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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

 البرلمان األوروبي ستزور القاهرة مع بداية عمل البرلمان المصري الجديدجيمس موران: بعثات من 

أكد سفير االتحاد األوروبي لدى مصر، جيمس موران، أن الفترة القادمة ستشهد زيارات لبعثات من البرلمان األوروبي ونواب برلمانات 

المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم األحد، "علينا أواًل وقال موران، خالل  الدول األعضاء بعد بدء عمل البرلمان الجديد في مصر.

فهم شكل البرلمان الجديد، وهو حالًيا بمرحلة الصياغة، وكيفية عمل لجانه التي ينتظر أن يكون لها دور مهم، إن األمر بالنسبة 

 عوام الماضية ولم يستطيعوا ذلكلنا يتعلق بالبرلمان األوروبى فكثير من البرلمانيين األوروبيين يريدون فهم ما حدث بمصر األ

في ظل عدم وجود برلمان خالل الفترة الماضية، ومن هنا سنجد بعثات برلمانية عديدة ستزور مصر ما سيدعم العالقات بين 

 الجانبين".

 12/21/1122 بوابة األهرام

 القاهرة يصل السودان لجنوب اإلفريقي االتحاد مبعوث

ومن المقرر  أبابا . ديسوصل إلى مطار القاهرة الدولي، مبعوث االتحاد اإلفريقي إلى جنوب السودان ألفا عمر كوناري، قادما من أ

 .ة والدولية ذات االهتمام المشتركأن يلتقي كوناري مع عدد من المسئولين المصريين ، لمناقشة عدد من الموضوعات اإلقليمي

 12/21/1122 بوابة األخبار

 وزير خارجية ليبيا يغادر القاهرة إلى تونس

خاللها آخر ديسمبر، محمد الدايرى وزير خارجية ليبيا متجها إلى تونس في زيارة تستغرق عدة أيام يبحث  11غادر القاهرة األحد 

 .تطورات الوضع في بالده مع المسئولين التونسيين على ضوء توقيع األطراف الليبية على اتفاق الصخيرات إلنهاء األزمة الليبية

ومن المقرر أن يلتقي الدائري خالل زيارته مع عدد من كبار المسئولين لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا لبحث آخر تطورات 

 . على ضوء توقيع األطراف الليبية على اتفاق الصخيرات األسبوع الماضيالوضع في بالده 

 11/21/1122 بوابة األخبار

 نجل ولي عهد الكويت يصل القاهرة

األحمد الجابر قادما من ديسمبر، األمير " حمد صباح " نجل ولي عهد الكويت الشيخ صباح  11استقبل مطار القاهرة الدولي ،األحد 

وكان في استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار السفير  الكويت علي متن طائرة خاصة في زيارة لمصر لم تحدد مدتها.

 الكويتي بالقاهرة وعدد من المسئولين بالسفارة.

 12/21/1122 بوابة األخبار

 سوريا بشأن الموسع الدولى االجتماع في مشاركته بعد للقاهرة يعود شكري

عاد وزير الخارجية ،سامح شكرى قادما من نيويورك بعد زيارة استغرقت عدة أيام شارك خاللها فى االجتماع الدولى الموسع بشأن 

تم إطالقها فى أكتوبر الماضى، ويسعى المجتمعون سوريا، لبحث خطة سالم تهدف إلنهاء الصراع فى إطار عملية فيينا، التى 

واستعرض شكري خالل  الحصول على دعم األمم المتحدة لخطة أمريكية وروسية، تهدف للتوصل إلى وقف إلطالق النار في سوريا.

ياسية فى أقرب االجتماع المواقف المصرية، وأهمها التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وضرورة إطالق العملية الس

 وقت بالتوازى مع تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب فى سوريا وضرورة إنهاء التدخالت الخارجية فى الشأن السورى بكافة أشكالها.

 11/21/1122 بوابة األخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/826228/%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%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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%B3%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56779ee0ac16705e596a20c6/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450680032
http://akhbarelyom.com/article/5676a1de75d92abe2d7870fe/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1450615262
http://akhbarelyom.com/article/5676a15575d92a732c89e816/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450615125
http://akhbarelyom.com/article/56768eda75d92a3d212e65a8/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-1450610394


 

 

1122ديسمبر  12نشرة   مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 رئيس وزراء الكويت لوزيرة التعاون الدولى: مستمرون فى دعم مصر

استقبل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، والوفد المرافق 

يوم األحد بقصر السيف. وقال السفير المصرى لدى الكويت ياسر عاطف فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق االوسط، إن لها ال

رئيس الوزراء الكويتى أكد خالل استقباله للدكتورة سحر نصر، على استمرار دعم دولة الكويت لمصر ومساندتها لالقتصاد المصرى 

القات بين البلدين على جميع المستويات الرسمية والشعبية. حضر المقابلة مدير عام فى هذه المرحلة، مشيدًا بتميز الع

الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر، ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد 

وزيرة التعاون الدولى بزيارة حالية للكويت بدعوة من األحمد الجابر الصباح، والسفير المصرى لدى الكويت ياسر عاطف. وتقوم 

 سيناء. لعربية لبحث تمويل مشروعات تنميةالصندوق الكويتى للتنمية لعقد اجتماع مع ممثلي المؤسسات والصناديق ا

 12/21/1122 اليوم السابع

 مليار يورو أغلبها فى التنمية 2.2األوروبى بالقاهرة:استثمرنا سفير االتحاد 

كان ناجحا، الفتا إلى أنه  1122قال جيمس موران، سفير االتحاد األوروبى لدى مصر أن تعاون االتحاد األوروبى مع مصر خالل العام 

نح، وتم تخصيصها للمساعدات البشرية مليار يورو فى المساعدات، فى شكل الم 2.2كان شريك أساسى للتنمية وقام باستثمار 

من المنح تم تخصيصها للبنية التحتية، وفى مجاالت المياه والطاقة والطاقة  %01والصحة والتعليم والتنمية والمحلية، و

، المتجددة. وأشار موران فى مؤتمر صحفى اليوم األحد إلى أن باقى المساعدات تم توجيهها للتجارة والعدالة وبناء المؤسسات

الفتا إلى أنه التقى صباح اليوم وزير التجارة لبحث مستقبل العالقات، مشددا على أن المسألة ال تتعلق بالمال وإنما بجدوى 

 المساعدات االقتصادية.

 11/21/1122 اليوم السابع

 حول سوريا وليبيا واليمن تستحق التأييد والدعم« الموائد التفاوضية«: »موسى»

قال الدكتور عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة العربية، إن األنشطة الدولية والموائد التفاوضية، التي أوصلت الموقف 

، في تغريدة عبر حسابه على موقع «موسى»وأضاف  االتفاق، تستحق التأييد والدعم.في كل من سوريا وليبيا واليمن إلى بعض 

التي لحقت بالدبلوماسيات الغربية، باعتبارها « الوصمة»، السبت، أن نجاح هذه الجهود يمكن أن يعالج ما وصفه بـ«تويتر»

ن اللجوء إلى مجلس األمن لمناقشة والتصديق على كما أ»وتابع:  تجنح في إدارة األزمات دون محاوالت حقيقية للوصول إلى حلول.

أي اتفاق تصل إليه المفاوضات يشكل نقطة إيجابية أخرى.. ولكن دعونا ننتظر لنرى ما إذا كنا نشهد حقائق أم مجرد أوهام 

 .ومسكنات كالمعتاد

 21/21/1122 الشروق

 وكيل وزارة التجارة الخارجية األكوادوريةيجتمع بسفير جمهورية مصر العربية في األكوادور 

 21عقد السفير عبد المنعم عمر عبد المنعم سفير جمهورية مصر العربية في األكوادور اجتماعًا أول أمس الخميس الموافق 

االقتصادي  ، تناوال خالله سبل وفرص التعاوناألكوادوريةوكيل وزارة التجارة الخارجية  Humberto Jimenezالجاري مع السيد 

أعرب المسئول اإلكوادوري عن اهتمام بالده بتعميق وتوطيد العالقات االقتصادية والتجارية  والتجاري بين مصر واإلكوادور.

