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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

 السفير المصري رئيس وزراء الفاتيكان يستقبل

سبتمبر  12سفير مصر لدي الفاتيكان يوم  "حاتم سيف النصر"رئيس وزراء الفاتيكان السفير  "بيترو بارولين"استقبل الكاردينال 

، حيث عقد الجانبان لقاءا مطوال نقل السفير المصري خالله الرؤية المصرية لألوضاع اإلقليمية والدولية، وسبل التصدي 5112

ع جهود للتحديات الماثلة علي الصعيد العالمي، وعلي رأسها قضايا اإلرهاب والعنف، وسبل التعامل مع جذور المشكالت، لدف

تحقيق السالم ونشر التنمية، وتكريس العدالة علي المستوي الدولي، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة علي الصعيد الداخلي، وفي 

مقدمتها إنجاز خارطة المستقبل باستكمال االستحقاق الثالث واألخير المتمثل في االنتخابات البرلمانية، وانعقاد أولي جلسات 

كما أعرب السفير سيف النصر خالل اللقاء  ديد خالل الشهر الحالي، وتكريس مبدأ المواطنة في الدستور الجديد. مجلس النواب الج

عن األهمية التي تعلقها مصر علي تعزيز العالقات التاريخية القائمة مع دولة الفاتيكان في كافة المجاالت، والتي تقوم علي 

البناء، كما عبر سيف النصر عن التقدير للدور الهام للفاتيكان في نشر رسالة السالم  أسس راسخة من االحترام المتبادل والتعاون

 علي المستوي الدولي.

 18/15/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 السفير المصري في كوت ديفوار يلتقي وزيري البترول والمالية

في أبيدجان بوزير البترول والطاقة،  ٥١٥١ديسمبر  ٥١التقى سفير مصر بكوت ديفوار السفير محمد فاروق الحمزاوي، بعد ظهر يوم 

لعالقات علي المسارين الرسمي والخاص، وذلك من خالل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي حيث تم التباحث حول سبل تدعيم ا

البترول والكهرباء والطاقة المتجددة والجانب اإليفواري على المستوى الرسمي، والمسار الثاني هو فتح المجال للقطاع الخاص 

وعلي صعيد آخر، التقى السفير مع وزيرة المالية  ار.المصري لالستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بكوت ديفو

االيفوارية في إطار بذل المساعي إلعداد اتفاق لحماية االستثمارات بين البلدين. يأتي هذا التحرك ضمن زيارات التعارف للسفير 

مصر وكوت ديفوار، والمنتظر  محمد الحمزاوي مع المسئولين اإليفواريين وفي إطار اإلعداد للدورة الثانية للجنة المشتركة بين

 .٥١٥٢عقدها بالقاهرة خالل النصف األول من عام 

 18/15/5112 ارجية المصريةموقع وزارة الخ

 المتحدث باسم الخارجية: القلق من سد النهضة مشروع وال يجب التهويل أو التهوين

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، أن االجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري بالخرطوم كان اجتماعا مهما 

األشهر األخيرة بسبب عدم توصل المكتبين االستشاريين الهولندي والفرنسي إلي الدراسات وضروريا نتيجة التعثر الذي حدث خالل 

وكشف أبوزيد في تصريحات للمحريين الدبلوماسيين أمس عن أن التأخير في الدراسات لم يكن  المطلوبة بشأن سد النهضة.

لعمل في الدراسات بالشكل المطلوب، ومن هنا نتيجة مماطلة أي دولة ولكن بسبب عدم اتفاق المكتبين الفنيين علي صيغة ا

عادت المفاوضات إلي اللجنة الثالثية وبرزت الحاجة إلي تدخل المسار السياسي للبحث عن بدائل ربما تكون خارج الصندوق. وأشار 

ن وأثيوبيا والمقرر إلي أننا نأمل في أن تسفر الجولة القادمة من االجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه من مصر والسودا

وقال أبوزيد إن قلق الرأي العام فيما  انعقاده يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين الحالي بالخرطوم عن النتائج المرجوة.

 .«ولكن ال يجب التهويل أو التهوين»يتعلق بسد النهضة هو أمر مشروع 

 18/15/5112 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=a9c55e1e-d02d-4711-a312-85e289595325
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e6d94261-61c3-4866-b75d-80772505b636
http://www.ahram.org.eg/News/131758/25/460420/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%84%D8%A7.aspx
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 بوتين يشيد بشجاعة السيسى ويعد برفع حظر السفر

الصحفي السنوي ـ أن روسيا أشاد الرئيس الروسي فالديمير بوتين بشجاعة السيسي في مكافحة اإلرهاب. وأكد ـ في مؤتمره 

سترفع كل القيود علي الرحالت السياحية لمصر بمجرد اتخاذ إجراءات موثوق بها في محاربة اإلرهاب، مشددا علي أن القيود 

 الروسية علي الرحالت السياحية لمصر ليست لها صلة بالثقة في الحكومة المصرية.

 18/15/5112 األهرام

 «تحت الرقابة المكثفة»بريطانيا تؤكد عالقة اإلخوان بالتطرف وتضع أنشطتها 

تحت الرقابة المكثفة، وأكدت وجود عالقة بين االنتماء للجماعة  خوانقررت الحكومة البريطانية أمس وضع أنشطة جماعة اإل

فقد سلمت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس إلى البرلمان  «.قيد المراجعة»وبين التطرف، وقالت إن قرار حظر الجماعة 

سير جون جينكينز السفير البريطانى البريطانى بمجلسيه التقرير الكامل لمراجعة أنشطة اإلخوان، والذى أعدته لجنة برئاسة ال

أقساما من حركة اإلخوان المسلمين »وأكد التقرير أن  األسبق لدى المملكة العربية السعودية، وتأجل اإلعالن عنه أكثر من مرة.

 جسرا عبر من فوقه بعض من الذين -كعقيدة وكتنظيم  -كانت »، وأن الحركة «لها عالقات مشبوهة جدا مع العنف المتطرف

وأضاف  «.عضوية الحركة أو االرتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف»، مؤكدا أن «انخرطوا الحقا فى العنف واإلرهاب

التقرير أن الجماعة تريد توحيد العالم اإلسالمى تحت راية الخالفة، وأنه حتى يومنا هذا، تعتبر الجماعة المجتمعات الغربية 

وتضمن التقرير أبحاثا كثيرة ومشاورات واسعة النطاق بعضها تم مع ممثلين  «.غير أخالقيين»هم والليبراليين المسلمين على أن

وقال  عن جماعة اإلخوان نفسها فى بريطانيا، كما تمت مطالبة جهات أخرى بتقديم إفادات مكتوبة بشأن وجهات نظرها.

نية خلصت إلى أن بعض أقسام حركة اإلخوان لهم كاميرون فى تصريحات تواكبت مع نشر التقرير أمس، إن الحكومة البريطا

 بالتشدد الذى يقود إلى العنف، وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء اإلخوان.« ملتبسة جدا»عالقة 

مال سيد أعلنت الحركة معارضتها لتنظيم القاعدة، ولكن لم تندد أبدا بمصداقية استخدام المنظمات اإلرهابية ألع»وأضاف 

 «.قطب، أحد أبرز منظرى اإلخوان

 18/15/5112 األهرام

 األخوان يعكس صحة الرؤية المصرية لتنظيم بريطانيا : تقريرالمصرية  الخارجية

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن نتائج التقرير الذى رفعته الحكومة البريطانية إلى البرلمان 

لمتحدة، تشير إلى اإلدراك المتزايد دوليا بالطبيعة البريطانى أمس فى إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة اإلخوان فى المملكة ا

المتطرفة والعنيفة لتنظيم اإلخوان اإلرهابي، بل ويعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه التنظيم. وأضاف أبو زيد أن المجتمع 

ات ظيمات وااليديولوجيالدولى أصبح اليوم مطالبا، أكثر من أى وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافى لمصر فى مواجهتها مع تلك التن

المتطرفة التى تبرر وتدعم العنف واإلرهاب، معربا عن تطلع مصر ألن تحذو باقى الدول نفس الحذو لضمان تعزيز جهود مكافحة 

اإلرهاب والتطرف على مستوى العالم. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن صدور التقرير يمثل خطوة مهمة وجادة من جانب بريطانيا 

مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف واإلرهاب، السيما أنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية متابعة عملية تقييم على مسار 

التنظيم وإيديولوجيته ونشاطه فى الداخل والخارج بصورة مستمرة خالل الفترة المقبلة، وأنها ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة 

لوطنية البريطانية لمناهضة التطرف، بما فى ذلك منع بعض أعضاء الجماعة من ورصد آليات تمويله فى إطار االستراتيجية ا

 الحصول على تأشيرات دخول، واستمرار التشاور وتبادل المعلومات فى هذا الصدد مع الحكومات فى منطقة الشرق األوسط.

