديدة؟"

 17/15/5112 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/840892-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%9F
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 

 سفيرا جديدا 17السيسى يتسلم أوراق اعتماد 

تسلم السيسى أمس أوراق اعتماد سبعة عشر سفيرًا جديدًا يمثلون دولهم فى مصر، وذلك بحضور سامح شكرى وزير 

الخارجية.وصرح السفيرعالء يوسف المتحدث الرسمى بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم: الشيخ هابيمانا صالح 

يرمونخ سفير منغوليا، وعبدول سوريفان سفير موريشيوس، وليسلى باها سفير رواندا، وتاال فال سفير السنغال، وتشولون با

سفير الفلبين، ويوليوس لوى سفير ألمانيا االتحادية، وكارولين موسى سفيرة ماالوي، وستين روسنس سفير النرويج، ونجيب 

ى نزى سفير الجابون، ودميان المنيف سفير تونس، و نيلسون روداس سفير باراجواي، وفيرناندو سيبوليبيدا سفير شيلي، وجا

كول سفير أيرلندا، و دو هوانج لونج سفير فيتنام، وممادو مانجارا سفير مالي، وخوان دى سيبو مورينو سفير أوروجواي، وماريا 

 فيشر سفيرة البرتغال.  

 17/15/5112 األهرام

 

 بمنتجي السلع الغذائيةسي يجتمع السي

 يالسيسيوم األربعاء، بمنتجي السلع الغذائية وممثلي السالسل التجارية، الذين ساهموا في تنفيذ مبادرة السيسي، اجتمع 

وقد حضر االجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيسا .لتوفير السلع في األسواق المصرية بأسعار مناسبة

 تحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، باإلضافة إلى رؤساء شركات المجمعات االستهالكية.اال

 17/15/5112 األهرام

 

 ُمرشًحا للتعيين بالبرلمان 01الرئاسة تتسلم أسماء 

شخصية لتعيينهم فى البرلمان المقبل،  ٨٢شخصية عامة، ليختار من بينهم  ٠٦ملفات  لسيسى،لسلمت األجهزة األمنية والرقابية 

حيث تم االنتهاء من فحص األسماء رقابيا وأمنيا، بناء على طلب رئاسة الجمهورية، بعد أن تسلمت ترشيحات الهيئات المختلفة 

ء الختيار المجموعة التى سيعينها، على أن يتم هذه األسما السيسيويفحص .التى أقرها الدستور ٪٥لتعيينهم ضمن نسبة الـ

 اإلعالن عن هذه األسماء أوائل األسبوع المقبل.

 17/15/5112 البوابة نيوز

 

 مليون دوالر 191قرار جمهوري باستئجار معدات من البنك اإلسالمي للتنمية بـ 

ويخص القرار إيجار معدات  .اتفاقية إيجار معدات منتهية بالتمليك بين مصر والبنك اإلسالمي للتنميةوافق السيسي على 

يوليو الماضي إال أن  12صدر هذا القرار يوم .مليون دوالر 191الستخدامها في مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط بمبلغ ال يتجاوز 

 .خميسالجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر اليوم ال

 17/15/5112 مصر العربية

 

http://www.ahram.org.eg/News/131757/136/460270/%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%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%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7---.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131757/25/460166/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.albawabhnews.com/1667026
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%A7/841135-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-198-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


 

 

5112ديسمبر  71نشرة   مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 5113الجريدة الرسمية تنشر قراًرا لعدلي منصور منذ 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قراًرا للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بالموافقة على 

 5113أكتوبر  31و 52 وحسب القرار تم توقيع هذه الخطابات في القاهرة بتاريخي .خطابات متبادلة بين مصر واالتحاد األوروبي

بين مصر واالتحاد األوروبي بشأن االتفاق على قيام األخير بتمويل مشروعات في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر 

صدر .لبرنامج دعم المشاركة واإلصالح والتنمية الشاملة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق 5115كمنحة في إطار مخصصات عام 

 إال أن الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس 5113ديسمبر  31يوم  هذا القرار

 17/15/5112 مصر العربية

 -الحكومة المصرية :

 الخدمية والصحية واالقتصاديةرات على عدد من القرا يوافقمجلس الوزراء 

يوم األربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدد من القرارات الخدمية والصحية افق مجلس الوزراء خالل اجتماعه و

مجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ال ةوافقكان من ضمنها م.واالقتصادية

ن األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في أماكن متفرقة في أنحاء الجمهورية، من بينها مناطق آبار فدان م 229.557.29

توشكى، وغرب كوم أمبو، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلستخدامها في أنشطة االستصالح 

 واالستزراع.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 رئيس الوزراء يشكل مجموعة عمل لوضع تصور عاجل لحل مشكلة القمامة

إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من أصدر المهندس شريف 

وزراء: المالية والبيئة والتنمية المحلية، لوضع تصور عاجل ومتكامل لحل مشكلة القمامة ووضع كافة الحلول واالقتراحات بشأن 

 .اء والعمل على تدبير التمويل الالزم لذلكالقضاء على اسباب تكدسها، وإزالتها من جميع المدن واألحي

 17/15/5112 اليوم السابع

 

 -البرلمان المصرى :

 ببنى سويف« اإلعادة»ثانى أيام كبار السن يتصدرون المشهد كالعادة فى 

شهدت محافظة بنى سويف فى اليوم الثانى واالخير من أيام جولة اإلعادة بالدائرتين المطعون عليهما إقباال ضعيفا فى الساعات 

جان ق اللاألولى من بدء فتح اللجان، بدأ بالتزايد تدريجيًا عقب فترة الظهيرة حتى بلغ ذروته فى الساعات األخيرة قبل ميعاد غل

وانتهاء عمليات التصويت وكالعادة تصدر المشهد كبار السن والمرضى والمعاقون الذين حرصوا على النزول مبكرا لإلدالء 

 بأصواتهم.