 .النفع المشترك على شعبي البلدينالثنائية مع مصر بما يعود ب

 11/21/1122 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqxcsqlLMiA
https://www.youm7.com/story/2015/12/20/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7/2500941
http://www.shorouknews.com/egypt
https://www.youtube.com/watch?v=MqxcsqlLMiA
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ملحق دفاع جمهورية مصر العربية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا، بزيارة إلى أوتاوا لتقديم أوراق 

 اعتماده ملحقًا للدفاع لدى كندا

في الواليات المتحدة األمريكية وكندا، بزيارة إلى أوتاوا لتقديم يقوم اللواء أ. ح. خالد مجاور ملحق دفاع جمهورية مصر العربية 

أوراق اعتماده ملحقًا للدفاع لدى كندا، وقد نظمت السفارة المصرية في أوتاوا لقاءات مختلفة بوزارة الدفاع الكندية، حيث التقى 

صرية مائدة مستديرة عقب مراسم تقديم أوراق السفير معتز زهران واللواء مجاور بالعديد من المسئولين، كما نظمت السفارة الم

شهدت المحاضرة اهتمامًا من المسئولين   االعتماد، حضرها مسئولون من وزارتي الدفاع والخارجية واألمن القومي الكندي.

 ابية فيالكنديين بالتعرف من السيد ملحق الدفاع عن األوضاع األمنية في سيناء والجهود المصرية لمواجهة التنظيمات اإلره

شمال سيناء، فضاًل عن الرؤية المصرية للتعامل مع األوضاع في ليبيا، ومدى وجود ارتباط بين الجماعات اإلرهابية المنتشرة في 

سوريا وليبيا وبين تلك المتواجدة في شمال سيناء، وهو ما القى ترحيبًا كبيرًا من المسئولين الكنديين، آملين في العمل على 

ن مؤسسية تعنى بمواجهة المخاطر األمنية التي تواجه البلدين والمنطقة، بل والعالم أجمع، في سياق مكافحة تدشين آلية تعاو

اإلرهاب، والسيما خالل زيارة وزير الدفاع الكندي المرتقبة للقاهرة ولقائه مع السيد الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع المصري، 

 يناء الكندى الجنسية.وكذا مع قائد القوات متعددة الجنسيات في س

 11/21/1122 موقع وزارة الخارجية المصرية

 يصدق على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسورالبرلمان في دولة أوروجواي 

صرح السفير سامى سالم سفير جمهورية مصر العربية لدى أوروجواى بأن السفارة نجحت من خالل اتصاالتها المكثفة خالل الفترة 

ى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر األخيرة مع سلطات البرلمان فى دولة أوروجواى فى إنهاء إجراءات التصديق النهائي عل

. وأضاف 22/21/1122وتجمع الميركوسور وذلك فى الجلسة العامة األخيرة التى عقدها مجلس الشيوخ األوروجوائى بتاريخ 

 سالم أنه بذلك يصبح عدد الدول التي أنهت إجراءات التصديق على االتفاقية المشار إليها ثالثة دول وهى مصر والبرازيل

وأوروجواي، ويتبقى فقط إنهاء نفس اإلجراءات بدولتي األرجنتين وباراجواي حتى تدخل االتفاقية حيز النفاذ بشكل رسمي، 

موضحًا أن هناك الكثير من اآلمال المعقودة على هذه االتفاقية من أجل تحقيق المزيد من التقارب بين الجانبين وزيادة حجم 

 األعضاء في التجمع.التبادل التجاري بين مصر والدول 

 11/21/1122 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 التعويضات اإلسرائيلية يدفعها فقراء مصرميدل أيست مونيتور: 

مليار  2.1اعتبرت صحيفة "ميدل أيست مونيتور" البريطانية أن قضية التعويضات التي سوف تدفعها مصر إلسرائيل والتي تبلغ 

ة سوف يتاثر ، تجعل المصالح بين الدولتين على المحك، مؤكدة أن الغرام1121دوالر بعد انهيار اتفاقية الغاز بين الجانبين في 

وقالت الصحيفة في تقرير نشر اليوم السبت بعنوان "إلى أي مدى يمكن  بها المواطن الفقير، وتؤخذ من جيوبهم بشكل أو بأخر.

أن يذهب الخالف المصري اإلسرائيلي حول الغاز"، في األسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها سوف تحصل على تعويضات من مصر 

، حيث كانت القاهرة تصدر الغاز لتل أبيب بأسعار أرخص من 1121ر بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز في مليار دوال 2.1بقيمة 

 قيمتها السوقية، مما تسبب في خسائر فادحة لالقتصاد المصري.

 21/21/1122 مصر العربية

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3edc527d-8047-49a8-b6a2-0be4a8bbf258
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=306ba67f-fd95-4a2c-925e-fc0264a45a76
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%A9/844573-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 : السيسي أعاد مصر عشرات السنين للوراءواال العبري

"بدال منه صعد الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي قمع بال رحمة مؤيدي مرسي في األيام األولى والدامية التي أعقبت االنقالب. 

المئات، واعتقل اآلالف غيرهم وعادت مصر عشرات السنين للوراء، اآلن سحق الحاكم الجديد لبالد النيل كل من تجرأ على رفع قتل 

أعوام على اندالعه، في ظل  2اإلسرائيلي لمآالت "الربيع العربي" بعد ” Wallaجاء ذلك ضمن رصد أجراه موقع " صوته بالنقد".

 .وتزايد نفوذ تنظيم داعش المتطرف ريا واليمن وليبياالحروب األهلية التي شهدتها سو

 21/21/1122 مصر العربية

 انفراجة مصرية مع قطر وتقارب مع تركيا بتفاهمات سعودية

نسبية تمثلت في لقاء رئيس االنقالب إن عالقات مصر وقطر شهدت انفراجة بقولها  مصادر دبلوماسية مصرية وعربية"نقلت 

عبدالفتاح السيسي بأمير قطر تميم بن حمد، على هامش قمة المناخ، فضال عن تبادل التهاني في المناسبات الوطنية، وكان 

وشهد معرض الدوحة الدولي للكتاب  آخرها تهنئة الرئاسة، وحضور مسؤولين مصريين حفل العيد الوطني القطري قبل يومين.

 أسبوعين، بحسب تلك المصادر، مشاركة مصرية من كتاب وناشرين، وجناحين كبيرين، لوزارة الثقافة والسفارة المصرية.قبل 

وقالت المصادر "إن التطورات المتسارعة التي شهدتها  عن تقارب محتمل بين مصر وتركيا خالل الفترة المقبلة. المصادرونقلت 

 وأوضحت أن فتح قنوات اتصال بينهما، خصوصا في األمور األمنية، والدبلوماسية". المنطقة مؤخرا فرضت على البلدين ضرورة

التقارير "االستراتيجية التي رفعت للقيادتين السعودية واإلماراتية تشير إلى أن عالقات مصر وقطر وتركيا، لن تبقى كما هي، 

 .من التقارب المحسوب أو البارد" وستشهد تحوالت تدريجية نحو مزيد

 11/21/1122 12عربي 

 «سد النهضة»تكشف.. ملياردير سعودى يساهم فى بناء « الشروق»

من مصادر سودانية رسمية وفنية زارت موقع سد النهضة ألكثر من مرة منذ بداية عمل اللجنة الفنية الدولية « الشروق»ت لمتع

حتى وقت قريب، أن شركات رجل األعمال السعودى الشيخ محمد العامودى هى الداعم األول والشريك الرئيسى إلدارة  1121فى 

اإليطالية من خالل مصنعين لألسمنت يتم توريد معظم إنتاجهما إلى سد النهضة، « نىسالي»اإلنشاءات فى مشروع السد مع شركة 

وبحسب ما صرحت به المصادر، تمد مصانع  الوطنى التابع للحكومة اإلثيوبية. Messeboفضال عن الشحنات التى يوردها مصنع 

السد فى مراحلة األولية، بينما تم توقيع عقود  بمتطلبات مواد البناء، خاصة األسمنت الالزم لبناء« سالينى»العامودى شركة 

 شركات وسيطة مملوكة أيضا لرجل األعمال السعودى لتقديم الخدمات اللوجيستية للمشروع.

 21/21/1122 لشروقا

 البنك الدولي يقرض مصر مليار دوالر قبل نهاية العام

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع البنك الدولي، للحصول على مليار دوالر تصرف دفعة واحدة من إجمالي قرض بـثالثة 

عقب التوقيع وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في مؤتمر صحفي  مليارات دوالر والذي ستحصل عليه الحكومة من البنك.

مليارات دوالر منها ستة مليارات  8ديسمبر/كانون أول: "مجلس البنك الدولي وافق على حزمة قدرها  21على القرض يوم السبت 

وأضافت سحر: "التوقيع الذي جرى اليوم  دوالر من البنك الدولي ومليارا دوالر من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص".