 18/15/5112 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131758/25/460413/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131758/26/460394/%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/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%C2%AB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131758/26/460394/%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/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%C2%AB.aspx


 

 

5112ديسمبر  81نشرة   مرصد اإلعالم المصري       4   

 

 «النهضة »بشكلها الحالى وال بديل عن مفاوضات « عنتيبى»لن نوقع مغازى:

متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من االتفاقية اإلطارية اكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية و الري ان مصر مازالت 

لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، مشيرا إلي ان مصر لن توقع علي االتفاقية بشكلها الحالي والتي تفقد مصر اهم نقطة من 

ا ان اإلسراع نحو النقاط الخالفية حول االتفاقية و هي االخطار المسبق لمصر عند إقامة اي منشأ مائي علي نهر النيل موضح

التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد مشددا علي ان مصر منفتحة تماما ألي حوار 

قال مغازي في مؤتمر صحفي علي هامش جولته الوغندا لتفقد المشروعات التي  مع األخذ في االعتبار النفاط الخالفية العالقة .

المتحة المصرية الوغندا  ان هناك بالفعل مبادرات من كل من أوغندا وتنزانيا في محاولة لحث مصر عن تنفذها مصر ضمن 

وأضاف مغازي انه ال يتوقع  حدوث جولة اخري بشأن سد النهضة وأن االجتماع  العدول عن موقفها من التوقيع لم تتبلور بعد .

وقال ان االجتماع القادم يسعي  تفاقية المبادئ بالخرطوم وبيان ماالبو .القادم سيضع النهاية لخارطة الطرق المتفق عليها في ا

الي وضع اآللية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المباديء علي أرض الواقع خاصة المتعلقة بالبند الخامس منه الذي يربط 

ائج الدرسات الفنية لالثار السلبية للسد علي بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد االثيوبي علي مدار العام وبين نت

 دولتي المصب .

 18/15/5112 األهرام

 السفير المصرى بلندن: تقرير بريطانيا حول اإلخوان كان متوقًعا.. وسأمنع دخول أي جهة تؤيدهم إلى مصر

بلندن، إن تقرير بريطانيا حول اإلخوان كان متوقًعا، ولم يكن مفاجًئا، ألنها جماعة تقوم بأمور قال ناصر كامل السفير المصري 

وصرح ناصر في مداخلة هاتفية  ضد القيم األخالقية واإلنسانية والديموقراطية، مؤكًدا أنهم خطر علي األمن القومي المصرى.

مي تامر أمين، بأنه سيمنع دخول أي جمعية بريطانية أو شخ  يمول له ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، مع اإلعال

جماعة اإلخوان بشكل أو بآخر من الدخول واالستثمار مصر، مضيًفا أن هذا تحذير ألي جهة ستدعم اإلخوان سيتم التعامل معها 

ية، ألن ما شهدته منطقة الشرق األوسط وأشار إلى أن التقرير خرج بعيًدا عن التمويهات السياس عالمًيا علي أنها تدعم اإلرهاب.

 في اآلونة اآلخيرة له دور كبير في تغير مفهوم الغرب عن اإلخوان، وتم االتفاق علي أن هذا التقرير أخر مطاف لجماعة اإلخوان.

 18/15/5112 بوابة األهرام

 مصر ترحب بالتوقيع علي اتفاق الصخيرات وتعتبره الخطوة الرئيسية الستعادة األمن واالستقرار في ليبيا

الشعب الليبي في التوقيع علي االتفاق السياسي في مدينة الصخيرات رحبت مصر في بيان صادر يوم الخميس بنجاح ممثلي 

المغربية تحت رعاية األمم المتحدة، مؤكدًة دعمها الكامل لهذا المسار الذي استمر قرابة العام الكامل، والذي تضمن جهدًا شاقًا 

مصر  واعتبرت مصلحة العليا للشعب الليبي.وتضحيات قدمتها جميع األطراف الليبية المشاركة فيه، وصواًل إلي اتفاق يحقق ال

أن التوقيع علي االتفاق السياسي، وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي المنبثق عنه، يعتبر الخطوة الرئيسية علي مسار استعادة 

ة يمثل خطواألمن واالستقرار في ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في إعادة بناء دولته وحماية وحدتها، كما أنه 

هامه لتعزيز جهود مكافحة اإلرهاب بشكل متكامل وفعال وبدعم من المجتمع الدولي، فضاًل عن توفير االحتياجات األساسية 

وكان السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية قد ترأس وفد مصر في مراسم  ورفع المعاناة اإلنسانية عن الشعب الليبي الشقيق.

عن وزير الخارجية، بمشاركة سفير مصر لدي ليبيا السفير محمد أبوبكر، وذلك نظرًا لتعذر مشاركة وزير توقيع االتفاق ممثاًل 

 الخارجية عقب تعديل موعد مراسم التوقيع.

 18/15/5112 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131758/25/460422/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89%E2%80%8E%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%82%D8%B9-%C2%AB%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%89%C2%BB-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824184/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824176/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88.aspx
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 سفير مصر في لندن يجتمع بمنظمي الرحالت السياحية البريطانيين للتأكيد على تأمين المطارات

بالسفارة، اجتماعين مع الجمعية الوطنية عقد السفير المصري لدي بريطانيا ناصر كامل، وأميمة الحسيني المستشارة السياحية 

(، في إطار ANTOR(، وأعضاء جمعية المكاتب السياحية الوطنية في بريطانيا )ABTAالبريطانية لمنظمة الرحالت السياحية )

ة الخارجيوقالت  جهود السفارة المصرية في لندن لرفع قرار الحكومة البريطانية بإيقاف الرحالت الجوية إلي مطار شرم الشيخ.

:إنه تم التأكيد خالل االجتماعين علي الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المصرية لمراجعة اإلجراءات األمنية المتبعة في 

 كافة المطارات على مستوي الجمهورية وعلي رأسها مطارا القاهرة وشرم الشيخ.

 18/15/5112 بوابة األهرام

 

 مصر تشارك بالمنتدي العربي الهندي بالمنامة األحد المقبل

للشئون العربية، والسفير طارق القوني مندوب مصر الدائم لدى الجامعة يتوجه السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية 

ادم الق حدألالعربية، إلي المنامة للمشاركة في اجتماعات وأعمال المنتدي العربي الهندي، الذي يعقد في العاصمة البحرينية يوم ا

مشاركة السفير طارق عادل نيابة عن  وتأتي بحضور الوزراء العرب مع نظيرهم الهندي. خارجية،ديسمبر، علي مستوي وزراء ال 51

وزير الخارجية سامح شكري، حيث يبحث المنتدي الذي يعقد بصورة دورية، مختلف جوانب العالقات بالتناوب بين دلهي وعاصمة 

لوزاري ا ماعي أبريل الماضي، والذي جاء تحضيًرا لالجتعربية، حيث عقدت الدورة الماضية في الهند، علي مستوي كبار المسئولين ف

 المقبل.

 18/15/5112 األهرام بوابة

 

 

 ية بين تركيا وإسرائيل لتطبيع العالقاتسر اجتماعات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسي كوهين يوسف تشيخانوفير أرسل مبعوثا 

موقعها اإللكتروني أن يوسي التقى سرا في وكشفت الصحيفة ، على  خاصا من طرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تركيا.