 17/15/5112 األهرام

 فوز "عتمان وبرغش والنجار والفقى" بمقاعد مركز وبندر دمنهور

أعلن منذ قليل، المستشار يونس يوسف رئيس اللجنة العامة بدائرة دمنهور، النتيجة النهائية لالنتخابات البرلمانية، بفوز 

 .على عتمان وسناء برغش ومعتز النجار وعصام الفقى بالمقاعد األربعة عن دائرة مركز وبندر دمنهورالمرشحين 

 17/15/5112 اليوم السابع

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%A7/841120-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-2013
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823726/%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%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85/2496432#.VnJzW6uxXIU
http://www.ahram.org.eg/News/131757/145/460247/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1/2496165#.VnJzxquxXIU
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 أبو عزوز" بمقاعد دائرة بنى سويففوز الشقيقين "برعى ومحمود 

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على االنتخابات بالدائرة األولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف التابعة لمحافظة بنى سويف، عن 

ى نتائج االنتخابات النهائية غير الرسمية بالدائرة المعادة فى جولة اإلعادة، حيث حصل المرشحون عاطف عبد الجواد البرع

 .وشقيقة عبد الرحمن البرعى ومحمود عزت أبو عزوز بمقاعد الدائرة الثالثة

 17/15/5112 اليوم السابع

 ة الرمل فى اإلسكندريةفوز الغنيمى وعفيفى وإلهام المنشاوى وصالح عيسى بدائر

أعلن المستشار محمد إبراهيم بيومى درويش، رئيس اللجنة العامة لدائرة الرمل باإلسكندرية، نتيجة الفرز، قائال: فاز بالمقاعد 

صوتا، ويخلفه "عفيفى كامل عفيفى" بعد حصوله  350ألفا و 32األربعة "عمر جمال الغنيمى" في المركز األول بعد حصوله على 

ألفا  50بعد حصولها على  "وتابع المستشار محمد إبراهيم، أن المركز الثالث من نصيب "إلهام المنشاوى .صوتا 210ألفا و 30على 

  .صوتا 392ألفا و 19صوتا، و"صالح عيسى" بعد حصوله على  151و

 17/15/5112 اليوم السابع

 عرض خيالي لشراء حقوق بث جلسات البرلمان بسبب عكاشة ومرتضى

قال المستشار أحمد سعد، األمين العام لمجلس النواب، إن المجلس تلقى مساء األربعاء عرضا من قناة عربية للحصول على حقوق 

 لهفي بيان وأضاف  .لسات واجتماعات اللجان، مؤكدا أنه سيتم البت في األمر فور انعقاد المجلس إذا تبين أنه عرض جادبث الج

مليون جنيه، مشيرا إلى أن المجلس لن يعلن رأيه في  111مليون دوالر، أي أكثر من  111أن المقابل المالي لهذه الصفقة يبلغ 

 .التعاقد إال بعد دراسته والتأكد من صحته

 17/15/5112 51ربىع

 -األحزاب :

 "المصريين األحرار": ائتالف دعم الدولة كيان غير منظم مصيره االنهيار والتفكك

أكد الدكتور عصام خليل، األمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين األحرار، رفض الحزب االنضمام الئتالف دعم الدولة 

وقال خليل خالل اجتماعه، بنواب الحزب بالبرلمان لمناقشة .المنظم ومصيره االنهيار والتفككالمصرية، واصفا إياه بالكيان غير 

عدد من القضايا:" المشهد داخل هذا الكيان مرتبكا، ولو كنا قبلنا االنضمام إليه كنا هنضيع ومكنش هيبقا لينا هوية"، مضيفا 

 هم في تشريع القوانين؟".أنهم لم يستطيعوا عمل وثيقة منضبطة دستورًيا، فكيف نثق في

 71/15/5112 بوابة األهرام

 دعم الدولة" يوم الحسم لـ "ائتالف

يعقد قيادات قائمة في حب مصر، اجتماًعا مهًما، غًدا الجمعة، مع النواب المنضمين لتحالف لدعم الدولة، الذي تسعى القائمة 

وتأتى أهمية هذا االجتماع من كونه سيناقش عددا من القضايا أبرزها تغيير .لتشكيله، ليكون تحالف األغلبية تحت قبة البرلمان

واستبدال "دعم الدولة" باسم آخر في ظل ما تسبب به االسم الحالي من هجوم وانتقادات لالئتالف، ومن بين األسماء اسم التحالف 

كما ."المرشحة للمفاضلة بينها من قبل أعضاء االئتالف "دعم مصر"، "مصر الحديثة"، وسط ترجيحات لتغيير االسم لـ"دعم مصر

حالف الجديدة التي تعدها اللجنة القانونية للقائمة بعد حذف البند المثير للجدل يناقش النواب أيضا في االجتماع وثيقة الت

 المتعلق بتخلي النواب المنضمين لالئتالف عن انتماءاتهم الحزبية والفكرية.

 17/15/5112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/2496105#.VnJz7quxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84-%D9%81/2496086#.VnJz_auxXIU
http://arabi21.com/story/878484/%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%AB-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823867/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823881/%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%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%80-%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 البنك التجارى الدولى: ساويرس تقدم بعرض لشراء "سى. آى كابيتال" بمليار جنيه

مصر، اليوم الخميس، أنه تلقى عرضًا غير ملزم من شركة أوراسكوم أعلن البنك التجارى الدولى مصر أكبر البنوك المدرجة فى 

بالمئة من أسهم سى. آى كابيتال المملوكة للبنك  111لالتصاالت واإلعالم التابعة لرجل األعمال نجيب ساويرس لالستحواذ على 

اليوم أن ساويرس على وشك االستحواذ وكان مصدران أبلغا "رويترز" فى وقت سابق  .مليون دوالر( 157.7مقابل نحو مليار جنيه )

على الذراع االستثمارية للبنك التجارى الدولى بنحو مليار جنيه، وأن البنك التجارى الدولى سيعقد اجتماعًا اليوم التخاذ قرار سواء 

 .بالبيع أو ال

 17/15/5112 اليوم السابع

 أعضاء هيئة تدريس ينتمون لإلخوان بينهم أمين الجماعة1رئيس جامعة أسيوط:فصل  

، إنه لم يتم فصل أى طالب خالل هذا القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط قال الدكتور أحمد عبده جعيص، الذى تولى منصب

فى شهر يناير الماضى،  همنصبتولى يلمجالس تأديبية قبل أن طالبا محولين  51العام بسبب انتماءات سياسية، ولكن كان هناك 

ع وأكد أنه لم يحدث خالل العام الحالى أى تجاوزات من قبل أعضاء هيئة التدريس، ولكن قامت الجامعة بإرسال خطابات لجمي

الكليات طالبنا من خاللها بإخطارنا إذا ما كان هناك أعضاء هيئة تدريس متغيبين لفترة من عدمه، وفى حال ثبوت التغيب 

وتجاوز تلك الفترة، تقوم الجامعة بإرسال إنذار، وفى حالة عدم االستجابة من قبل عضو هيئة التدريس، تتخذ الجامعة اإلجراءات 

أعضاء تم فصلهم، منهم محمود حسين أمين الجماعة،  1وأشار إلى أن  ..كل نهائى من الجامعةالقانونية ويتم فصل العضو بش

  .لتغيبه عن العمل، ونظرا لوجوده خارج البالد، ولكن جميع األعضاء الذين تم فصلهم منتمين لجماعة اإلخوان