مليارات دوالر لتمويل عجز الموازنة" موضحة أن "المليارات الثالثة األخرى ستوجه للتنمية في بعض  3ر من إجمالي هو لمليار دوال

 .طق مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناءالمنا

 21/21/1122 روسيا اليوم

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%A9/845026-walla-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://arabi21.com/story/878833/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19122015&id=fcb2e263-364e-48c6-b24a-3c2ce7b0d23a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19122015&id=fcb2e263-364e-48c6-b24a-3c2ce7b0d23a
https://arabic.rt.com/news/804543-%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%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
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 التحقيق في نشاط اإلخوانمخابرات بريطانيا تحدثت عن ال جدوى 

كشف موقع "ميدل إيست آي" في تقرير لبيتر أوبورن وديفيد هيرست، عن أن المخابرات البريطانية نصحت رئيس الوزراء ديفيد 

وبحسب ما علم الموقع، فإن أحد كبار مسؤولي المخابرات  كاميرون بعدم األمر بالتحقيق في عالقة اإلخوان المسلمين باإلرهاب.

 ( حذر رئيس الوزراء شخصيا من أن التحقيق، الذي انتهى الصيف الماضي، لن يكون مجديا.MI5ية البريطانية الداخلية )العسكر

(، أن إطالق تحقيق في أنشطة اإلخوان المسلمين قد يتسبب في تخريب العالقات مع عناصر MI5ويشير التقرير إلى أن ما أقلق )

ويستدرك الكاتبان  م في إخراج السلفيين الجهاديين من بعض المساجد في بريطانيا.من المجتمع اإلسالمي، الذين تعاون معه

 التحقيق، لم يأخذ بتلك النصائح. بأن كاميرون، الذي وقع تحت ضغط شديد من اإلمارات إلطالق

 21/21/1122 21عربي

 تكريمهم في مصرانسحاب اإلعالم السعودي من حفل 

انسحب ممثلو اإلعالم السعودي من حفل تكريمهم الذي نظمه اتحاد المنتجين العرب بالقاهرة تحت شعار "شكًرا لإلعالم 

ورفض اإلعالمي فهد العجالن، نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، الصعود على المنصة وتسلم درع التكريم، بسبب  السعودي".

فل ومضمونه لما تمت دعوة الصحف السعودية إليه، والجهل بأسماء الصحف وعدم نطقها بأسمائها سوء التنظيم، ومخالفة الح

وفوجئ ممثلو الصحف السعودية حين وصولهم إلى مقر الحفل بترتيب إدارة االتحاد للمقاعد المخصصة للضيوف وفق  الصحيحة.

عوة األساسية موجهة تكريمًا لهم تحت شعار "شكرًا عالقاتها الشخصية، متجاهلة ممثلي الصحف السعودية، الذين كانت الد

 للسعودية"، وذلك تكريمًا للدور اإلعالمي ومواقف اإلعالم السعودي تجاه قضايا مصر، حسب "الجزيرة".

 12/21/1122 رصد

 

 مبارك تحت عنوان "سري".. وثيقة تكشف مطالبة اإلمارات بعدم محاكمة

يناير،  12كشفت وثائق ومعلومات سرية عن "تورط اإلمارات في دعم الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري بعد ثورة 

ونشرت مواقع إخبارية برقية سرية مسربة من سفارة السعودية بـ"أبوظبي"،  حتى رئاسة الجنرال عبدالفتاح السيسي لمصر".

وكشفت البرقية عن معلومات تفيد بأن   االنتخابات الرئاسية بمصر وميل اإلمارات لدعم شفيق.عن األجواء في اإلمارات أثناء 

"دولة اإلمارات مارست ضغًطا كبيًرا على المجلس العسكري الحاكم بمصر لكي ال تتم محاكمة الرئيس مبارك، تداول وقتها أن زيارة 

لت ألكثر من مرة بسبب محاكمة مبارك، وبسبب اتهام عدد من رئيس الوزراء )بعد الثورة( عصام شرف لدولة اإلمارات تأج

أن  ولفتت إلى  المستثمرين اإلماراتيين بأنهم شركاء مع رموز النظام السابق، المحسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك".

 ح الزيارة للمصريين.دولة اإلمارات وقتها أوقفت تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين بالدولة، وكذلك أوقفت تصاري

 11/21/1122 رصد

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/878544/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-
http://rassd.com/170170.htm
http://rassd.com/170158.htm
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يجتمع بوزراء وممثلى أوابك.. ومصر ترحب بالمشاركة العربية في التنقيب عن النفط والغاز

منظمة الدول العربية المصدرة للنفط )أوابك(، وذلك بحضور المهندس طارق المال اجتمع السيسي، اليوم األحد، بوزراء وممثلي 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، .وزير البترول والثروة المعدنية، وأمين عام منظمة األوابك

همية القطاع الحيوي الذي يمثلونه باعتباره مصدرًا بأن الرئيس استهل االجتماع بالترحيب بوزراء النفط العرب، مشيرًا إلى أ

 للطاقة التي ُتستخدم في شتى مناحي الحياة.

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

 السيسي يجتمع بمحلب والجيوشى الستعراض موقف المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والموانئ

اجتمع السيسي، يوم األحد، بكل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واالستراتيجية، 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خالل االجتماع .سعد الجيوشي وزير النقلوالدكتور 

استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والموانئ البحرية والجافة، والتأكد من تنفيذها 

رامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في خدمة النقل والمواصالت بأعلى معايير الجودة والسالمة وفقًا للب

 للمواطنين.    

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

 السيسي يصدر قراًرا جمهورًيا بتعيين نواب لخمسة وزراء

وجاء القرار بتعيين نائب لكل من وزير  .وزراء لخمسة نواب بتعيين 1122 لسنة 061  أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار

صدر  .والتعليم الفني، وزير الصحة والسكان، وزير اإلسكان ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالتعليم العالي، وزير التربية 

 .ملحق الجريدة الرسمية -ديسمبر، وُنشر اليوم األحد في جريدة الوقائع المصرية  21القرار يوم الخميس الماضي 

 11/21/1122 مصر العربية 

 -الحكومة المصرية :

 

 رئيس الوزراء: أولوية لمشروعات البنية التحتية ببرنامج الحكومة

المقبلة في تطوير البنية التحتية قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن برنامج الحكومة المقبل يساعد مصر في المرحلة 

وأضاف خالل مؤتمر صحفي بمقر االستثمار، أنه يتم توفير التمويل الالزم لهذه المشروعات من .ومشروعات الصرف ومياه الشرب

ة يخالل قرض البنك الدولي والبنك اإلفريقي، مشيًرا إلي أن المشروعات القومية يتم توفير الالزم لها عن طريق البنوك المصر

ونوه إلى أن الحكومة تحتاج خالل المرحلة المقبلة إلى حجم كبير من اإلنفاق لتطوير الخدمات .والنقد األجنبي وشركات المقاوالت

 والبنية التحتية؛ ألن األمر ال يحتمل التأخير في مثل تلك المشروعات المهمة والملحة.

 11/21/1122 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/825149/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/825146/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/846158-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/826188/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85.aspx
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 المجتمع المدني شريك أساسي في دعم المنظومة الثقافيةحلمي النمنم في لقائه مع أندريه زكي: 

 .أكد حلمى النمنم وزير الثقافة أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم الثقافة، وبخاصة في مناطق الصعيد

مصر، ومدير عام الهيئة رئيس الطائفة اإلنجيلية ب –جاء ذلك خالل استقبال الوزير اليوم األحد، للدكتور القس أندريه زكى 

القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية والوفد المرافق له من قيادات الهيئة القبطية اإلنجيلية.واتفق الطرفان خالل اللقاء على 

البدء في تفعيل بروتوكول التعاون السابق توقيعه في فبراير الماضي بين الهيئة القبطية اإلنجيلية ووزارة الثقافة، والذي 

يهدف إلى تدعيم ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، من خالل تنظيم العديد من البرامج واللقاءات الفكرية 

 واألنشطة الثقافية المشتركة، وبخاصة مع الشباب، واكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية المجتمع، وبخاصة في صعيد مصر.