سويسرا أمس األربعاء مع فريدون سينيرليوغلو وكيل وزارة الخارجية التركية ، واتفقا على أن إسرائيل سوف تنشيء صندوق 

وات أثناء سن تعويضات للضحايا األتراك الذين قتلوا جراء قيام القوات البحرية االسرائيلي باقتحام سفينة مرمرة التركية قبل عدة

إبحارها بالبحر المتوسط في طريقها الى قطاع غزة لكسر الحصار االسرائيلي ، إال أنه لم يتم اإلتفاق نهائيا بشأن مبلغ التعويض 

الذي على اسرائيل أن تقدمه ألسر الضحايا ، كما اتفقا على إلغاء جميع التهم الموجهة ضد إسرائيل بشأن هذا الحادث الذي قتل 

 51مليون إلى  51مواطنين أتراك ، فيما كان ممثلو نتنياهو قد اتفقوا خالل مناقشات سابقة على دفع ما بين  9الي خالله حو

وأضافت الصحيفة أن رئيس الموساد ووكيل الخارجية التركية اتفقا كذلك على أن يعود سفراء أنقرة وتل أبيب  مليون دوالر.

منهما لدى األخرى ؛ وسيتم منع مسئول حماس رفيع المستوى صالح العاروري من لمباشرة أعمالهم الدبلوماسية في سفارة كل 

  دخول تركيا ، باإلضافة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ قريبا مناقشات بشأن خط أنابيب الغاز من إسرائيل إلى تركيا .

 18/15/5112 بوابة األخبار

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824146/%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%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823993/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/567343ab75d92a862a8e9e48/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-1450394539
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 الفتح مسجد قضية في األيرلندي المتهم بشأن األوروبي البرلمان قرار ترفض الخارجية

ديسمبر، بشأن  18صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان األوروبي الخميس 

 في تصريح له الجمعة -وأشار المتحدث  إبراهيم حسين حالوة المتهم في قضية مسجد الفتح.قضية المتهم األيرلندي المصري 

إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول الستقالل القضاء المصري، حيث يطالب باإلفراج الفوري وغير  -ديسمبر  18

بق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، األمر الذي ال المشروط عن المتهم متجاهال قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويست

تقبله مصر شكال ومضمونا، وتعتبره إمالء مرفوضا ال تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها 

من االدعاءات والمغالطات، وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن القرار يحتوي على العديد  البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.

ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم اإلعدام، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل 

عاما ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثا ليس هناك مجال إلصدار حكم عليه باإلعدام. كما احتوى القرار على مغالطات  18من 

شير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين أخرى ت

 زيارة لمسئولي السفارة األيرلندية بالقاهرة. 88األيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا االدعاء، بما في ذلك 

 18/15/5112 بوابة األخبار

 

 القاهرة يغادر بلير توني

ديسمبر، رئيس وزراء بريطانيا األسبق توني بلير، متجها إلى لندن، بعد زيارة للقاهرة التقي خاللها مع  11الخميس غادر القاهرة، 

وبحث بلير، الذي كان يشغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية  عدد من المسئولين؛ لبحث تطورات الوضع في المنطقة.

سبل استئناف مفاوضات السالم  -ساعات  8مسؤولين، خالل زيارته التي استمرت مع عدد من ال -لعملية السالم بالشرق األوسط 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إضافة إلى تقديم بعض االستشارات االقتصادية، حيث يعمل حاليا مستشارا اقتصاديا لبعض 

 الدول والمؤسسات االقتصادية العالمية وكبار رجال األعمال.

 18/15/5112 بوابة األخبار

 

 اإلسالمي في بريطانياالتايمز: عالقات سرية بين اإلخوان والمجلس 

المجلس اإلسالمي في بريطانيا مرتبط بصورة سرية باإلخوان “البريطانية اليوم الجمعة، تقريرا بعنوان ” التايمز“نشرت صحيفة 

وتقول الصحيفة إن تقريرا للحكومة البريطانية يقول إن أكبر مؤسسة إسالمية في بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة  ”.المسلمين

في بريطانيا لهما صالت غير معلنة بجماعة اإلخوان المسلمين، التي تصفها الصحيفة بأنها "شبكة أصولية حرضت  المسلمين

ووفقا للتقرير، فإن المجلس اإلسالمي في بريطانيا، وهو مؤسسة يندرج تحت مظلتها  في بعض األحيان على العنف واإلرهاب".

نه "مؤسسة غير طائفية"، ولكن يعتقد أن مؤيدي اإلخوان المسلمين "لعبوا هيئة إسالمية في بريطانيا، يزعم أ 211أكثر من 

وتشير الصحيفة إلى أن التقرير يصف جماعة اإلخوان المسلمين "تنظيم ينظر إلى المجتمع الغربي  دورا هاما في إقامته وإدارته".

لها تأثير كبير" على الرابطة اإلسالمية في على أنه مفسد ومعاد للمصالح اإلسالمية". موضحا إن جماعة اإلخوان المسلمين "

 بريطانيا وأكبر اتحاد للطلبة المسلمين في بريطانيا.

 18/15/5112 مصر العربية

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5673c25a75d92aff6f9dd2be/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-1450426970
http://akhbarelyom.com/article/5672e68f75d92a5766353d5d/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450370703
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/842581-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 

 السيسي يفتتح مصنع ألنتاج األسمدة

"  فى مجمع النصر للكيماويات  5أكد السيسى أن افتتاح مصنع انتاج االسمدة الزراعية احادى وثالثى سوبر فوسفات المحبب " رقم 

بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم أمس يأتى فى إطار حرص الدولة على تنمية الصعيد ، مشيرا إلى أن الصعيد 

وقال على هامش االفتتاح، إن المشروع الذى تم افتتاحه ليس فى مرحلة التخطيط .لم يأخذ حقه فى التنمية منذ فترة طويلة

مشيرا إلى أنه سيتم خالل أيام إعالن بدء مشروع استصالح مليون ونصف مليون فدان ولكن فى مرحلة التشغيل واإلنتاج، 

 الموزعين على امتداد الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد.

 18/15/5112 األهرام

 -الحكومة المصرية :

 

 

 "الزند" يستقبل وفد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية برئاسة شيرى كارلين، لبحث التعاون خالل خطة المستشار أحمد الزند وزير العدل، وفد  استقبل

خمسية في مجال العمل القضائي بمصر للتغلب على كل الصعوبات التي تواجهه، والعمل على تنمية المهارات الجديدة المتطلبة 

لعدل تهتم بصفة مستمرة بإرسال الوفود القضائية وأشار الزند إلى أن وزارة ا.للمحاكم المتخصصة المستحدثة والتدريب عليها

من القضاة والقاضيات إلى العديد من دول العالم، بصفة مستمرة لتبادل الخبرات، إيماًنا منها بأن العدل قائم على العلم بصفة 

األمريكية، مضيًفا أن  واختم وزير العدل حديثه، مؤكًدا حرصه واهتمامه بالتعاون القضائي بين مصر والواليات المتحدة.أساسية

 هذا التعاون ليس بالجديد، حيث كان لمصر قضاة في محكمة العدل الدولية، و"الجنائية" وغيرهما.