 17/15/5112 اليوم السابع

 غرفة السياحة: انسحاب رجال األعمال من السوق المصرى لتجنب الخسائر

أكد أشرف مختار الخبير السياحى والمستشار اإلعالمى لغرفة شركات السياحة بأسوان، أن الفترة الماضية شهدت انسحاب بعض 

وأضاف  .رجال األعمال من االستثمار السياحى فى مصر، ومنهم مستثمرين عرب لتجنب تعرضهم لخسائر فى السوق المصرية

أشرف مختار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غالبية شركات السياحة األجنبية تلتزم بقرار حكومة دولها بحظر السفر 

طًا كبيرة على حكومة دولها من أجل عودة السياحة إلى مصر، بعد أن تكبدت خسائر إلى مصر، إال أن هذه الشركات تمارس ضغو

  .بالغة من توقف السياحة فى مصر

 17/15/5112 اليوم السابع

 في أول ظهور بعد األزمة.. "عزت" ُيحذر شباب اإلخوان من العنف

حذر محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة اإلخوان، شباب الجماعة من االتجاه إلى العنف، وتجاهل الحديث عن األزمة 

وقال في بيان .وتعيين طلعت فهمي بدًلا منهالحالية داخل اإلخوان بعد اإلطاحة بالمتحدث اإلعالمي للجماعة محمد منتصر، 

نشره المتحدث اإلعالمي الجديد طلعت فهمي: "علي الشباب أال يستدرج إلى العنف، وأن يقدم االبتكارات والمبادرات، نحن جماعة 

لجماعة، الشعب المصري لالنضمام لصفوف ا عا ود."اإلخوان نعاهد الجميع على عدم استخدام العنف في التظاهرات القادمة

 ."قائًلا: "كل ما نرجوه من شعبنا العزيز هو التفافه حولنا، كل على قدر طاقته، وال يكون بيننا جميًعا إال المودة

 17/15/5112 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89--%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%89-%D8%A2%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8/2496447#.VnJzTquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%81%D8%B5%D9%84-8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-/2496372#.VnJze6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3/2496324#.VnJziauxXIU
http://www.albawabhnews.com/1667382
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 عضو مكتب اإلرشاد: قرارات مكتب الخارج معيبة وغير شرعية

ر محمد كمال، عضو مكتب اإلرشاد لجماعة االخوان، رفضه للقرارات التي اتخذها محمود عزت القائم بأعمال المرشد أكد الدكتو

العام للجماعة، بإقالة محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة، قائًلا: القرارات التي صدرت بحق إيقاف أعضاء منتخبين أو ممثلين 

ولفت كمال، في .ية الحسابات واتخذت بطريقة غير شرعية وعلى أسس غير الئحيةللجانهم هي إجراءات منعدمة ومعيبة لتصف

 .ا لبعض ما وصفه بالكالم المغلوطبيانه بعنوان "إبراء ذمة"، إلى أن شهادته تأتي تفنيدً 

 17/15/5112 البوابة نيوز

 

 -تصريحات :

 

 ائتالف دعم الدولة : إعادة للحزب الوطنى ومجلس اإلخوان على السلمى حول

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس وزراء مصر األسبق ، إن السيسى ال يحتاج لظهير داخل البرلمان معلقا على ائتالف ما يسمى 

تظاهرات داخل المجلس ال يعمل كل من يحاول منافقة الرئيس أو التقرب منه بافتعال تحالفات أو  ":بدعم الدولة المصرية 

ليس فى حاجة لهذه  السيسيوأضاف:"  ." للمصلحة الوطنية ألن أخطر حاجة على الرئيس وعلى الدولة أن يظهر مثل هؤالء

..هذا ليس االصطفاف الوطنى المطلوب  5115الدعوات الفارغة التى تكرر االتحاد االشتراكى والحزب الوطنى والمجلس اإلخوانى فى 

 ا نبحث عنه أن يكون الشعب وموكليه على بينه من توجهات الرئاسة والحكومة وما يتفق عليه يؤيدوه وما يخالف يعارضوه ألن م

 17/15/2511 اليوم السابع

 

 إبراهيم عيسى: ارفضوا قيادة السعودية للعرب والمسلمين

أحدث مقال كتبه بجريدة "المقال"، التي يرأس تحريرها، في عددها األربعاء، الذي اختار له عنوانا: "يجب فى  هاجم ابراهيم عيسى

السعودية "التحالف اإلسالمي لمحاربة على المصريين أن يرفضوا قيادة السعودية للعرب والمسلمين"، وذلك تعليقا على إعالن 

وأبدى موقفه صراحة في رفض التحالف، معربا عن استيائه .دولة، على أن يكون مركز عملياته الرياض 32اإلرهاب"، بمشاركة 

 ،من قلة حيلته في منعه، متسائال: "ماذا لو قلت إنني غير موافق على انضمام مصر للتحالف اإلسالمي المزعوم لمواجهة داعش

وافق عليه.. خالص الرئيس موافق، والبرلمان سيوافق.. لكن أنا مش  السيسيوأجاب: "المهم أن ."وأرفض تماما االنضمام تحته؟

تساءل: "لماذا  و .125موافق"، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتم عرض االنضمام على البرلمان ليكون قرارا دستوريا طبقا للمادة 

لوهابية على محاربة اإلرهاب، إذا كانت هي أصل اإلرهاب، وممول منظماته في سوريا والعراق وسلفيي أوافق على التحالف مع ا

ومضى في تساؤالته: "وكيف لمصر أن تكون عضوا في تحالف تتزعمه السعودية؟ وهل معنى ذلك أن مصر تسلم، وتعترف ."مصر؟

مصري الذي يملك أن يسمح لنفسه بالموافقة على هذا، ولو بالسعودية، قائدا للعرب، والمسلمين؟" وأردف محرضا: "من هو ال

 ."ضمنيا؟

 17/15/5112 51عربى

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1667344
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%AD%D9%88%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%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-/2496113#.VnJz5auxXIU
http://arabi21.com/story/878427/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86#tag_49232
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 -: توك شو

 بكري: لن نعطي أي قناة أجنبية حق البث الحصري للمجلس قبل أن يحصل عليه التليفزيون المصري

قال النائب مصطفي بكري: إن ما قيل حول إخفاء جلسات البرلمان، وعدم إذاعتها غير صحيح، مشيًرا إلى أن كل جلسات ستسجل 

وأضاف أنه أفضل لنا ولصورة المجلس أن تذاع جميع طلبات اإلحاطة، وأهم .علي مدار ساعتين كاملين، وسيتم بثها للجمهور

وقال في مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" مع اإلعالمي تامر أمين، .أمام الجميعالقضايا التي تشغل بال الشارع المصري 