 11/21/1122 بوابة األهرام
 

 الزند" يوقع بروتوكول تعاون ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية

وزير العدل، بروتوكول تعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائى وبمساهمة من حكومة مملكة السويد، وذلك وقع أحمد الزند، 

بحضور عزت خميس المستشار الفنى لوزير العدل والمستشار حازم بدوى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والسفير 

فة القائم باألعمال ببرنامج األمم المتحدة االنمائى ، وسوزان نيلسون شريف رفعت مساعد وزير الخارجية، واألستاذة نجالء عر

 القائم باألعمال سفارة مملكة السويد، والمستشارة جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل

 11/21/1122 البوابة نيوز
 

 ة وزير الكهرباء من مباحثات محطة الطاقة النووية بموسكوعود

وصل مطار القاهرة الدولى، الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء قادًما من موسكو بعد زيارة استغرقت عدة أيام ترأس خاللها وفًدا 

ستكون من محطات الجيل  وقال شاكر خالل زيارته، إن هذه المحطة.مصرًيا لبحث مشروع أول محطة للطاقة النووية في مصر

 الثالث فى الطاقة النووية، وهى أول محطة للطاقة النووية ستجعل مصر رائدة فى مجال التكنولوجيا في المنطقة.

 21/21/1122 بوابة األهرام

 -وفود أجنبية :

 القاهرة على متن طائرة خاصةوفد ليبي رفيع المستوى يصل 

عضوًا  22وصل مطار القاهرة الدولى، وفد برلمانى ليبى رفيع المستوى، على متن طائرة خاصة قادمة من تونس، حيث ضم الوفد 

 برئاسة محمد إبراهيم محمد عبد الجواد، فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام.

 21/21/1122 بوابة األهرام
 

 وصول وزير البترول العراقي لبحث منظومة أوابك

قاهرة الدولى وزير البترول العراقى عادل عبدالمهدى، لحضور المؤتمر الوزارى الخامس والتسعين لمجلس وزراء وصل مطار ال

وذلك بمشاركة الدول األعضاء فى المنظمة .منظمة الدول العربية المصدرة للبترول )أوابك( الذى تستضيفه القاهرة يوم األحد

كة البحرين والجزائر والعراق والكويت وقطر وسوريا وليبيا ومصر، وبحضور عباس وهى السعودية واإلمارات العربية المتحدة وممل

 النقى األمين العام لمنظمة األوابك.

 21/21/1122 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/825052/%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%AD%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1673095
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824641/%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%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824644/%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%D9%81%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824640/%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%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83.aspx
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 -البرلمان المصرى :

 الم يريد أن يفرض علينا رئيًسا للمجلسصالح فوزي يلقي محاضرة للنواب.. ونائب: كالمك مش جديد.. واإلع

أكد الدكتور صالح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة اإلصالح التشريعي، أن اقتراح القانون من أهم مراحل التشريع 

م ومن حق كل نائب أن يقترح قانونًا، ومن حق الحكومة أيضًا أن تعد قوانين وتخضع للمناقشات من قبل المجلس والنواب ه

كما أن لرئيس الجمهورية أن يقترح قانون ويعرضه علي النواب، وبالتالي يوجد شراكة بين الحكومة .المسئولون عن إصداره

ولفت فوزي في محاضرته للنواب الجدد خالل المحاضرات التدريبية التي تعقدها .والرئاسة ومجلس النواب في اقتراح القوانين

أن اخضاع القوانين لمراجعة مجلس الدولة ينطبق فقط علي مشروعات القوانين الواردة من األمانة العامة لمجلس النواب إلي 

 الحكومة، أما مشروعات القوانين التي تقترح من أعضاء المجلس فال تعرض علي مجلس الدولة.

ة لرئاسة المجلس، وقال ومن جانبه، اتهم اللواء بدوي عبد اللطيف وسائل اإلعالم بتوجيه الرأي العام نحو اختيار شخصية معين

ال نريد أحدًا أن يفرض علينا أي أسماءووجه حديثه إلي الدكتور صالح فوزي بأن الكالم الذي قام بشرحه للنواب منصوص عليه 

 في الدستور والقوانين والالئحة الداخلية للمجلس وكان األولي أن يتم الحديث في موضوعات أخري، قائًلا: "كالم مش جديد".

 11/21/1122 بوابة األهرام

 -األحزاب و االئتالفات :

 

 ارتباك فى ائتالف "دعم مصر".. وضغوط على سيف اليزل للتنحىبعد انسحاب األحزاب.. مصادر: 

تلقى ائتالف دعم مصر، الذي تشكله قائمة في حب مصر، ضربة في مقتل بإعالن انسحاب حزبي الوفد ومستقبل وطن من 

ف الكتلة الحزبية االئتالف، ومعارضتهما له في ظل اتخاذ حزب المصريين األحرار موقفا رافضا ومهاجما له وبهذا يخسر االئتال

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل إن عددا من األحزاب والمستقلين المنضمين لالئتالف، يفكرون حالًيا فى .األكبر بالبرلمان

إعادة النظر فى موقفهم باالنضمام له، فى ظل الهجمات التى تلقاها وانسحاب الكتل البرلمانية الحزبية الكبرى، بل نفت معظم 

 التى أعلن االئتالف انضمامها له خالل اجتماعه األخير صحة ذلك.األحزاب 

 12/21/1122 بوابة األهرام

 

 مصطفى بكرى يطرح "مبادرة لم الشمل" إلنقاذ ائتالف دعم مصر

طرح مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بائتالف دعم مصر، مبادرة أطلق عليها "مبادرة لم الشمل" إلنقاذ الوضع الراهن تتكون 

الخالفات، الفتا إلى أنه أجرى اتصاالت مع قيادات وأكد "أنه على يقين أن هذه المبادرة يمكن طرحها، لحل تلك  .من أربعة بنود

من حزب مستقبل وطن وحزب الوفد واستمع خاللها إلى وجهة نظرهم فى االئتالف وتبادل وجهات النظر، لبحث التقارب من 

وطالب أكثر  وأوضح ، أنه سبق وحذر من أخطاء الالئحة الداخلية لالئتالف، .جديد، غير أنه لم يعرض عليهم المبادرة حتى اآلن

من مرة بضرورة إعادة مناقشتها لنصل لحلول للخالف عليها، مؤكدا أنه سيطر لالنسحاب من االئتالف حال االستمرار على هذا 

 .الوضع

 12/21/1122 اليوم السابع

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824999/%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%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%83-%D9%85%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/826238/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2502343#.Vne-f6uxXIU


 

 

1122ديسمبر  12نشرة   مرصد اإلعالم المصري       10   

 

 وينافس على اللجان«دعم مصر»يقرر عدم االنضمام لتحالف « الوفد»

جاء ذلك عقب االجتماع المشترك للهيئه العليا لحزب الوفد والهيئه « دعم مصر»قرر حزب الوفد عدم المشاركة فى تحالف 

الساحة السياسية وحسم  البرلمانية للحزب، برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب أمس األحد لبحث آخر التطورات على

،باالضافة الى تسمية رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.على الصعيد نفسه. كشفت مصادر وفدية « دعم مصر»االنضمام الئتالف 

 أن الحزب سينافس على عدد من لجان مجلس النواب وأمانة السر ووكالة اللجان .

 12/21/1122 األهرام

 

 حياة السياسيةالمصريين األحرار": ائتالف دعم مصر يسعى لتدمير ال"

أكد الدكتور أيمن أبو العال، سكرتير عام مساعد حزب المصريين األحرار، أن ائتالف دعم مصر يسعى لتدمير الحياة السياسية 

بشكل عام، واألحزاب بشكل خاص، وهو ما دفع حزبى مستقبل وطن والوفد لالنسحاب من هذا االئتالف، وتشكيل كتل برلمانية 

أن االئتالف توقع أن تذوب األحزاب تحت رايته، الفتا إلى أن وثيقته حزبية وليست ائتالفية وهو ما دفع وأضاف  .مستقلة عنهم

 .هذه األحزاب لرفض االنضمام له، معلنا ترحيبه بهذا االنحساب

 12/21/1122 اليوم السابع

 

 نائبا ينضمون لتكتل "العدالة االجتماعية" أبرزهم خالد يوسف 15

نائبا هم حصيلة النواب المنضمين حتى وقتنا هذا إلى تكتل العدالة االجتماعية، الذى يرعاه الدكتور محمد أبو الغار رئيس  15

الديمقراطى االجتماعى والدكتور عبد الغفار شكر المستشار السياسى لحزب التحالف الشعبى، ووفقا لمصدر من الحزب المصرى 

داخل االئتالف، فإن المخرج خالد يوسف النائب عن دائرة كفر شكر هو أحدث المنضمين إلى هذه الكتلة، والتى تضم أيضا "خالد 

يهاب منصور" نواب المصرى الديمقراطى، وعبد الحميد كمال نائب التجمع، ونشوى شعبان، وعبدالفتاح الجمال، ونور عبدالرازق، وإ

 .الديب نائبة الحزب الناصرى والنائب هيثم الحريرى

 12/21/1122 اليوم السابع

 

 "المصريين األحرار": نرحب بالتنسيق مع "الوفد" و"مستقبل وطن".. 