 11/15/5112 البوابة نيوز

 

 

 الزند يلتقي وزير العدل بدولة ليبيا

العدل، المستشار المبروك قريرة وزير عدل دولة ليبيا، لبحث ملف استرداد األموال المنهوبة استقبل المستشار أحمد الزند وزير 

 .التى تضمنت مقترح المستشار الزند السابق طرحه فى المنتدى العربى الرابع السترداد األموال الذى انعقد مؤخرا قى دولة تونس

ن وهم مصر وليبيا وتونس والعراق، لوضع اآلليات التى من شأنها كما بحث الوزيران تشكيل لجنة من الدول المعنية بهذا الشأ

استرداد هذه األموال، واتخاذ الخطوات التنفيذية لتشكيل هذه اللجنة، حتى تمثل بمضمونها وأهدافها شكل من أشكال التضامن 

 كما تضمن اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي المشترك بين البلدين..العربى

 11/15/5112 البوابة نيوز

 

http://www.ahram.org.eg/News/131758/136/460489/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.albawabhnews.com/1668454
http://www.albawabhnews.com/1668139
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 -البرلمان المصرى :

 دوائر انتخابية 8العليا لالنتخابات تعلن مساء اليوم نتائج جولة اإلعادة لـ 

ية العامة والفرعقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا لالنتخابات، إن اللجنة تسلمت جميع نتائج فرز اللجان 

فى الدوائر األربعة الموقوفة وهى الرمل والوسطى ودمنهور وبنى سويف والتى جرت فيها جولة اإلعادة النتخابات مجلس النواب 

والتى قامت األمانة العامة بمراجعتها وضم أصوات المصريين فى الخارج إليها، تمهيدا لإلعالن رسميا عنها اليوم الجمعة فى 

وأوضح "مروان" أن اللجنة قامت بمراجعة محاضر الفرز ومطابقة توقيعات الناخبين فى كشوف قاعدة  .مساء تمام السابعة

البيانات بعدد الحضور وأوراق االقتراع، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن اليوم أسماء الفائزين فى جولة اإلعادة، وما حصل عليه كل 

 .ائرة من الدوائرمرشح، وعدد األصوات الصحيحة والباطلة فى كل د

 18/15/5112 اليوم السابع

 -األحزاب :

 عالء عابد رئيًسا للكتلة البرلمانية لـ"المصريين األحرار"

نتخابات رئاسة الكتلة البرلمانية، حيث انتخب النواب العميد عالء عابد برئاسة الكتلة أجرى حزب المصريين األحرار، منذ قليل ا

ويجتمع نواب الحزب لليوم الثاني على التوالى لمناقشة .البرلمانية للحزب، كما اختاروا كًلا من مي محمود وطارق رضوان مساعدين

وينتخب النواب .برئاسة د. عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزبأولويات الحزب بالبرلمان وأجندته التشريعية واالقتصادية، 

 منهم لضمهم للهيئة العليا للحزب. 2

 11/15/5112 بوابة األهرام

 مرشحين ينافسون خليل على رئاسة "المصريين األحرار" 3

مع اقتراب موعد االنتخابات الداخلية لحزب المصريين األحرار، على منصب رئاسة الحزب، وإعالن الدكتور عصام خليل، القائم 

أعلن عدد من قيادات الحزب اعتزامهم الترشح للمنصب ومنافسة خليل.وتقدم لمنافسة بأعمال رئيس الحزب ترشحه للمنصب؛ 

خليل، حتى اآلن كل من ثروت بخيت، عضو الهيئة العليا والبرلمانى الذى قرر خاض االنتخابات البرلمانية كمستقل عن دائرة عين 

ب المصريين األحرار، وسمير فرنسيس عضو الحزب، شمس، والمهندس محمد البيلي الخبير االقتصادي وعضو الهيئة العليا لحز

 باإلضافة إلى قيادات أخرى ألمحت باعتزامها الترشح، وحتى اآلن لم تتقدم رسمًيا إلى لجنة االنتخابات الداخلية بالحزب.

 11/15/5112 بوابة األهرام

 لقبول استقالة عبد الغفار شكر وتكريمهالقائم بأعمال رئيس "التحالف االشتراكي": اتجاه 

كشف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي االشتراكى أن عبدالغفار شكر، رئيس الحزب تقدم باستقالته 

ن يلح وأضاف أن شكر كا.ألنه كان يرى أنه من األفضل للحزب االشتراكى إفساح المجال للقيادات الشابة 5118من الحزب فى يوليو 

على االستقالة إال أن الحزب كان يرفضها ويتمسك به إالأن إلحاحه زاد منذ إصابته بوعكة صحية بنهاية العام الماضى وجدد الحزب 

رفضه لها اعتزاًزا بشخصه وبدوره فى تأسيس الحزب وإدارته، مشيًرا إلى أنه منذ تكليفه بمنصب القائم بأعمال رئيس الحزب كان 

وأوضح أن ضغوط شكر لقبول استقالته تصاعدت فى الفترة األخيرة ورفض .شكر فى كل األمور المتعلقة بالحزبدائم التشاور مع 

تولى أى منصب تنفيذى وأن هناك اتجاهًا قويًا لقبول استقالته باالجتماع المقرر عقده غًدا للجنة المركزية للحزب وبحث سبل 

 تكريمه.

 11/15/5112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/18/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-4-%D8%AF%D9%88/2497958#.VnPCoauxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824032/%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%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824244/%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%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%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-%D9%88%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824072/%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%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 مع اإلرهابيين اإلخوان تعترف: دول العالم تضع الجماعة فى خانة واحدة

اعترفت جماعة اإلخوان بأن دول العالم تضعها فى بوتقة واحدة مع الجماعات والتنظيمات اإلرهابية، حيث أكد جمال حشمت، 

عضو مجلس شورى جماعة اإلخوان، تراجع نفوذ التنظيم فى دول أوروبا، واتجاه الدول األوروبية التخاذ إجراءات ضد الجماعة، 

وقال حشمت، فى تصريحات له على أحد  .لذى صدر عن الحكومة البريطانية يثبت عالقة اإلخوان بالتطرفوذلك بعد التقرير ا

المواقع اإلخوانية، إن هناك اتجاًها عالمًيا التخاذ إجراءات ضد اإلخوان، والعالم يعضها فى بوتقة واحدة مع التنظيمات اإلرهابية، 

 .كات اإلسالميةزاعما أن هناك حربا تدار ضد التنظيمات والحر

 18/15/5112 اليوم السابع

 تحالف اإلخوان يحرض أنصاره على التظاهر تمهيدا لذكرى يناير

يناير، وعلق التحالف على األزمة التى  52ه على التظاهر، تمهيدا لذكرى ثورة أصدر تحالف اإلخوان بيانا منذ قليل حرض فيه أنصار

 .تمر بها الجماعة، داعيا إلنهاء االنشقاقات واالنقسامات التى تمر بها

 18/15/5112 اليوم السابع

 -تصريحات :

 كريمة الحفناوي: بريطانيا لن تتخلى عن "اإلخوان" بسهولة

ت وأوضح قالت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب االشتراكي المصري، إن بريطانيا لن تتخلى عن جماعة اإلخوان بسهولة

وأضافت: "بريطانيا تمسك العصا ."بالجماعة، والتي أصدرتها بريطانيها أمس"علينا أال ننخدع في التقارير البريطانية الخاصة 

وأكملت: "يجب أال ننسى ."من المنتصف، وفي الوقت الذي تدعم فيه جماعة اإلخوان تنتقدهم كنوع من المغازلة للدولة المصرية

منتصف القرن الماضي ويتم استخدامهم لتنفيذ أن جماعة اإلخوان وتنظيمها الدولي يتمركزون في أمريكا وألمانيا وبريطانيا منذ 

ولفتت الحفناوي إلى أن جماعة اإلخوان تعمل على تنفيذ المخطط الغربي من ."مخططاتهم اإلجرامية في منطقة الشرق األوسط

 خالل تغذية الصراعات المذهبية والطائفية.

 18/15/5112 البوابة نيوز

 الجبالي: رفضت عرضا سابقا لرئاسة البرلمان..وأرفض مشاركة مصر بالتحالف اإلسالمي

سابقا،والمنسق العام للتحالف الجمهوري إنها   العليا الدستورية المحكمة رئيس نائب الجبالي تهاني  المستشارة  قالت

ومن ثم  القاهرة،  رأس قائمتهم بقطاع على لتكون "مصر حب في" قائمة من البرلمانية االنتخابات بدء قبل عرضا رفضت

 غير البرلمان ترأس في السابقة لرغبتها القائمة بمهاجمة اتهامها أن مؤكدة فوزرها،  بعد ترشيحها لرئاسة البرلمان

نهم يسعوا إلى المكاسب ألدم وجود برنامج سياسي للقائمة، إضافة لع وقتها؛ العرض ذلك رفضت أنهاوأضافت .صحيح

وعن الحزب الذي تعتزم تأسيسه ، قالت الجبالي، إنه سيحمل .الشخصية، عن طريق الدخول في محاصصات سياسية وبرلمانية

بالتوافق بين جميع مؤسسيه الذين  سيكون قياداته اختيار وأن واحد، فرد على يعتمد لن"  أنه إلى  نفس أسم التحالف، التفة