مؤكًدا أن هذا يعد نوًعا من ."لن نعطي أي قناة أجنبية حق البث الحصري للمجلس، قبل أن يحصل علية التليفزيون المصري

وأضاف أن اسم ائتالف الدولة المصرية، ال يعني أننا ."شراءأنواع التجسس علي الدولة، قائًلا: "مجلس النواب ليس عرضة للبيع وال

ندعم النظام القائم، قائًلا: "هل يعني مسمى حزب المصريين األحرار أن أعضاءه كلهم أحرار"، مشيًرا إلى أن يوم الجمعة سيتم 

 التصويت علي االئتالف، وقرار األغلبية سيسري علي الجميع.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 "أكمل قرطام لـ"شريف عامر" عن حكم حبسه: "العدالة فى مصر تحتاج إلى مراجعة

ام، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، رئيس حزب المحافظين، إنه لم يسمع شيئًا من قبل عن القضية قال أكمل قرط

وأضاف "قرطام" في مداخلة هاتفية  ."التي صدر فيها حكم، أمس األربعاء، بحبسه لمدة عام، مشيرًا إلى أن هذا الحكم "ابتدائى

 1970عامر، أن الدعوى المقامة ضده كانت على شراء قطعة أرض منذ عام  لبرنامج "يحدث فى مصر" الذي يقدمه اإلعالمى شريف

  ."ولم تكن تخصه فى ذلك الوقت، معلقًا على الحكم وسرعة إصداره قائاًل: "العدالة فى مصر تحتاج إلى مراجعة

 17/15/5112 اليوم السابع

 يناير  52أحمد بان: اإلخوان ستدفع بـ"ميليشيات مسلحة" فى ذكرى 

يناير،  52قال أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعات اإلسالمية، إن جماعة اإلخوان ستدفع بميليشيات مسلحة فى ذكرى ثورة 

وأضاف خالل لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على  .أعمال عنف وشغب بالشارع المصرى تستهدف إطالق النار وإحداث

:"توجد مجموعات إخوانية تعيد تقييم تجربة الجماعة السياسية مع إعادة النظر فى كل ما يتعلق  العربي اإلخبارية "قناة "الغد

الدولة لم تواجه فكر الجماعة أو سياستها بشكل حقيقى، لكنها اكتفت وأضاف أن  ."بسياسة جماعة اإلخوان فى الداخل والخارج

 .بمطاردة عناصر اإلخوان أمنيًا أماًل فى القضاء عليها

 17/15/5112 اليوم السابع

 ة لـ"العاشرة مساء": سأقود البرلمان المقبل رغم أنف وزير الداخليةتوفيق عكاش

هاجم توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، معتبرا أنه يعانى أمور نفسية نتيجة 

ن بإرادة النواب ورغما عن أنف "عبد لطبقيات عائلية، مؤكدا أن جاء لمجلس النواب بإرادة شعب ورغم أنف الوزير، وسيقود البرلما

استنكر ما عرضه اإلعالمى أحمد موسى من فيديوهات مفبركة للنائب البرلمانى، خالد يوسف، مؤكدا أن انتهاك كما ."الغفار

"دريم"، المذاع عبر فضائية  "وقال فى حواره مع اإلعالمى وائل اإلبراشى، ببرنامج العاشرة مساء .الخصوصيات مرفوض دستوريا

إن أحمد موسى، كان عليه التقدم ببالغ لمجلس النواب أوال، بما لديه من وثائق ومستندات، والبرلمان بدوره سوف يحول األمر 

 .لرئيسه القادم، للتحقيق واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 17/15/5112  5 – اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823779/%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%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89/2495980#.VnJ0AKuxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%80%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/2496018#.VnJ0EKuxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/2496163#.VnJzvauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1--%D8%B3%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%B2/2496231#.VnJzpquxXIU
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 -: سوشيال ميديا

 يطالب األحزاب المتحالفة مع اإلخوان بتجميد عضويتهاعاصم عبد الماجد 

إن حل أزمة اإلخوان يقتضى أن يرتدى أحد طرفى النزاع داخل الجماعة  أحد مؤسسى الجماعة اإلسالميةقال عاصم عبد الماجد، 

وقال فى بيان له  .خوان"البدلة الحمراء"، مطالبا األحزاب المشتركة مع الجماعة فى تحالفات وكيانات بأن تنسحب من تحالف اإل

وتابع:"الذى  ."عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" :"ال حل لما يحدث إال بكلمة من أحد رجلين يلبس كالهما البدلة الحمراء

يعنينا هو توابع الزلزال التى ستضرب مختلف التحالفات التى شكلها اإلخوان وكانوا فى مركز قيادتها، فقد تتحول هذه الكيانات 

إلى ساحات لنفس الصراع ولكن بأدوات جديدة فتتفكك أو إلى توابع لمركز من مركزى الصراع، والحل بيد من ال يزال باقيا فى إما 

 ."هذه الكيانات ولم ينسحب منها ممن ال يمثلون اإلخوان

 17/15/5112 اليوم السابع

 

 ممدوح حمزة: اإلعالم "الفاجر" يتآمر على خالد يوسف

ور الُمخلة التي عرضها اإلعالمي أحمد موسى ونسبها إلى المخرج والنائب استنكر الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة الص

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "محاوالت اإلعالم الفاجر للنيل من المخرج خالد يوسف  .البرلماني خالد يوسف

 ."فيها أداة قذرة اآلن عند بدء نشاطه السياسي وبعد فوزه الساحق في االنتخابات هي مؤامرة اإلعالم

 17/15/5112 مصر العربية

 

 محمد محسوب: القضاء يذكرنا باإلنقالب على مطالب الشعب في يناير

حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك":  وكتب محسوب عبر .أدان محمد محسوب األحكام القضائية الصادرة من القضاء العسكري

التذكير بإنقالبها  5110أسرة حكم قضاء عسكري بالمؤبد على أبنائها بأسبوع واحد، روح انتقامية أرادت قبل يناير 011"أكثر من

 ."5111على مطالب شعبنا في يناير

 17/15/5112 مصر العربية

 

 هاني الناظر: عرض جلسات مجلس الشعب على قناة عربية نكتة سخيفة

 .ية إلذاعة جلسات مجلس النوابانتقد هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، العرض الذي تقدمت به فضائية عرب

وكتب الناظر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "العرض الذي تقدمت به قناة عربية لشراء حق 

 ."البث التلفزيوني لجلسات مجلش الشعب نكتة سخيفة ودالالتها أكثر سخافة

 17/15/5112 مصر العربية

 ياسر الزعاترة: مصر دولة بوليسية التعرف غير القمع

وكتب عبر حسابه  .ردني ياسر الزعاترة أحكام اإلعدام والمؤبد الصادرة ضد المعارضين السياسيينانتقد المحلل السياسي األ