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين األحرار أن الحزب منفتح على كل القوى السياسية واألحزاب، خاصة تلك التي 

وحول مدى استعداد .االهتمام المشتركحازت على عدد كبير من المقاعد في البرلمان من أجل التنسيق معها على القضايا ذات 

الحزب لتناسي التالسن المتبادل والخالفات مع حزب الوفد والتنسيق معه أو االنضمام لالئتالف الذي يشكله؛ أكد أن "المصريين 

 التنسيقاألحرار" يضع مصلحة مصر قبل كل شيء وإذا كان هناك قضايا ذات اهتمام مشترك مع حزب الوفد فلن يتردد الحزب في 

وأضاف أنه حتى اآلن ال توجد .معه بشأنها إال أنه يفضل استقالل كتلته البرلمانية وعدم الدخول في ائتالفات في الوقت الحالي

اتصاالت رسمية مع حزبي "الوفد" و"مستقبل وطن" من أجل التنسيق على القضايا ذات االهتمام المشترك ولكن الحزب يأمل أن 

 ل األيام المقبلة.تبدأ تلك االتصاالت خال

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131761/145/460973/%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/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%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-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%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%A9/2502140#.Vne-xauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/15-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81/2502340#.Vne-jauxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/826226/%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-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7.aspx
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 "بـ"نوابه" غدا لعرض أسباب قرار االنسحاب من "دعم مصرمستقبل وطن" يجتمع "

قال محمد شوقى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعقد غدا االثنين، جلسات مع نوابه لعرض حيثيات قرار 

عضو الهيئة العليا لحزب وأضاف  .االنسحاب من ائتالف دعم مصر، واألسباب التى دفعت الحزب التخاذ هذا القرار خالل هذه الفترة

مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب تواصل مع جميع نوابه خالل جلسة أمس وشرح لهم القرار، وينتظر ردود أفعالهم 

 .على قرار االنسحاب، خالل جلسات تبدأ من غد وحتى نهاية األسبوع الجارى

 11/21/1122 اليوم السابع

 

 بعد اعتزام أحزاب فصل نوابها النضمامهم لالئتالف.."دعم مصر"يتحدى:نملك األغلبية

قرارات الحزبين بعدم االنضمام الئتالف دعم بعد أن أعلن حزبي الوفد والمصريين األحرار اعتزامهما فصل نوابهما المخالفين ل

مصر ممن حضروا اجتماع االئتالف أمس ووقعوا على طلب االنضمام األمر الذى يهدد عضوية هؤالء النواب ويفتح جدال حول 

دعم مصر أن حيث أكد النائب عالء عبدالمنعم، القيادى بائتالف .موقفهما القانون، أكد االئتالف تحديه لألحزاب وحمايته للنواب

االئتالف أصبح يملك األغلبية فى مجلس النواب بما يقرب ثلثى األعضاء وأن أى نائب حزبي مشارك باالئتالف ووقع على طلب 

 االنضمام له وتقدم باستقالته من حزبه أو يتم فصله فلن تصوت األغلبية إلسقاط عضويته بالبرلمان.

 21/21/1122 بوابة األهرام

 

 مصادر: استقالة الغزالى حرب بسبب خالفه مع خليل وتهميشه

العليا لحزب المصريين األحرار أن سبب استقالة الدكتور أسامة الغزالي حرب، أمين مجلس أمناء كشفت مصادر مطلعه بالهيئة 

حزب المصريين األحرار والرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطية المندمج مع "المصريين األحرار ترجع إلى خالفه مع إدارة 

بل الغزالي حرب مع أسلوب إدارة د.عصام خليل، القائم بأعمال وأوضحت المصادر أن هناك اختالفا فى وجهات النظر من ق.الحزب

رئيس الحزب للحزب وأن هذا الخالف تصاعد في الفترة األخيرة خاصة بعد نتائج االنتخابات البرلمانية وتقدم خليل للترشح على 

 منصب رئيس الحزب لالنتخابات التكميلية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري.

 21/21/1122 بوابة األهرام

 

 "مصر الحديثة" يعلن رغبته في التوقيع على وثيقة "دعم مصر"

أعلن حزب مصر الحديثة، رغبته في االنضمام الئتالف دعم مصر، والتوقيع على وثيقة االئتالف، مؤكدا أن ائتالف مصر الحديثة 

هو ائتالف وطنى يقوده الحزب داخل مجلس النواب، يحترم التنوع في المجتمع، ويتسع لجميع التيارات المساندة للوطن، ويؤمن 

وقال الحزب في بيان له ."شاملة الستعادة مكانة مصر الدولية واإلقليمية في جميع المجاالتبالوحدة الوطنية، ويمتلك رؤية 

اليوم األحد: إن حزب مصر الحديثة واالئتالف الذي يقوده داخل االئتالف والمنضم إليه العديد من النواب المستقلين يعلن عن 

 رغبته في االنضمام إلى تحالف دعم مصر.

 11/21/1122 البوابة نيوز

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/20/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%80%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85/2501997#.Vne_AKuxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824850/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%B9%D9%85-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824824/%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%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.albawabhnews.com/1673506


 

 

1122ديسمبر  12نشرة   مرصد اإلعالم المصري       12   

 

 -منظمات المجتمع المدنى :

 يونيه": من الخطأ القول بأن ثورة يناير فشلت 31عمرو موسى مناقًشا "القوى السياسية بعد 

زهران، الصادر مؤخرا عن يونيه" للكاتب السياسي فريد  31أقيمت مساء يوم األحد ندوة لمناقشة كتاب "القوى السياسية بعد 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بالمركز الدولي للكتاب بالقاهرة، بحضور كل من عمرو موسى األمين العام األسبق لجامعة 

 الدول العربية، والكاتب وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد.

من جانبه قال عمرو موسى إنه من الخطأ أن نعتبر أن ثورة يناير قد فشلت، مشيرا إلى أن التتابع المستمر لألحداث، الذي تمخضت 

وعن الدور المطلوب للقوى السياسية في هذه الفترة يقول .يونيو وما بعدها بالضرورة، هو نتاج لهذه الثورة 31عنه حركة 

لحق بالقرن الحادي والعشرين، فال يصح أن نتحدث في قرون مضت، في حين أن العالم يتحدث موسى: إن مهمتنا أن نجعل مصر ت

 فيما يحمله المستقبل.

 11/21/1122 بوابة األهرام
 

 "قيادة إخوانية تتقدم باستقالتها بسبب "مجموعة محمود عزت 81أكثر من 

كشفت مصادر مقربة من جماعة اإلخوان، أن عدد من تقدموا باستقالتهم من مناصب عليا داخل الجماعة، منذ نشوب األزمة 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تصرفات  .عضوا حتى اآلن 81األسبوع الماضى، تجاوز الـ الداخلية 

مجموعة محمود عزت األخيرة، واتخاذ القرارات دون العودة لهذه القيادات، وراء االستقاالت، فيما أخفقت الجماعة فى إقناعهم 

 .للعدول عن قراراتهم

 12/21/1122 اليوم السابع

 -تصريحات :

 جيمس موران: بعثات من البرلمان األوروبي ستزور القاهرة مع بداية عمل البرلمان المصري الجديد

لدى مصر، جيمس موران، أن الفترة القادمة ستشهد زيارات لبعثات من البرلمان األوروبي ونواب برلمانات أكد سفير االتحاد األوروبي 

وقال خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم األحد، "علينا أواًل فهم شكل .الدول األعضاء بعد بدء عمل البرلمان الجديد في مصر

كيفية عمل لجانه التي ينتظر أن يكون لها دور مهم، إن األمر بالنسبة لنا يتعلق البرلمان الجديد، وهو حالًيا بمرحلة الصياغة، و

بالبرلمان األوروبى فكثير من البرلمانيين األوروبيين يريدون فهم ما حدث بمصر األعوام الماضية ولم يستطيعوا ذلك في ظل 

 دة ستزور مصر ما سيدعم العالقات بين الجانبين".عدم وجود برلمان خالل الفترة الماضية، ومن هنا سنجد بعثات برلمانية عدي