ق بموقفها من مشراكة مصر في التحالف اإلسالمي لمواجهة اإلرهاب ،بدعوة من وفيما يتعل. "سيوقعون على وثيقة تأسيسه

نظرا لوجود بعض الدول المشاركة به مثل" تركيا وقطر" والمعروف  التحالف هذا في المشاركة  تلك أرفض  قالت  السعودية

  .لإلرهابعنهما دعمهما 

 11/15/5112 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2015/12/18/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81--%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87/2497992#.VnPCjauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/18/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/2497778#.VnPC7KuxXIU
http://www.albawabhnews.com/1668640
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/841921-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%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
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 غطاس: البد من إذاعة جلسات"النواب" على الهواء..والمسجلة "بدعة "

 النواب مجلس  جلسات لبث خاصة  قناة احتكار  وسط للدراسات السياسية، مسألةألرفض سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق ا

 مليون 811 مقابل النواب مجلس جلسات إذاعة حق على للحصول  العربية بعرض رسمي  الفضائيات إحدى تقدمت بعدما ، القادم

 أعمال إذاعة ضرورة علىوأكد  ."نه من غير المقبول تولي أي جهة عربية لما يحمله ذلك من إساءة لمصرألجنيه للدولة قائال " 

قطاع األخبار صفاء حجازي بإذاعة وحول تصريحات رئيس .ة بالتليفزيون المصريمباشر الهواء على النواب جلسات

خبار مجرد موظفة ليس لها عالقة بهذا ألهذا األمر ليس من اختصاص أحد سوى النواب ورئيسة قطاع ا "قال  مسجلة  الجلسات

وتساءل النائب البرلماني، عن أسباب تخوف البعض من إذاعة جلسات البرلمان على الهواء ، قائال " إن تسجيل الجلسات ."مرألا

 ."فضحهم اليتم لكي  اعتها بدعة مصرية ابتدعها من يرتكبون أخطاءواذ

 11/15/2511 مصر العرببية

 مليون إلذاعة جلسات البرلمان 811العرابي: أرفض عرض الـ 

رفض السفير محمد العرابي، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "في حب مصر"، إذاعة جلسات مجلس النواب حصرا على إحدى 

تكفل للمواطنين  وقال إن إذاعة الجلسات عبر التليفزيون الرسمي.مليون جنيه للدولة 811القنوات الفضائية العربية مقابل 

 .الرقابة الكاملة على أداء نوابهم الذين اختاروهم، وهو ما ال يتحقق في أي صيغة الحتكار بث الجلسات وكواليس البرلمان

 11/15/5112 مصر العربية

 -سوشيال ميديا :

 محمود بدر: قروض صندوق النقد "استهالكية" ويدفع ثمنها الشعب

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب المصرى عن قائمة "فى حب مصر"، إنه يرفض االتجاه للحصول على قروض من صندوق النقد 

الدولى، واصفاً إياها بـ"االستهالكية" التى يدفع ثمنها الشعب المصرى فى النهاية، مرحباً بالقروض الروسية لبناء مفاعل الضبعة 

محمود بدر، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، صباح اليوم الجمعة، "في موضوع مهم  وقال ."استثمارى"النووى ألنه 

كنت محتاج آخد رأيكم فيه .. زى ما كلكم تابعتم الكالم الكتير عن قرض من صندوق النقد الدولى.. أنا بقى محتاج آخد رأيكم 

النواب:" أنا شخصيا بميل طبعا لرفض القرض.. وأنا وأضاف عضو مجلس  ."حال عرض هذا الموضوع علي مجلس النواب رأيكم أيه

مش مشكلتى الحقيقة مع القرض فى حد ذاته.. ألن أنا موافق جدا على قرض روسيا لبناء مفاعل الضبعة النه ببساطة قرض 

هالكية استثماري هيفيد مصر وهنقدر نسد تمنه من تصدير الكهرباء وغيره.. لكن األزمة إن عادة قروض الصندوق بتكون است

واللى بيدفع تمنها فى اآلخر هو الشعب المصري العظيم .. فياريت أشوف رأى الناس كنوع من المشاركة واالستفادة من آراء 

 ."حضراتكم

 18/15/5112 اليوم السابع

 حاكم المطيري: الخليج يدعم السيسي بالمليارات كلما اقتربت ذكرى ثورة يناير

ذكر حاكم المطيري أستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت أن الخليج يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمليارات كلما اقتربت 

المصغر "تويتر": "يالحظ منذ "انقالب" السيسي كلما وقال في تغريدة عبر حسابه على مقوع التدوين  .يناير 52ذكرى ثورة 

 ."اقتربت ذكرى ثورة يناير يتكرر، دعم خليجي للسيسي بالمليارات، اتهام بريطاني لإلخوان باإلرهاب، ضغط على حماس

 18/15/5112 مصر العربية

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/841858-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/841429-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%80-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%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
http://www.youm7.com/story/2015/12/18/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1--%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/2497836#.VnPC1KuxXIU
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%A7/842488-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 نجاد البرعي: اإلخوان بحاجة إلى مراجعة فكرية بعد التقرير البريطاني

لبرعي، أن جماعة اإلخوان المسلمين بحاجة إلى مراجعة فكرية بعد صدور تقرير عن أنشطة قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد ا

التقرير البريطاني " :"وأضاف البرعي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التقدوين المصغر "تويتر .الجماعة في بريطانيا

دي إلى حظر نشاطهم ولكن سيؤدي إلي تقييده بالقطع الذي يؤكد على أن أفكار اإلخوان واالرتباط بهم هو سبب للتطرف، لن يؤ

 ."في أوروبا

 18/15/5112 مصر العربية

 

 اإلخوان "المحتمل" إلى حقيقة؟دبلوماسي جزائري: هل يتحول تطرف 

تساءل محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري، عن إمكانية تحول فكرة التطرف إلى حقيقة من جانب اإلخوان المسلمين، على 

إرهاب السيسي المحتمل الذي  بعد" وكتب زيتوت تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التقدوين المصغر "تويتر":  .حد تعبيره

 ."أصبح واقًعا كما يرغب، تحدث كاميرون عن تطرف محتمل لدى اإلخوان، فهل يصبح واقًعا كما يتمنى البعض؟

 11/15/5112 مصر العربية

 

 عمرو عبد الحميد: من حق بريطانيا التراجع عن دعم اإلخوان

وأضاف  .انتقد اإلعالمي عمرو عبد الحميد، موقف اإلخوان المسلمين من التقرير البريطاني الصادر اليوم الخميس بشأن الجماعة

لتتدوين المصغر "تويتر": "ال أفهم غضب اإلخوان من التقرير البريطاني.الدولة التي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع ا

 ."!تراجع اليوم موقفها. حقها.. أليس كذلك؟ 1928دعمت تأسيس الجماعة عام 

 11/15/5112 مصر العربية

 

 عن واقعة خالد يوسف: لماذا لم نر نفس التضامن مع السلفيين؟ سوانيألا

اني التضامن مع المخرج خالد يوسف بعد الصور الُمخلة التي نسبها له اإلعالمي أحمد موسى ستنكر األديب والروائي عالء األسو

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر":  .وعدم اتخاذ نفس الموقف مع شباب الثورة أو السلفيين

وشباب الثورة عندما انتهك اإلعالم خصوصيتهم،  "متضامن مع خالد يوسف ولكن لماذا لم نر نفس هذا التضامن مع السلفيين

 ."متى ندافع عن المبدأ قبل الشخ ؟

 11/15/5112 مصر العربية

 

 المتحدث باسم اإلخوان: تصريحات "كاميرون" ضد الجماعة رغبة سياسية مبيتة

هاجم محمد منتصر المتحدث اإلعالمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد تصريحاته 

صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "تؤكد جماعة اإلخوان  وقال في بيان نشره عبر .األخيرة عن الجماعة

المسلمون أن ما صرح به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باتهام الجماعة بالتطرف أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة 

 ."ضد الجماعة

 11/15/5112 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%A7/842254-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%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%A7/842194-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/842149-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/841231-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/841684-%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%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 وائل غنيم: شعارات اإلسالم السياسي تتعارض مع الديمقراطية