الشخصي بموقع التدويتن المصغر "تويتر: "حين يصدر القضاء في بلد مئات أحكام المؤبد وعشرات أحكام اإلعدام ضد معارضين 

 ."واه. مصرسياسيين؛ فأنت في دولة بوليس لن تعرف غير القمع وتكميم األف

 10/15/5112 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B6/2496142#.VnJz1auxXIU
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%A7/840994-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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%A7/840895-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%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%A7/840754-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/840706-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9
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 داليا زيادة: أثق في قرار السيسي بالمشاركة في التحالف اإلسالمي العسكري

وكتبت  .للدراسات الديمقراطية الحرة، إعالن التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهابرفضت داليا زيادة، مدير المركز المصري 

عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "أنا ضد التحالف اإلسالمي بتاع السعودية.. كفاية اسمه الطائفي، 

وتابعت: "لكن في نفس الوقت عندي ثقة ."المشتركة وكفاية إن السعودية سبق وعملته في اليمن تحت اسم القوة العربية

يبقى أكيد عنده خطة ما يقدر من خاللها  كاملة في الرئيس السيسي وحكمته، وإنه لو أخد قرار فعاًل إن مصر تنضم للتحالف ده

مسمى الحرب  جيشنا يساهم في حماية سوريا من الطامعين سواء كانوا عرب أو غرب، وليس إطالقًا المشاركة في نهبها تحت

 ".على اإلرهاب

 10/15/5112 بيةمصر العر

 شادي الغزالي حرب: نظام السيسي يقف في وجه المستقبل

أشار الناشط السياسي شادي الغزالي حرب إلى أن عدم إعالن نتيجة انتخابات االتحادات الطالبية يؤكد إصرار نظام السيسي على 

 ادعم اتحاد طالب مصر“"فيس بوك": وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي  .الوقوف في وجه المستقبل

وتابع: "وما يحدث معهم دليل عملي على إصرار نظام السيسي الوقوف في وجه ."اقعالو لتغيير الشباب لقدرة نموذج فهم

 ."المستقبل لناالمستقبل، 

 10/15/5112 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/840346-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%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%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%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%A7/839719-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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 النشره المجتمعيه

 

 أوال:الحراك المجتمعي

 «ن الكوميغزل شب»أزمة داخل 

شهدت شركة غزل شبين الكوم اشتباكات بين عمال الشركة واألمن الداخلى بسبب مطالبات العمال لإلدارة بصرف فارق العالوة 

 عامال  أمام المبنى اإلداري؛ لرفع مطالبهم لرئيس مجلس اإلدارة وتحديد جدول زمنى لتلبيتها  121تجمهر نحو السيسي والتى أقرها 

ويقول هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بالمنوفية والمهتم بقضايا عمال الشركة إن األوضاع فى الشركة سيئة واإلدارة هى 

« باظت»اتباع سياسة التخسير )يخّسرون الشركة( حتى  يقال إنها لما رجعت للدولة  والشركة القابضة للغزل والنسيج يتعمدون

وعلشان كده كمية الخام قليلة والسيولة المالية قليلة  وعملية  تطفيش العمال مستمرة بمعنى آخر اإلدارة الحالية مازالت تعمل 

 ال وكمان أن العمال مش عارفين ايه مصيرهم.لصالح المستثمر الهندى وآخرها باألمس مسئول األمن اعتدى على العم

 5112-15-17...جريدة االهرام

 وقفة لعمال األمن بالرحاب للمطالبة بالتعيين وزيادة الرواتب

بة للمطاليوم، الخميس،ينة العناصر األمن العاملين بجهاز مدينة الرحاب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المبنى اإلدارى بالمدقام 

بزيادة رواتبهم، وعدم فصل أى فرد أمن بدون تحقيق، وتوفير اإلمكانيات الالزمة لعملهم من أجهزة السلكية وأكشاك، وأزياء 

 .موسمية، وإقالة رئيس الجهاز. كما طالبوا بتثبيت العاملين بعقود خاصة الذين أمضوا ما يزيد عن ثالث سنوات بالعمل

 5112-15-17...اليوم السابع

 رفض العاملين بالنصر للمقاوالت قرار اإلدارة بالتعيين إلنهاء اعتصامهم 

حسن عالم، إجراء اختبار للعاملين والفنيين غير المعينين والمعتصمين بالشركة، حتى  -عامة للمقاوالتقررت شركة النصر ال

ومع أن القرار يلبي جزءا من مطالب  يمكن تعيين من يجتاز االختبار، وذلك بهدف إنهاء اعتصام العاملين بالشركة بالعباسية

بتحقيق كل طلباتهم المتعلقة بالتعيين، وتطوير األداء في الشركة، العمال، إال أنهم رفضوه وفق مصادر عمالية، مطالبين 

من جانبه أكد عاطف بربري نائب رئيس الشركة، على ضرورة إنهاء و بجانب الحصول على مشروعات جديدة، ورحيل مجلس اإلدارة

 .االعتصام لمصلحة العاملين والشركة، معتبرا أن مطالب العاملين سيتم تلبيتها على مراحل

 5112-15-17...رصد

 

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 عاون : السعودية أبدت موافقتها على دعم تنمية سيناءالت وزيرة

 علىقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن الوفد السعودي برئاسة ولى ولى العهد محمد بن سلمان أبدى موافقته 

ديسمبر أن تعتزم أيضا التفاوض مع 10وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية مساء األربعاء  دعم مشروعات التنمية بسيناء

 الصناديق العربية على دعم مشروعات التنمية في سيناء أيضا والمشروعات الكبرى التي تطرحها مصر .