 12/21/1122 بوابة األهرام
 

 أبوهشيمة: ال عالقة لي بقرارات "مستقبل وطن"

قال رجال األعمال أحمد أبوهشيمة، إنه يؤمن بأفكار حزب مستقبل وطن، وإنه ال يتدخل من قريب أو من بعيد في سياسات 

الفترة القادمة تستلزم من وأوضح أن .الحزب، وانما هو مجرد داعم للحزب إليمانه المطلق بقدرة الشباب على االبتكار والتميز

مجلس النواب العمل على استصدار تشريعات تكون قادرة على جذب المستثمرين وتشجيعهم لضخ االسثمارات داخل مصر، مؤكدا 

وأشار أهم ممولي مسقبل وطن، إلى أنه لم يعلم بقرار انسحاب الحزب من .أن الوضع االقتصادي الحالي أفضل بكثير مما سبق

 ن خالل مشاركته باحتفالية الحزب التي عقدت عصر اليوم، مما يؤكد أنه ال عالقة له بقرارات الحزب.التحالف إال م

 11/21/1122 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/826210/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-80-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-/2502095#.Vne-0KuxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/826228/%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%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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%B3%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1.aspx
http://www.albawabhnews.com/1673546
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 يناير هدفها إسقاط الدولة 12أحمد موسى: دعوات التظاهر بـ 

يناير المقبل هدفها الفوضى وإسقاط الدولة، مشيرا إلى أن "جماعة اإلخوان  12الدعوة للتظاهر بـقال اإلعالمي أحمد موسى، إن 

ن الشعب بات "ألوأضاف أنه ال يخاف هذه الدعوات؛  .هي التي تدعو لهذه التظاهرات وتلقى دعما من بعض مؤيديها داخل مصر"

، وانتخاب البرلمان، ولن يسمح لمطلقي دعوات التظاهر ضد النظام لديه وعي كامل قاده إلتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق

 يدا نكون أن إلى ن، فنحن جميعا نحتاجآلكفاية اللي جرى خالل الفترة الماضية ومازلنا نعاني منه حتى ا" :وتابع."بتخريب الدولة

 جاء ذلك فى تصريح لمصر العربية . ."خالل الفترة المقبلة واحدة

 11/21/1122 مصر العربية

 -توك شو :

 ساويرس يرفض االستماع إلى النائبة مي محمود.. واألخيرة ترد: اسلوبه غير الئق

مؤسس حزب المصريين األحرار، سماع أي تعليق من النائبة البرلمانية مي محمود عن الحزب، بشأن  رفض نجيب ساويرس،

انضمامها لتحالف "في دعم مصر" وأنهى المكالمة قائاًل "هي حرة في انتمائها لدعم الدولة أو فشكلة الدولة وتم فصلها وعليها 

إلعالمي وائل اإلبراشي في برنامجه العاشرة مساًءا، هل الحزب ونوابه وتساءل ساويرس، عبر مداخلته التليفونية مع ا."أن تتظلم

ورًدا ."جاء ليعوق مصلحة الوطن، معبًرا عن غضبه من كل منتقديه بقوله "هنعرف نشتغل مع بعض واطلعوا إنتوا منها 62الـ

ويرس أن حزبه الوحيد الذي لم يطلب على سؤال اإلبراشي حول رغبته في التفاوض على تولي حزبه لجنة الخطة والموازنة، أكد سا

وعن رأيه الشخصي في أداء الحكومة الحالية، قال ساويرس إنه ليس من المنطقي أن يتم تغيير الحكومة كل .تولي أي منصب

 .شهرين ومن األفضل أن تستمر في عملها وتحاسب إن أخطأت

ساويرس قائلة "إسلوبه غير الئق ولن أتنازل عن  من جانبها رفضت النائبة مي محمود، بلهجة شديدة الغضب تصريحات نجيب

وأكدت مي محمود، أن نجيب ساويرس ."عضويتي ولم يعقد إجتماع البالغي أو التحقيق معي بشأن إنضمامي لقائمة في دعم مصر

 أكدوا أنهم عضو مجلس أمناء وليس له الحق في الفصل، وأنه لم يتم إبالغها بشكل رسمي، كما أنها هاتفت معظم األعضاء الذين

وأوضحت "نحن من أسسنا الحزب وليس ساويرس ونرفض المزايدة على وطنيتنا، وال .لم يحضروا إجتماع للنقاش حول هذا الفصل

 يعني انضمام أحد األشخاص لتحالف أنه ضد الدولة".

 12/21/1122 بوابة األهرام

 

 "ساويرس لـ"اإلبراشى": األجهزة التى ترى"دعم مصر" كتلة مهمة "سبب العك

س، مؤسس حزب المصريين األحرار، إن حزبه لم يدخل فى ائتالف دعم مصر منذ البداية، الفتا إلى أن انسحاب قال نجيب ساوير

األحزاب منه حاليا يؤكد أن موقف حزبه فى البداية كان صحيحا، متهما االئتالف بالسعى لتهميش األحزاب وعدم إنشاء كيانات 

المؤسسات بما فيها أجهزة، ترى أن االئتالف كتلة مهمة حتى ال يتم ترك وفى تعقيبه على قول اإلبراشى :"بعض  .حزبية قوية

المجلس للتفتيت"، رد بقول لهذه األجهزة أنتم سبب فى هذا العك واللخبطة دى كلها، اتركوا األمور تمشى كما خلقها ربنا 

  ."وبشفافية ودون تدخالت

 12/21/1122 اليوم السابع

 

 

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%A9/846335-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%80-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/826255/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%89%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9/2502066#.Vne-36uxXIU
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 الهلباوي: قدمت تقارير للرئاسة تكشف عالقة اإلخوان بـتنظيم "داعش" و"القاعدة"

ن تقرير بريطانيا حول جماعة اإلخوان كان فى غاية الدقة وأن الهدف األساسى منه حماية األمن القومي قال ، كمال الهلباوي، إ

البريطاني، مؤكدا أنه قام فى وقت سابق بتقديم تقارير للرئاسة تؤكد أن جماعة اإلخوان تربطها عالقات وطيدة بـ "داعش" 

"، المذاع على قناة "الغد" العربي اإلخبارية، أن التقرير البريطاني وصل وأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر."و"القاعدة

لنتائج أخيرة بشأن جماعة اإلخوان، وهي أن جماعة اإلخوان مقسمة فكريا لعدة مجموعات مجموعات أشرسهم المجموعة 

ى أن دول الغرب تراجع مواقفها وأشار الهلباوي إل.الداعشية، ألن هذه المجموعة لها اتصاالت بعمليات عنف تحدث حول العالم

تجاه جماعة اإلخوان، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، ألن التقارير األمنية الغربية كشفت وجود عالقة بين تنظيم اإلخوان 

 وتيارات متشدده منها القاعدة وتنظيم "داعش" اإلرهابي.

 21/21/1122 بوابة األهرام

 

 اير و"السيسى" الوحيد الذى يؤمن بهاين 12إبراهيم عيسى: األجهزة الرسمية تكره 

يناير خصوصًا األجهزة األمنية،  12قال إبراهيم عيسى، إنه يقطع فى شهادة هلل وللوطن أن األجهزة الرسمية فى مصر تكره 

ر ورجل يناير دونما ذرة تردد أو شك داخلى هو السيسى، وهو الوحيد المؤمن كرجل مفك 12مشيرًا إلى أن الوحيد الذى يؤمن بثورة 

وأضاف أنه يتمنى أن يكون هناك منحنى جديد فى عالقة  .يناير ثورة مصرية حقيقية 12أمن ورجل جيش ورجل وطنى بأن 

يناير، موضحًا أن القيادات األمنية الحالية فى كل األجهزة ما كانت يمكن أن تجلس فى مقاعدها فى مواقع اإلدارة  12الدولة بثورة 

يونيو، ويستخدموها لصالح الوطن، وليس لصالح تصفية  31يناير و 12مفروض أن يكونوا مدينين لثورتى يناير، وال 12دونما ثورة 

 ."حسابات، بما فيه خلق الوهم بما يسمى "ائتالف دعم مصر

 12/21/1122 اليوم السابع

 

 ديسمبر 11مرتضى منصور: البرلمان سُيحل 

عشان مش عاوزين نتكلم أكتر من كده، وعدم هجوًما على اللواء سامح سيف اليزل قائًلا "إهدى يا سامح شن مرتضى منصور،