وكتب  .شط السياسي وائل غنيم شعارات تيار اإلسالم السياسي، معتبًرا أنه من الصعب تطبيقها في العصر الحديثانتقد النا

غنيم تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "من يومين شاب من التيار اإلسالمي كتب تدوينة 

قال إن دور الدولة هو فرض كل المظاهر الدينية .المية بحسب رؤيتهقصيرة على فيسبوك بيتكلم فيها عن شكل الدولة اإلس

اعتبر فصل السياسة عن الدين ووقوف و.الواجبة شرعا زي الحجاب عبر سن القوانين اللي بتعاقب اللي مش هيلتزم بالمظاهر دي

جب محاكمته واستتابته وإن لم الدولة على مساحة واحدة من مختلف األفكار والمعتقدات هو كفر يخرج صاحبه من الملة ويستو

 .يتراجع عن أفكاره يقتل بتهمة الردة عن اإلسالم

 11/15/5112 مصر العربية
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 النشره المجتمعيه

 قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مليار دوالر 3سحر نصر: البنك الدولي يوافق على منح مصر قرض بقيمة 

على منح  5112ديسمبر  11ليوم الخميس صوت ا صرحت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى بأن مجلس إدارة البنك الدولى

 ية ودعم الموازنة العامة للحكومةفى اطار برنامج شامل للتنمية االقتصاد سنوات 3مليارات دوالر على مدار  3مصر قرض بقيمة 

على  اإلفريقىمليار دوالر من بنك التنمية  1.2وأضافت أنه تم االتفاق النهائى على قرض بقيمة  وذلك بعد ساعات من توقيعه

 مليار دوالر. 8.2ليصل اجمالى القرضين إلى  ممليون دوالر عن كل عا 211بواقع سنوات  3مدار 

 5112-15-11...بوابة االخبار

 لمزيد من البطالةلرئيس شعبة اإلعالن بـ"اتحاد الصناعات" : التعامل بالمزايدة قرار فاشل وسيؤدى 

إن قرار التعامل بالمزايدة علي إعالنات الطريق  عالن في اتحاد الصناعات المصريةقال أشرف خيري رئيس مجلس إدارة شعبة اإل

 وأوضح ا أنه سيعمل على توقف أعمال شركات مؤثرة في االقتصاد القوميمؤكدً  علنته محافظة القاهرة، قرار فاشلالدائري الذي أ

ام المزايدة الذي وبنظ شركة بالمحافظة 582وم" الذى يذاع على فضائية الحياة أن هناك خيري خالل حواره ببرنامج "الحياة الي

وهذا ما سيخلق نوًعا من االحتكار  ركاتالمزايدة ويقضي علي باقي الششركة فقط علي  21من الممكن أن تحصل  تم اإلعالن عنه

 وسيخفض قيمة الجنيه المصري. والتضخم وزيادة معدل البطالة

 5112-15-11...بوابة االهرام

 خبيرة: االحتياطي األجنبي داخل على خط الخطر.. وعلى الحكومة خفض اإلنفاق بالدوالر

 %1.21إلى  %1.52نحو لت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، إن قرار البك الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة على البورصات بقا

مي وأضافت فه سيؤثر على االقتصاد المصري والخليجي أيضا، إذ سيدفع إلى التوجه إلى حفظ القيمة في الدوالر وعدم االستثمار

 أن تأثير القرار سيكون فضائية "الغد العربي" اإلخبارية مع اإلعالمي أحمد بشتو السوق" المذاع علىخالل لقاء لها في برنامج "

والقرار األمريكي يجعل المردود  حت أوعية لتبديل الدوالر بالجنيهخاصة أن بعض البنوك كانت قد طر شديدا على االقتصاد المصري

 عكسًيا ويدفع للتكالب على الدوالر.

 5112-15-11...بوابة االهرام

 إلرضاء النظام  ساويرس يسعى المتالك سي آي كابيتال.. والولي لـ"رصد": هذا

من االستحواذ على شركة "سي آي كابيتال" عبر شركة "بلتون" المالية القابضة المملوكة  اقترب رجل األعمال نجيب ساويرس

حيث تقترب قيمة الصفقة التي ستعيد ساويرس مرة أخرى إلى "سي آي  لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيالشركة "أوراسكوم" 

نقيب الصحفيين األسبق والخبير االقتصادي: "شراء ساويرس لهذه الشركة جاءإرضاء  الولي وقال ممدوح كابيتال" من مليار جنيه

ر، منذ االنقالب على الدكتور محمد للنظام الحالي؛ بعد الضغوطات المفروضة من الحكومة حول عدم استثمار رجل األعمال في مص

ألنها شركة  س اختار "سي آي كابيتال" لشرائهاأن ساوير -في تصريح خاص لـ"رصد"-"وأضاف "الولي" 5113مرسي في يوليو عام 

قل ملكية من شخ  إلى نجيب تعامالت مالية وأسهم وليست شركة إنتاجية أو خدمية، مؤكًدا في الوقت ذاته أن ما حدث هو ن

 .حيث ال توفر هذه الشركات أي فرص عمل جديدة للمواطن أو تدعم االقتصاد المصري يرس وهو أمر ال يهم المواطن العاديساو

 5112-15-11...رصد

http://akhbarelyom.com/article/5673097d75d92ab504e05701/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%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%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1450379645
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/824188/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/824186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD.aspx
http://rassd.com/169812.htm
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 مليون دوالر للبنوك فى عطاء العملة الصعبة 39.8البنك المركزى يبيع 

من  مليون دوالر للبنوك 39.8أمس الخميس نحو  889رى الذى يحمل رقم المصرى فى العطاء الدوالرى الدوباع البنك المركزى 

 وقال مسئول مصرفى جنيه للدوالر 1.1311وبسعر  %31.18مليون دوالر عرضت خالل العطاء بنسبة تخصي  بلغت  81إجمالى 

 211بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ وق الصرفءات جديدة متعلقة بضبط سإن السوق السوداء للعملة تتطلب إجرا

لى إ مليون دوالر وقد تصل إلى مليار دوالر، وهو المتوقع خالل الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ

 .فضًلا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على األسواق المحلية جانب تلبية طلبات االستيراد

 5112-15-18...اليوم السابع

 5112 – 5118 خالل خزانة وأذون سندات إصدار قيمة جنيه تريليون 1.191": المالية"

 ادليعأي ما  5112/ 5118تريليون جنيه خالل  1.191بقيمة"أذون وسندات خزانة" ميهحكو ماليهقامت وزارة المالية بإصدار أوراق 

 . تريليون جنيه 1.518تمويله تقدر بنحو  حتياجاتمن إجمالي ا % 88

 5112-15-18...بوابة االخبار

 

 صحه

 ألف طائر أصيبوا بسرطان الدواجن 821رئيس جمعية تنمية الثروة الداجنة: أكثر من 

 ألف دجاجة أصيبوا بسرطان الدواجن 821مصطفى إبراهيم، إّن أكثر من  تنمية الثروة الداجنة بالدقهلية قال رئيس جمعية

المذاع  لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر" وأضاف إبراهيم خالل يومًا 81مضيفًا أّن سرطان الدواجن يبدأ في الدجاجة من مدة الـ 

حًا موض عتبر شيًئا جديًدا على المصريينأّن سرطان الدواجن ُي المي محمد المغربيبارية، مع اإلععلى فضائية "الغد العربي" اإلخ

أّن سرطان الدواجن ُيعد مرضًا جديدًا أصاب الثروة  وتابع إبراهيم أّن هذا السرطان منتشر في كل مزارع دواجن منطقة وسط الدلتا

 .قل إلى اإلنسانالداجنة في كل محافظات الدلتا، مؤكدًا أّن فيروس الدواجن ال ينت

 5112-15-11...بوابة االهرام

 ضبط طن ونصف من العصائر الغير صالحة داخل مصنع بأكتوبر

عصائر ن المن ضبط طن ونصف م بكري مدير مباحث التموين بالجيزةبإشراف العميد مصطفى ال التموين بالجيزةتمكنت مباحث 