 5112-15-01...بوابة االخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131757/29/460288/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%C2%AB%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%89%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%C2%BB.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/17/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A/2496518#.VnJ4wvkrLIU
http://rassd.com/169744.htm
http://akhbarelyom.com/article/5671c1b775d92ae813fade09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1450295735
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 انخفاض إيرادات قناة السويس فى نوفمبر

مليون  229.5مليون دوالر فى نوفمبر الماضى، من  211.2أظهرت بيانات هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة انخفضت إلى 

مليون دوالر، وهو ما يعنى إيرادات البالد من العملة  315أكتوبر مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير عندما بلغت دوالر فى 

سفينة  1211وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة فى نوفمبر تراجع إلى  مليون دوالر 21.1الصعبة بنحو 

 سفينة فى أكتوبر. 1211من 

 5112-15-10...الشروق

 انخفاضا فى إنتاج الصناعات التحوىلىة واالستخراجىة فى أكتوبر %3.3المركزى لإلحصاء: 

قم القياسى العام إلنتاج الصناعات التحويلية واالستخراجية بدون الزيت أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع الر

وذكر الجهاز أمس أن البيانات األولية للرقم  .%3.3الخام والمنتجات البترولية خالل شهر أكتوبر الماضى بانخفاض بلغت نسبته

الرقم القياسى لصناعة المشروبات سجل أن  - 5112القياسى إلنتاج الصناعات التحويلية واالستخراجية عن شهـر أكتوبر 

 خالل شهر سبتمبر بسبب توافر المخزون من الشهر السابق وبدايات فصل الشتاء. %17.1تراجعا بنسبة 

 5112-15-17...جريدة االهرام

 "كابيتال آي.سي" على االستحواذ وشك على ساويرس: مصدران

ديسمبر، إن الملياردير المصري نجيب ساويرس اقترب من االستحواذ على الذراع  17قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس 

 157.7صفقة بنحو مليار جنيه )االستثمارية "سي.آي كابيتال" التابعة للبنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في مصر في 

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "ساويرس تقدم بعرض لالستحواذ على  مليون دوالر(

سي.آي كابيتال من خالل شركته أوراسكوم لالتصاالت، هناك اجتماع اليوم للبنك التجاري الدولي التخاذ القرار، من المتوقع أن يتم 

 عالن اليوم بشكل رسمي، الصفقة ستكون في حدود مليار جنيه".اإل

 5112-15-17...بوابة االخبار

 %21ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي 

 12السنوات السابقة، حيث قفز سعرها في بعض المناطق من عن  %21ارتفعت أسعار حلوى المولد النبوي بنسبة أكثر من 

وقال صالح العبد رئيس شعبة  جنيها للكيلو 11جنيها، ووصل سعرها في بعض المناطق السياحية والراقية  31جنيها ليصل إلى 

ادة مستلزمات اإلنتاج مثل الحلوى وعضو مجلس غرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع األسعار جاء نتيجة لزيادة أسعار الدوالر، وزي

 السكر والسمسم والفول والمكسرات والدقيق، باإلضافة إلى ارتفاع الجمارك.

 5112-15-10...الشروق

 بمخازن "الري"مليون  511"المحاسبات": إهدار 

، ٧ -الطرق -بنى صالح -كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، بخصوص فحص أعمال محطات رفع "العياط

مليون جنيه بالمشروع دون االستفادة  ٨٦٦كوتة"، بدائرة اإلدارة العامة للميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري، عن إهدار  -١، ٨

التقرير تم شراء مهمات وقطع غيار وتركها فى حاويتها بالمخازن التابعة لهذه المحطات دون االستفادة منها، منذ وبحسب  منها

 . سنوات ٧٦أكثر من 

 5112-15-17...البوابه نيوز

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17122015&id=9c3f9166-e966-4488-b2c7-c29bda8cc9a3
http://www.ahram.org.eg/News/131757/5/460246/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%89%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5672586575d92aed7fdf84f0/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-1450334309
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16122015&id=94eb974b-09cb-492c-9cb0-d33463bc3b76
http://www.albawabhnews.com/1667074
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 ت دوالر مليارا 3اليوم.. البنك الدولي يصوت على منح مصر قرًضا بـ

سنوات لدعم الموازنة، وذلك في  3مليارات دوالر على مدار  3يصوت البنك الدولي، اليوم الخميس، على منح مصر قرًضا بقيمة 

يأتي  مليون دوالر من بنك التنمية اإلفريقي 211التوقيت نفسه الذي توقع فيه الحكومة المصرية االتفاق النهائي على قرض بـ

إدارة بنك التنمية اإلفريقي باإلجماع، أمس الثالثاء، على القرض الذي يمثل الدفعة األولى من القرض  ذلك، بعد موافقة مجلس

 .سنوات 3مليار دوالر على مدار  1.2الذي طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالي 

 5112-15-17...رصد

 األعمال ينسحبون من االستثمار في السياحة لتجنب الخسائرخبير سياحي: رجال 

أكد أشرف مختار، الخبير السياحي والمستشار اإلعالمي لغرفة شركات السياحة بأسوان، أن الفترة الماضية شهدت انسحاب بعض 

وأضاف  المصرية رجال األعمال من االستثمار السياحي في مصر، ومنهم مستثمرون عرب؛ لتجنب تعرضهم لخسائر في السوق

"مختار"، في تصريحات صحفية، أن غالبية شركات السياحة األجنبية تلتزم بقرار حكومة دولها بحظر السفر إلى مصر، إال أن هذه 

الشركات تمارس ضغوًطا كبيرة على حكومة دولها من أجل عودة السياحة إلى مصر؛ بعد أن تكبدت خسائر بالغة من توقف 

 .السياحة

 5112-15-17...رصد

 نقل ومواصالت

 خروج قطار بضائع محمل بالمازوت والسوالر عن القضبان في السويس

خرج قطار بضائع محمل بمادة المازوت، عن قضبان السكة الحديد، كان قادما من القاهرة، ومتجها إلى السويس، وأفرغ كمية 

كما دفعت إدارة الدفاع المدني في السويس بعدد  بالمنطقة الصحرواية المتاخمة لشريط السكة الحديدكبيرة من مادة المازوت 

 سيارات إطفاء للتدخل وتبريد المازوت والمواد البترولية، كإجراء احتزازي حال وجود أي مصدر لالشتعال . 2

 5112-15-17...بوابة االخبار

 محافظ الشرقية لسائقي النقل الداخلي: أيامكم سواد

سائقين ومحصلين بمشروع النقل الداخلي عن العمل وإحالتهم للشؤون  1قرر محافظ الشرقية د.رضا عبد السالم، إيقاف 

القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق معهم لعدم انضباطهم في العمل وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك تمهيدا 

معلومات تفيد توقف عدد كبير من سيارات مشروع النقل الداخلي  بعد تلقيه لتقديمهم للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام

اجأة ذكور وبرفقته لجنة من المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة وكانت المفعن العمل وعلى الفور توجه إلى المكان الم

حيث وجد السائقين والمحصلين يفترشون األرض تحت األشجار وينامون في سباتا عميق فانتابته  صحة المعلومات التي وردت له

تكبتوه خراب ..أوقفتم السيارات وتركتم الطالب حالة من الغضب وأيقظهم بعبارة وصاح المحافظ بقولة:" أيامكم سواد واللي ار

 ." فريسة لسائقي السرفيس والزحام

 5112-15-01...بوابة االخبار

 

 

 

 

http://rassd.com/169765.htm
http://rassd.com/169764.htm
http://akhbarelyom.com/article/5671e43775d92a4f36056a9b/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-1450304567
http://akhbarelyom.com/article/5671d47e75d92a412731a244/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-1450300542
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 صحه

 كارثي قرار والمستحضرات األدوية بعض أسعار رفع: القليوبية صيادلة

نقيب صيادلة القليوبية د.مجدي ثابت، إن قرار وزارة الصحة والسكان برفع أسعار بعض األدوية والمستحضرات باإلضافة إلى قال 

وقال ثابت في تصريحات صحفية، إن القرار  لبن األطفال يعد بمثابة كارثة ستحل على رؤوس الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة

ضى، وخاصة أصحاب األمراض المزمنة الذين يحتاجون الدواء كاحتياجهم للماء والهواء ولن يصب في مصلحة الشركات أكثر من المر

 يقدروا على الزيادة في سعر الدواء في ظل غالء المعيشة.