وتابع خالل مداخلة هاتفية ."ديسمبر بسببك 11كالمنا احترام لمؤسسة عسكرية أنت كنت منتمي ليها، وأن البرلمان سُيحل يوم 

دعم  مع اإلعالمي محمود معروف، في برنامج "استاد معروف"، الُمذاع على فضائية"العاصمة": "سامح سيف األذى بيتكلم عن

الدولة ومخدش باله أن الدولة اتهانت واتمسح بكرامتها األرض يوم الخميس، مسمعتش رأيه عن األلتراس شوية العيال اللي 

مرمطوا كرامة الدولة وحاصروا العبين واعتدوا عليهم وأهانوا الدولة، كان فين هو وال دعم الدولة في الفيلم الهندي اللي عامله 

أن "سامح سيف اليزل قال إن اللي هيتكلم ويعارضه هيعمله عقاب ويحرمه من جلسات مجلس  وأوضح."في مجلس النواب؟

 ."النواب، ده مش القي حد يقوله عيب، ويبدو أن مفيش حد بيقول لحد عيب في البلد دي خالص

 12/21/1122 رصد

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824835/%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%87%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%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%D9%80.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%87-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7/2502009#.Vne-6KuxXIU
http://rassd.com/170218.htm
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 من السيسي؟ عكاشة: "هل أصبح سيف اليزل أقوى

انتقد النائب المصري توفيق عكاشة تصريحات النائب المعين اللواء سامح سيف اليزل التي أكد فيها أن رئيس البرلمان المصري 

وقال إنه "عندما يخرج علينا اللواء النائب سامح سيف اليزل اليوم، .سيكون من النواب المعينين، وليس من النواب المنتخبين

من المعينين، فمعنى هذا أنه يكذب البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية بهذا األمر، وهو ينفي بذلك ما قاله ويقول إن الرئيس 

سيصدر للرئيس وتساءل عكاشة: هل سامح سيف اليزل أصبح أقوى من الرئيس؟ وأصبح هو صاحب الرؤية؟ وأصبح هو ."الرئيس

لمان المصري، متهما سامح سيف اليزل ومن معه بإدارة هذا الصراع وكشف عكاشة عن صراع يدور داخل البرتوجيهاته لينفذها؟

وأكد أن التنافس من خالل انتخابات حرة نزيهة تفرز رئيسا للبرلمان هو الوضع الطبيعي .البعيد عن الديمقراطية وجوهرها

الدوائر فإنه لن يستطيع وختم عكاشة حديثه بمهاجمة اللواء اليزل، مؤكدا بأنه لو ترشح على مقعد في إحدى  .وليس عكسه

 إدارتها، في إشارة من عكاشة إلى أن مثله ال يمكن له أن يدير البرلمان أو يرأسه.

 12/21/1122 12عربى 

 -سوشيال ميديا :

 ساويرس لسفير بريطانيا: أشهد كريسماس دافئ بلندن.. وكاسن: لن تستطيع شراء السحلب

داعب رجل األعمال المصرى نجيب ساويرس، السفير البريطانى جون كاسن، حيث رد على تغريدته التى كتبها أمس على حسابه 

وقال ساويرس رًدا على السفير فى تغريده باللغة االنجليزية بأنه اآلن فى لندن  .ر بأن القاهرة علمت لندن البرد على أصولهبتويت

ويشهد عيد ميالد دافئ بها، األمر الذى رد عليه كاسن بصورة ألحد أنواع السحلب المصرى، قائال: "ولكن هل تستطيع شراء هذا 

السفير البريطانى جون كاسن كتب فى تغريده أمس، "إن القاهرة بتعلم لندن البرد على أصوله.. جدير بالذكر أن  ."فى لندن؟

ونشر السفير البريطانى صورتين أوضح خاللهما، أن الطقس بالقاهرة فاق فى برودته طقس لندن، حيث  ."دقت ساعة السحلب

 .درجة مئوية 23درجات مئوية، فى حين أن درجة حرارة لندن  21بلغت درجة حرارتها 

 12/21/1122 اليوم السابع

 

 عالء األسواني: كان أوفر أن يعين السيسي أعضاء البرلمان

وكتب األسواني تدوينة عبر حسابها الشخصي السيسي البرلمان القادم، مجلس صوري لتأييد  اعتبر الكاتب والروائي عالء األسواني

بموقع "تويتر": في حب مصر وعشق مصر ...الخ، كلها كيانات صناعة أمنية من أجل برلمان صوري يؤيد السيسي. ألم يكن أوفر 

 ."للوقت والمال أن يعين السيسي البرلمان مباشرة ؟

 11/21/1122 مصر العربية

 

 بعد إخالء سبيل إسراء الطويل.. وائل غنيم يطالب باإلفراج عن آية حجازي

وكتب في منشور عبر  .باإلفراج عن آية حجازي مديرة مؤسسة بالدي لرعاية أطفال الشوارعطالب الناشط السياسي وائل غنيم 

 .حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" تفاصيل قضية حجازي منذ القبض عليها وحتى اآلن

 11/21/1122 مصر العربية

 

 

http://arabi21.com/story/878900/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%86--%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA/2502459#.Vne-aKuxXIU
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%A7/846445-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%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%A7/846218-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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 تشكيله بشكل الئحياإلخوان تكلف مكتب الخارج باستكمال 

طالب فيه باستكمال تشكيل مكتب الجماعة بالخارج بعد  بياَنا المسلمين، اإلخوانأصدراألمين العام لإلدارة العليا بجماعة 

كما ناشد البيان الذي أصدره األمين العام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي "فيس  .استقالة عدد من أعضائه

وجه األمين العام لإلدارة العليا بجماعة .الداخلية لإلخوان المسلمين الخالفات عن اإلعالم وسائل بإبعاد الجماعة أعضاء بوك"، 

بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب بعد استقالة عدد من أعضائه، واتخاذ ما  المصريين مكتب المسلمين اإلخوان

 ."يلزم من خطوات في إطار اللوائح المنظمة

 11/21/1122 مصرالعربية

 

 أبو الفتوح: استمرار قمع الشباب يشكل رصيًدا لتنظيمات العنف

ذكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية أن استمرار قمع الشباب في مصر يشكل رصيًدا لتنظيمات 

االستمرار فى قمع الشباب المصرى بسجنه والعدوان “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": .العنف

 .”على حقه فى خدمة الوطن سياسًيا واجتماعًيا بكل الوسائل السلمية يشكل رصيًدا لتنظيمات العنف، متى نعقل؟

 11/21/1122 مصر العربية

 

 طارق السويدان: هناك إعالم "متطور" وآخر "مصري"

وقال في تغريدة عبر  .ذكر الداعية السعودي طارق السويدان في حديثه عن وسائل اإلعالم أن هناك إعالم متطور وآخر مصري

المصغر "تويتر": "كلما تابعت وسائل اإلعالم أكثر يتأكد لي أن هناك إعالم متطور وهناك إعالم حسابه على موقع التدوين 

 ."مصري

 11/21/1122 رصد 

 

 محمد العمدة: البرلمان أصبح يدعم الدولة بداًل من الشعب

وقال في تغريدة عبر حسابه  .النواب أصبح داعًما للدولة بداًل من دعم الشعبذكر البرلماني السابق محمد العمدة أن دور مجلس 

على موقع التدوين المصغر "تويتر": "فجأة تحول دور البرلمان من داعم للشعب إلي داعم لمؤسسات الدولة ليصبح الشعار الجديد 

 ."الجيش والشرطة والبرلمان والدولة إيد واحدة، فأين أنت ياشعب؟

 11/21/1122 مصر العربية

 

 ضاحي خلفان: التلفزيون المصري يستعيد عافيته في عهد السيسي

 .اإلعالم المصري أصبح يقدم برامج هادفة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسيرأى ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي أن 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "المحطات التلفزيونية المصرية تستعيد عافيتها في عهد 

 .رتدى قناع ثورة الربيع العربيا وتابع: "يقظة الشعب المصري أحبطت مشروع صهيوني رهيب."السيسي وتقدم برامج هادفة

 11/21/1122 لعربيةمصر ا

 

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%A7/846100-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%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%A7/845920-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
http://rassd.com/170210.htm
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%A7/845305-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
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%A7/845263-%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 "نور فرحات: شعار اإلعالم األمني "اطلقوا قذائفكم فلكم األمان

علق الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي على التصالح بين اإلعالمي 