 وتم إحالة صاحب المصنع إلى النيابة العامة للتحقيق. أكتوبر 8داخل مصنع بمنطقة  الغير صالحة لالستخدام

 5112-15-11...بوابة االهرام

 الزراعه

 تقارير خاطئة عن مساحات القمح المزروعة للسيسي"الزراعة" تقدم 

 الجمعية العامة لإلصالح الزراعي أن المساحات المزروعة بالقمح التى تم حصرها فى المحافظات كشف مجدى الشراكى رئيس

بعد تقرير الرقابة اإلدارية عن تناق   على المحصول« لالطمئنان»جمهورية ليست المساحات الحقيقية التى طلبتها رئاسة ال

، وأن «دقيقة»أن تقارير الرقابة اإلدارية « البوابة»لـ« الشراكي»وأكد  المساحات عقب تخفيض دعم القمح عن المزارعين

م فى حين أن الرق مليون فدان ٥.٢روعة بالقمح تبلغ ذكروا أن المساحات المز زراعيين التابعين لوزارة الزراعةالمرشدين ال

 .هذه المساحة وال سبيل إلى زيادة شك على االنتهاءمع العلم أن موسم الزراعة أو مليون فدان ٥الحقيقى ال يتعدى 

 5112-15-18...البوابه نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-394-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5/2498014#.VnPH2vkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/56738cd875d92ab25246624c/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1-097-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2014-2015-1450413272
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/824201/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/824191/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88.aspx
http://www.albawabhnews.com/1668953
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 إسكان

 آالف وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه 11توقيع برتوكول إلنشاء 

 عات العمرانيةوالدكتور مصطفى مدبولي وزير اإلسكان والمرافق والمجتم دة والي وزيرة التضامن االجتماعيشهدت الدكتورة غا

وعبير كعكى  رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخيروالدكتور علي جمعة  بدر وزير الدولة للتنمية المحليةوالدكتور أحمد زكي 

بمساحات و ف وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيةآال 11توقيع بروتوكول تعاون لبناء عدد  ن العام لمؤسسة الوليد لإلنسانيةاألمي

وذلك بجميع وحدة سنويًا وتمليكها لألسر األكثر احتياجا  1111سنوات، بمعدل  11متًرا مربًعا للوحدة على مدار  83إلي  22ما بين 

 بتمويل من مؤسسة الوليد لإلنسانية . جنوب سيناء( -شمال سيناء  -اهرة عدا محافظات )الق المحافظات

 5112-15-11...بوابة االخبار

 

 أقباط

 قبطيا بليبيا 51الشافعي : القمر الصناعى "ايجيبت سات" حدد موقع إعدام الـ 

ما ك باالقمار الصناعيةي مراكز الرصد قال الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن مصر لديها خبرة كافية ف

وهذه الدول تقدم معلومات لمصر لضبط حدودها مشيرا إلى أن أي  مع دول كثيرة كروسيا وكازاخستان والصين أن لديها تعاونا

وأضاف"الشافعي" في تصريح  وذلك مبني على العالقات بين الدول حدودها مع دولة أخرى بدون تعاون دولة ال تستطيع أن تحكم

لـ"صدى البلد" أن خير دليل على هذه الخبرة، الصورة الفضائية التي التقطها القمر المصري ايجيبت سات وبناء عليها تم تحديد 

 .أماكن الجماعات االرهابية التي اغتالت المصريين األقباط بليبيا 

 5112-15-11...االقباط اليوم

 الفاتيكان : نتطلع لتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق االستقرار بالشرق األوسط

لجانبان حيث عقد ا يف النصر سفير مصر لدى الفاتيكاناستقبل الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان السفير حاتم س

وسبل التصدي للتحديات الماثلة على الصعيد  صرية لألوضاع اإلقليمية والدوليةلقاء مطوال نقل السفير المصرى خالله الرؤية الم

ريس كوت جهود تحقيق السالم ونشر التنمية ، لدفعوسبل التعامل مع جذور المشكال وعلى رأسها قضايا اإلرهاب والعنفالعالمى، 

وفي مقدمتها إنجاز خارطة المستقبل  بذلها الدولة علي الصعيد الداخلىوكذلك الجهود التي ت على المستوى الدولى العدالة

هر واب الجديد خالل الشوانعقاد أولى جلسات مجلس الن لمتمثل في االنتخابات البرلمانيةباستكمال االستحقاق الثالث واألخير ا

 وتكريس مبدأ المواطنة في الدستور الجديد. الحالى

 5112-15-11...االقباط اليوم

 أخرى

 حريق بخط غاز "أنابيب البترول" في الصف

خاص بشركة "أنابيب البترول" اندلع خالل بيعي بخط غاز ط قوات الحماية المدنية في الجيزة على حريق شب اليوم سيطرت

 ولم تقع إصابات. حداها خاصة بالشركة ودراجة ناريةسيارات إ 8ما أسفر عن احتراق  صيانة محبس

 5112-15-11...الوطن

 

http://akhbarelyom.com/article/5672e80d75d92a4a67353d5d/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1450371085
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=137165
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=137162
http://www.elwatannews.com/news/details/865267
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 مليون خط محمول 8 ألف فرصة عمل خالل عامين .. وأوقفنا 211"القاضي": 

قال المهندس ياسر القاضي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أثناء حضوره مع اإلعالمي أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 

ألف فرصة عمل للشباب وسيتم  211أن المناطق التكنولوجية السبعة ستوفر  -" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" 381

 منطقتين منهم خالل عامين، موضًحا أن جميع العاملين بوزارة االتصاالت بدءوا بالفعل العمل منذ صباح اليوماالنتهاء من 

وأوضح أن التنمية  وأضاف أنه خالل شهرين ستكون جميع المناطق التكنولوجية مغطاة بشبكات االتصاالت بكفاءة وجودة عالية

مليون خط  8الوزارة أوقفت أن  وأضاف وهناك خلط بين التنمية واالستثمار وخلق مناخ جيد يأتي بعدهما االستثمار تلقائًيا،

 محمول غير مسجل البيانات خالل الفترة األخيرة بالتعاون مع شركات المحمول الثالث.

 5112-15-18...بة االخباربوا

 المستورد السكر على جمارك% 51بـ يطالب الصناعات اتحاد

 %51طالب اتحاد الصناعات بضروره تصحيح العوار الجمركي الخاص باستيراد السكر الخام بحيث تكون النسبة الجمركية ال تقل عن 

المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات ومن جانبه أوضح  وذلك بما يتفق مع قرارات منظمة التجاره العالمية

المصرية على أن هذا المطلب يأتي من منطلق حرص اتحاد الصناعات المصرية على حماية االقتصاد الوطني ويحقق للفالح سعر 

ة وتوفير العمله عادل لبيع محصوله باالضافه الي أن هذا القرار من شأنه الحد من الواردات من السكر الذي تدعمه الدول المصدر

ويؤكد رئيس االتحاد أن انتاج المصانع المصرية من السكر يكفي احتياجات السوق المصرية  بما يقدر بمليار دوالر سنويا االجنبيه

 سواء االستهالك المحلي لالفراد وكذلك جميع احتياجات المصانع كأحد مكونات اإلنتاج للعديد من السلع والمنتجات.

 5112-15-11...بوابة االخبار

 ألف حالة زواج عرفى خالل عام 88المركزى للتعبئة واإلحصاء: 

 %9وهى تمثل ألف حالة  88كشف الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء أخيرا عن اعداد حاالت الزواج العرفى فى العام األخير بلغت 

ألف قضية ، بما  12سنة بينما بلغت قضايا إثبات النسب بالمحاكم نحو  18ألفا لفتيات تحت  85من حاالت الزواج فى مصر ، منها 

يكشف أن هناك بعض الخلل داخل األسرة المصرية وأن هناك غيابا للقيم واالرتباط بالدين فى بعض شرائح المجتمع، بما يمثل 

ر يهدد الرباط المقدس الذى أكدته القيم الدينية والرسائل السماوية ، بينما يرجع الخبراء تلك الظاهرة وهذا جرس إنذار فى جدا

 الرقم المخيف إلى اسباب ادت الى شروخ فى جدار األسرة المصرية نفذت منها حاالت الزواج العرفى فى مصر.