 5112-15-17...بوابة االخبار

 ماليين جنيه 1"المهندسين" تضع حجر األساس ألول مستشفي في تاريخ النقابة بتكلفة 

يشهد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم الخميس، بمدينة دمنهور، وضع حجر األساس لبناء أول مستشفي في 

من جانبه قال المهندس أحمد رفيق الشافعي نقيب مهندسي البحيرة، إن المستشفي ستقام في الحي المتميز و تاريخ النقابة

ماليين جنيه،  1متر مربع، وستجهز بأحدث األجهزة الطبية، بتكلفة إجمالية  1111أدوار بمساحة إجمالية  3بشبرا دمنهور، وستضم 

 ي الذي توجد فيه.وستخدم جموع مهندسي البحيرة، وجميع أهالي الح

 5112-15-17...بوابة االهرام

 

 تعليم

 أسرار قبول استقالة رئيس جامعة األزهر: شهاداته مزوَّرة

مصادر مطلعة باألزهر الشريف عن تفاصيل قبول استقالة الدكتور عبدالحى عزب، رئيس جامعة األزهر، من منصبه، كشفت 

سنة بموجب حكم قضائى يثبت أن شهادته األزهرية بنظام التعليم القديم ُتمكِّنه من  05تم تعيينه وعمره « عزب»موضحة أن 

صدر ضده يؤكد أنه قدم شهادة غير صحيحة، وتولى المنصب بحكم مبنى  ، لكن الحكم الذي02االستمرار في المنصب حتى سن 

 على تزوير، وقدمه إلى الجامعة، وتم اعتماده من مجلس كليته، ومن مجلس الجامعة.

 5112-15-17...المصري اليوم

 في " تعليم المنيا"ألف جنيه  192مليون و 5إهدار 

جنيهًا، داخل مديرية التربية والتعليم   192ألف و  152مليون و  5كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن إهدار مبلغ 

بمحافظة المنيا، بعد تشوين كتب وإسطوانات خاصة باللغة الفرنسية وعدم االستفادة منها، رغم طلب المديرية إدراجها ضمن 

 .تعليم الفرنسية لطالب المرحلة اإلعداديةتجربة 

 5112-15-17...مصر العربيه

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5671bd4e75d92aa50ffade09/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A-1450294606
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/823895/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/859184
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/840604-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88895-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 إعالم

 المأيام وستنتهي أزمة رئيس الزمالك مع اإلع

أكد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز علي انتهاء األزمة بين رئيس نادي الزمالك ونقابة الصحفيين بموافقة 

الطرفين وإبداء رغبتهما في إتمام هذا التصالح وأضاف أن نقابة الصحفيين وإدارة الزمالك سوف تنتهي من الصيغة الخاصة 

ل المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن هناك مفاوضات حول بعض البنود في هذا االتفاق مؤكدا ببرتوكول العالقة بين المؤسستين خال

 .على إعالن جلسة الصلح بينهما خالل األسبوع الجاري على أقصى تقدير 

 5112-15-17...بوابة االخبار

 أخرى

 مجهولون يشعلون النيران في مكتب بريد بالمحلة ويسرقون محتوياته

تكثف األجهزة األمنية بالغربية كشف غموض واقعة اقتحام مجهولين مكتب بريد قرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة، 

سيارات إطفاء  3وإضرامهم النيران فى محتوياته، فيما تم الدفع بعدد وسرقة دفاتر وبطاقات بريد وتموين خاصة بالمواطنين، 

وكشف شهود عيان من أهالي القرية لـ"الوطن" قيام مجهولين ملثمين يستقلون دراجة نارية بالهروب من محيط  إلخماد النيران

 .مبنى مكتب البريد بوسط القرية، واشتعال النيران فى محتوياته فجأة

 5112-15-17...الوطن

 الغربية تلحق باإلسكندرية.. األمطار تغلق الطرق وسيارات الشفط تتحرك

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية، في الساعات األولى من فجر اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة، مع نزول الشبورة 

أدى إلى تكون برك المياه، وأصيبت حركة النقل والمواصالت بحالة من الشلل مما  ملحوظ في درجات الحرارةبكثافة، وانخفاض 

التام، وتلقت غرفة عمليات المحافظة سلسلة من بالغات وشكاوى المواطنين بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة شدة الرياح على 

 –بسيون" و"زفتى  –السنطة" و"كفرالزيات –المحلة" و"زفتي  –"طنطا مستوى الطرق الفرعية والرئيسية الواصل بين مراكز 

 بسيون"، وسط انعدام الرؤية وزيادة نسب الشبورة. –السنطة" و"قطور 

 5112-15-17...الوطن

 عودة مياه الشرب لمدينتي فاقوس والقرين

ساعة بسبب توقف محطة مياة الوابورات المرشحة  21الشرب الي مدينتي فاقوس والقرين بعد انقطاع دام ألكثر من عادت مياة 

  .ومحطة مياة القرين

 5112-15-17...البوابه نيوز

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5671deb275d92aa82f31a244/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-1450303154
http://www.elwatannews.com/news/details/864022
http://www.elwatannews.com/news/details/864028
http://www.albawabhnews.com/1667338
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 

 النار على رئيس جامعة الزقازيق بالشرقيةمجهولون يطلقون 

أصيب الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق بطلق ناري في القدم، صباح اليوم الخميس، علي يد 

رئيس جامعة تلقي مدير أمن الشرقية إخطاًرا من مدير البحث الجنائي يفيد إصابة .مجهولين تمكنوا من استهدافه وفروا هاربين

بقسم وتم ايداعه .أشخاص أثناء خروجه من منزله بمنطقة صيدناوى بمدينة الزقازيق 3الزقازيق بطلق ناري بالقدم علي يد 