 5112-15-18...جريدة االهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/567331af75d92a222031e9cc/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-1450389935
http://akhbarelyom.com/article/5672cd3175d92a1c49b028d0/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%8020-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-1450364209
http://www.ahram.org.eg/News/131758/3/460479/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-.aspx
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 

 األمن يحبط تفجير قنبلة بدائية بطريق الكورنيش فى اإلسكندرية

بطريق الكورنيش بمنطقة اإلبراهيمية وذلك أحبط خبراء المفرقعات وإدارة الحماية المدنية، تفجير قنبلة بدائية تم وضعها 

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية ألمن اإلسكندرية، بالغًا يفيد  .من خالل تفجيرها بواسطة الريموت

نية وتم انتقلت إدارة الحماية المد .بالعثور على جسم غريب بالرصيف المواجه لكورنيش االسكندرية بمنطقة االبراهيمية

 . تمشيط المنطقة بواسطة كالب المفرقعات، وتم إبطال مفعول القنبلة عن طريق تفجيرها بريموت الشرطة

 18/15/5112 اليوم السابع

 "يناير هيبقى كويس وكل حاجة معمول حسابها 52وزير الداخلية لـ"اليوم السابع":"يوم 

يناير"،  52أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن الدولة جاهزة لتأمين احتفاالت رأس السنة، وأعياد الميالد، وإحياء ذكرى "

 .القانون، مؤكدًا على أن وزارة الداخلية والشرطة المصرية قادرتين على التأمين مشيرًا إلى أن األمن لن يسمح بأى خروج عن

يناير هتبقى كويسة جدًا ومفيش حاجة". وردًا على دعوات الحشد لهذا اليوم،  52وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أن 

ى سؤال حول ما تقوم به وزارة الداخلية ردًا على تجاوزات وردًا عل ." قال الوزير:" اللى عايز يحشد يحشد.. كل حاجة معمول حسابها

 . بعض ضباط الشرطة بالصعيد، قال الوزير، إن الوزارة ال تتجاهل مطلقًا أى شكاوى من هذا النوع، وتحقق فيها على الفور

 18/15/5112 اليوم السابع

 اإلفراج عن دفعة جديدة من الغارمات بمناسبة المولد النبوي الشريف

( من الغارمين والغارمات من السجون بعد مساهمة ضباط الشرطة في سداد 1أفرج قطاع مصلحة قطاع السجون عن )

الشريف، وذلك عقب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفح  المحكوم عليهم في قضايا تتعلق مديونياتهم بمناسبة المولد النبوي 

 بعجزهم عن سداد ديونهم.

 11/15/5112 البوابة نيوز

 دفن جثة متهم توفي بقسم إمبابة بعد تعرضه لغيبوبة سكر

المستشار عبد اهلل المهدي، بدفن جثة مسجون ُتوفي بعد أن تعرض لغيبوبة سكر بحجز قسم أمرت نيابة قسم إمبابة برئاسة 

 إمبابة.

 11/15/5112 بوابة األهرام

 مصدر أمني: نقل الكتاتني إلي مستشفي خاص إلجراء فحوص طبية بناًء علي توجيهات أطباء السجن

قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إنه تم نقل الدكتور محمد سعد الكتاتنى القيادى اإلخوانى المعروف من محبسه إلي احدي 

وأوضح المصدر أنه من المقرر إعادة الكتاتني إلي محبسه مرة أخري فور .ة إلجراء بعض الفحوصات الطبية لهالمستشفيات الخاص

االنتهاء من الفحوص الطبية الالزمة له، والتي تتم بناًء علي تصريح من أطباء مستشفي السجن، لالطمئنان علي صحة النزيل، 

 ين بالمستشفي.وتم التشديد من اإلجراءات األمنية حول غرفة السج

 11/15/5112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/18/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2497783#.VnPC4auxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AC/2497982#.VnPCkauxXIU
http://www.albawabhnews.com/1667951
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/824053/%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%AF%D9%81%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/824083/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-.aspx
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 بالغ سلبي بالعثور على سيارة مفخخة أمام سنترال النزهة

، في شارع الترول المتفرع من شارع جمال عبدالناصر دائرة قسم شرطة السالم، 3المعينة بسنترال النزهة اشتبهت الخدمة األمنية 

تم فرض الكردون .اليوم الخميس، بوجود سيارة متروكة ماركة سوزوكى بيضاء اللون بدون لوحات معدنية أمام سور السنترال

 السيارة وبفحصها تبين خلوها من أي مواد متفجرة األمني الالزم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات لفح 

 11/15/5112 البوابة نيوز

 

 تدريب مشترك بين طلبة كلية الشرطة والحربية

واستمراًرا لفعاليات التدريب  أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه في إطار التالحم والتعاون بين رجال الشرطة والقوات المسلحة

 المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية شارك فيها عدد كبير من الطلبة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة والكلية الحربية.

امل الكيشار إلى أن فعاليات التدريب المشترك بين الكليتين تستمر على مدى العام الدراسى بهدف تحقيق التعاون والتالحم 

 بين الطلبة.

 11/15/5112 البوابة نيوز

 كذب "آيات عرابي"يالجيش اإللكتروني 

أكد الرائد خالد أبو بكر قائد الجيش المصري اإللكتروني، أن اإلعالمية الهاربة آيات عرابي تروج أكاذيب على صفحتها على موقع 

وأضاف أبو بكر أنها تنشر صور جثث ألطفال سوريا، وتزعم أنها صور ألطفال مصريين، والغريب ."االجتماعي "فيس بوكالتواصل 

ولفت إلى أن آيات عرابي الهاربة خارج البالد تستخدم .أن قطيع من المتابعين "اإلخوان" يقوم بإعادة نشر الصور على صفحاتهم

 على الوتس آب، وتقوم من خالله بترويج الشائعات والمعلومات والصور الكاذبة.، كما أنه مسجل 1119133135182رقم هاتف 

 11/15/5112 البوابة نيوز

 

 -المحاكم والنيابات :

 

 سنوات بتهمة الشروع فى قتل الضباط المشاركين بفض اعتصام رابعة العدوية 1تأييد حبس طالب 

سنوات،  1سنة(  18 -قررت محكمة مستأنف أحداث جنايات القاهرة برئاسة المستشار طارق دره، تأييد حبس، الطالب )ز.ب 

التهامه بإعداد قائمة لحرق وتفجير عدد من سيارات ضباط الشرطة المشاركين فى عملية فض اعتصام رابعة، بمنطقة مدينة 

 نصر.

 11/15/5112 بوابة األهرام

 

 أكمل قرطام يستأنف على حكم حبسه عام ومستشاره القانوني: القضية ليس لها أساس من الصحة

المستشار محمد عبد المولي المحامي بالنقض )وكيل المهندس أكمل قرطام( أنه سينتهي اليوم من كافة اإلجراءات القانونية أكد 

 111، ضد المهندس أكمل قرطام، بالحبس سنة وكفالة ٥١٥١ديسمبر  ٥٢لالستئناف على حكم محكمة جنح الدقي الصادر بتاريخ 

 ، وتقديم مستندات مزورة بسبب خالف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين.جنيه إليقاف التنفيذ التهامه بالتزوير

 11/15/5112 بوابة األهرام

http://www.albawabhnews.com/1667957
http://www.albawabhnews.com/1668248
http://www.albawabhnews.com/1668338
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/824029/%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%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/823917/%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%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88.aspx
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 متهمين في "أحداث المعادي" 8سنوات لـ  2الحبس 

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، 

سنوات، التهامهم  2ن "هاربين" بالحبس أخري 8متهمين" حضورًيا" بالحبس لمدة ثالث سنوات، فيما قضت بمعاقبة  3بمعاقبة 

وأسندت النيابة إلى المتهمين .بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة المعادى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة

اتهامات عديدة من بينها: التجمهر، وإتالف ممتلكات عامة وخاصة والتلويح بالعنف واستعراض القوة على نحٍو يؤدى إلى تكدير 

 السلم العام.

 11/15/5112 البوابة نيوز

 

http://www.albawabhnews.com/1668003