أكد مصدر طبي أن حالة رئيس الجامعة مستقرة، ويخضع للعالج .العناية بمستشفي صيدناوى الجامعى الذى يتلقى العالج فيه

 هام عمله،قائًما بأعمال رئيس جامعة الزقازيق.لعدة أيام قبل عودةللمارسة م

 71/15/5112 بوابة األهرام

 

 التحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة بـ"مدينة بدر والسويس" وتسليمهما لـ "المالية"

لجنة برئاسة المستشار الصرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة اإلخوان  أن 

الحرية والعدالة المنحل بمدينة بدر والسويس وتم تسليمهما إلى وزارة عزت خميس، قامت بتنفيذ التحفظ على مقرات حزب 

كما قامت اللجنة بالتحفظ .المالية، وذلك نفاذا للحكم الصادر بتصفية ممتلكات حزب الحرية والعدالة وأيلولتها إلى الخزينة العامة

ل تحاليل وهى الصفا واإليمان وطيبة واإليمان على مستشفى الزهراء االستثماري واللؤلؤة بمحافظة بني سويف وكذلك ستة معام

للتحاليل الطبية والنور للتحاليل الطبية ومعمل تحاليل عبد الخالق صابر و معمل للمستلزمات البيطرية ومركز أشعة ابن سينا 

 . صيدليات 11وعدد 

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

 الداخلية تكشف حقيقة تقرير العفو الدولية بشأن تعذيب الشرطة لطفل

المواقع اإللكترونية على شبكة المعلومات الدولية حول خبًرا كشف مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية حقيقة ما تداولته بعض 

أوضح المصدر أنه .سنة وهتك عرضه بعصا وصعق أعضائه التناسلية( 12تحت عنوان )العفو الدولية: تعذيب الشرطة لطفل 

 11/3/5111ليد قد توافرت معلومات مؤكدة لألجهزة األمنية تفيد باضطالع المدعو مازن محمد عبداهلل إسماعيل عامر موا

طالب بالصف األول الثانوى يقيم مدينة نصر/القاهرة، بالمشاركة مع أخرين فى تنفيذ عمليات نوعية لجماعة اإلخوان من 

)عقب استئذان النيابة  7/11/5112تعدى على منشآت وحرق سيارات شرطة بمنطقة مدينة نصر، وتم ضبط المذكور بتاريخ 

قانونية حيال المذكور وبعرضة على النيابة قررت حبسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم العامة(، تم اتخاذ اإلجراءات ال

تم عرض المذكور على مصلحة الطب الشرعى  15/11/5112بتاريخ .حصر أمن دولة عليا، وتم التجديد لة عدة مرات 099/5112

عرضة بعصا، صدر تقرير الطب الشرعى، مؤكدًا  )بناء على قرار النيابة فى ضوء طلب هيئة الدفاع الخاصة بالمتهم بدعوى هتك

 عدم صحة ذلك اإلدعاء، وعدم تعرضه للتعذيب.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/36/823932/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823602/%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%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/823646/%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%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8.aspx
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 مقًرا للحرية والعدالة بمزاد علني 255تنفى عرض « أموال اإلخوان»

 255نفى المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وادارة اموال جماعة االخوان ، ما تردد بشأن عرض 

صحفى األربعاء، أن هذا الخبر غير صحيح وأوضح خالل بيان .مقرا من مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل للبيع بالمزاد العلنى

جملة وتفصيال، مضيفا أن ما جاء ببيان اللجنة أنه تم تسليم المقرات المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة إلى وزارة المالية التى 

 تديرها كما تشاء.

 10/15/5112 البوابة نيوز

 ية يوجه بسفر شرطي إلى إسبانيا الستكمال العالجوزير الداخل

وجه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بإعادة سفر المساعد "محمد عبدالمحسن محمد إبراهيم" من قوة مديرية أمن 

ما بالحجارة مالشرقية إلى دولة إسبانيا الستكمال العالج على إثر إصابته نتيجة قيام مجموعة من العناصر التخريبية برشقه 

م، كما أمـــــر وزير الداخلية، بسفر شقيقه الشرطى "ماهر عبدالمحسن محمد" لمرافقته 5113أسفر عنه انفجار بالعين عام 

 خالل رحلة العالج ولحين تمام العودة.

 10/15/5112 البوابة نيوز

 

 -محاكم ونيابات :

 الحكم بالسجن سنة لـ"ساويرس السيسي" بتهمة التزوير

إليقاف التنفيذ، بحق "أكمل قرطام"، الفائز بعضوية مجلس ء، بالحبس سنة، وكفالة ألف جنيه قضت محكمة جنح الدقي، األربعا

 رض عليها خالفات.النواب الحالي، على قائمة "في حب مصر" إلدانته بالتزوير وتقديم مستندات مزورة لالستيالء على قطعة أ
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 أيام بتهمة الرشوة 2متهمين بينهم مدير إدارة بالبنك األهلي  2حبس 

التحقيقات، فى أيام على ذمة  2متهمين منهم مدير إدارة بالبنك األهلى  2أمر أحمد حنفى، رئيس نيابة قصر النيل، بحبس 

تبين من تحقيقات النيابة أن .مليون جنيه 21قضية رشوة بمبلغ ربع مليون جنيه لتسهيل بيع أصول للبنك تقدر قيمتها بـ

من الوسطاء، على حصولهم على رشوة  5مدير أحد اإلدارات بالبنك األهلى بمساعدة موظف بإدارته اتفق معه رجل أعمال شهير، و

مليون جنية  21مقابل أن يقوم األول بتسهيل بيع أصول للبنك عبارة عن "مصنع "، يقدر قيمتة  قدرها ربع مليون جنية،

 بسعر بخس لرجل األعمال.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 سنوات لشخصين بتهمة االنضمام لجماعة على خالف القانون 2المشدد 

سنوات، وبمعاقبة  2قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة متهم غيابًيا بالسجن المشدد 

وأسندت .نوات، وذلك التهامهما باالنضمام إلى جماعة أسست على خالف القانون بمنطقة حلوانس 3آخر حضورًيا بالسجن المشدد 

النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة من بينها االنضمام لجماعة إرهابية أسست على خالف القانون، بهدف تكدير السلم العام 

 واإلخالل بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى.

 10/15/5112 بوابة األهرام

 

http://www.albawabhnews.com/1666125
http://www.albawabhnews.com/1666588
http://arabi21.com/story/878507/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/823770/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A--%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/823665/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7.aspx
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 -أعتقاالت :

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  شخص 52القبض على  

بتهمة  أشخاص 11بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخص 11ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 10/15/5112 البوابة نيوز
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