وقال في تدوينة عبر  ."األمنى.. اطلقوا قذائفكم فلكم األمانشعار المرحلة لإلعالم “أحمد موسى والبرلماني خالد يوسف قائًلا: 

صفحته على موقع "فيس بوك": "خالد يوسف تصالح مع أحمد موسى رغم الفيديوهات الفاضحة والتجريس، وقبل ذلك أبدى 

خصوصيات فلم وتابع: "أما عبد الرحيم على صاحب التسريبات وانتهاك ال."أسامه الغزالى استعداده للتصالح رغم التشهير

اطلقوا قذائفكم فلكم األمان وسيأتي ضحاياكم تائبين  ..وَأضاف: "شعار المرحلة لإلعالم األمنى."يمسسه إنس قبلهم وال جان

 ."مستغفرين، عادت عقوبة تجريس المعارضين التى ابتدعها سليم األول

 11/21/1122 مصر العربية

 

 مش كنتوا سمعتوا كالم الرئيس أحسن"“نجاد البرعي لألحزاب: 

البرعي على الخلفات التى وقعت داخل بعض األحزاب السياسية كالوفد والمصريين األحرار، بسبب موقفهم علق المحامي نجاد 

مش كنتم سمعتم :”وقال البرعي في تغريدة له على موقع " تويتر"  .من ائتالف دعم مصر الذي يشكله اللواء سامح سيف اليزل

الدوله هدكم وقصقص جناحتك الرساله للمصريين االحرار والوفد  كالم الرئيس وعملتم قائمه واحده وخلصتم اهو إئتالف دعم

وأضاف:" هدف ائتالف دعم مصر العودة إلي شكل من أشكال الحزب الواحد، الوفد والمصريين األحرار يتعرضون  ."وغيرهم

 .النشقاقات والتدخالت األمنيه في الملف واضحة

 11/21/1122 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%A7/845290-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%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%A7/845068-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%E2%80%9C%D9%85%D8%B4-%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 النشره المجتمعيه

 

 

 أوال:الحراك المجتمعي

 

 عمال ترسانة السويس: بناكل جبنه وفول ومستمرون فى اعتصامنا حتى تحقيق مطالبنا

عمال شركة ترسانة السويس البحرية احتجاجهم وإضرابهم عن العمل، بعد فشل المفاوضات التى أجرتها نقابات الشركات واصل 

جنيهات على بدل الوجبة ورفض فكرة الضم للهيئة  21السبعة العمالة بالقطاع البحرى بالهيئة، ومنح رئيس الهيئة العمال زيادة 

لعمال وتصاعد االحتجاج واستمرار غلق أبواب الشركة بالسويس. قال المحتجون لـ"اليوم إداريا وماليا، وهو ما أدى إلى غضب ا

السابع": إنهم معتصمون داخل الشركة ويتناولون الجبنة والفول بجميع الوجبات، وأنهم يعلنون ال تراجع عن اعتصامهم حتى 

 . تحقق مطالبهم وهو الضم للهيئة وتحقيق العدالة االجتماعية

 1122-21-12 اليوم السابع

 إضراب سائقي األجرة في محافظة المنوفية بسبب الغرامات 

الغرامات، مما أدى إلى توقف تام لسيارات األجرة خطوط "تال وشبين أضرب سائقو سيارات األجرة بقرية تال بعد رفع ضرائب 

وفي تصريحات لـ"رصد" قال محمد سالم، ."وطنطا"، وأدى هذا إلى تكدس شديد للركاب على محطات القطار "طنطا وتال وشبين

ننا بنقبض ماليين مافيش ألف"، ويضيف "كل يوم تزيد الضريبة بشكل كبير كأ 11ألف وعليها ضرائب بـ 21سائق: "سيارتي بـ

 ."رحمة خالص بينا وفي اآلخر الركاب مش بيعجبهم زيادة األجرة

 1122-21-12 رصد

 اعتصام العاملين بـ"صرف" الجيزة للمطالبة بالحد األدنى لألجور 

الجيزة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري؛ للمطالبة بالحد عمال "هندستي العياط و مزغونة" بإدارة صرف محافظة  اعتصم

يونيو الماضي، وتم بعد ذلك إلغاؤه في شهر نوفمبر  31قال العمال، إن الحد األدنى تم تطبيقه بالفعل في  األدنى من الرواتب

 .الماضي بحجة أن القانون ال يسمح بذلك

 1122-21-11 رصد

 عمال بتروجت يعتصمون احتجاًجا على وقف قرار تعيينهم

 نظم عمال شركة بتروجت، وقفة احتجاجية، اليوم األحد؛ اعتراًضا على وقف القرار القاضي بتعيينهم بشكل رسمي في الشركة

 .الدكتور محمد مرسيوأفاد العمال أن الشركة أصدرت قراًرا يقضي ببطالن كل التعيينات التي تمت في عهد 

 1122-21-11 رصد

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3--%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89/2502397#.VnfMAvkrLIU
http://rassd.com/170203.htm
http://rassd.com/170141.htm
http://rassd.com/170143.htm
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 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 جنيه مليار 1.2 بـ خزانة أذون اليوم يطرح المركزي البنك

جنيه نيابة عن وزارة مليار  1.2، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ1122ديسمبر  11األحد  يطرح البنك المركزي المصري،

وتشير  يوًما 166مليار جنيه ألجل  0.2يوًما، وأذون بقيمة  12مليارات جنيه ألجل  3الماليةوتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

 .مليار جنيه، بنهاية العام المالي الجاري 101التوقعات إلى وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة لـ 

 1122-21-11 بوابة االخبار

 واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق من دوالر مليون 02

 تطوير الصرف الصحي وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خالل زيارتها إلى الكويت، اتفاق التمويل الخاص بمشروع

مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وقد  02في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 

المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،  –وقع عن الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد 

 سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت. –السفير ياسر عاطف  وذلك بحضـور

 1122-21-11 بوابة االخبار

 "السوداء" بالسوق الدوالر سعر جنيهات 8.6

جنيهات للبيع، وذلك بعد قيام البنك  1.83جنيهات للشراء، و 1.82وواصل سعر العملة األمريكية االستقرار بالبنوك الرسمية عند 

 جنيها في السوق السوداء. 8.6بينما سجل المركزي المصري بتثبيت سعر الدوالر فى العطاء الدوالري الدوري 

 1122-21-11 بوابة االخبار

 مليارات دوالر استثمارات جديدة بقطاع البترول 8المال: 

أكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية إن انخفاض االسعار العالمية للبترول سوف يكون له آثار ايجابية علي 

في مجاالت البحث والتنمية ليس في مصر فاتورة الدعم الخاصة بمصر موضحا ان قيام الشركات العالمية بترشيد استثماراتها 

فقط بل في جميع دول العالم وذلك الن تلك الشركات تقوم بضخ مليارات الدوالرات وتريد ان تحقق عائدات من وراء ذلك ولكن 

مع انخفاض االسعار العالمية تتجه تلك الشركات احيانا الي ترشيد استثماراتها،موضحا ان الشركاء االجانب سوف تصل 

مليارات دوالر وانهم يأملون في المزيد في جذب استثمارات اكبر عن طريق  8لنحو  22/1126تثماراتهم في مصر العام المالي اس

 اعطائهم بعض االمتيازات لجذبهم الي مصر في ظل الهبوط الحاد في اسعار المنتجات البترولية عالميا.

 1122-21-12 جريدة االهرام

 مليون دوالر في العطاء الدوري 01البنك المركزي يطرح 

، العطاء الدوالري الدوري، أول عطاءات األسبوع، ومن المقرر أن يتم 1122ديسمبر  11يطرح البنك المركزي المصري اليوم األحد 

مليون دوالر، وذلك بعد تعديل آلية العطاءات الدوالرية التي تطرح بشكل دوري أيام األحد والثالثاء والخميس من  01طرح نحو 

مليون دوالر للبنوك، من  31.2وباع البنك المركزي المصري في العطاء الدوالري الدوري يوم الخميس الماضي، نحو  كل أسبوع

 جنيه للدوالر. 1.1312، وبسعر %32.12ل العطاء، بنسبة تخصيص بلغت مليون دوالر عرضت خال 01إجماال 

 1122-21-11 بوابة االخبار

 

http://akhbarelyom.com/article/5676818d75d92a191817da84/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-7-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1450606989
http://akhbarelyom.com/article/56767e5875d92a711617da84/45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1450606168
http://akhbarelyom.com/article/5676a7ee75d92a4c3289ebd2/8-6-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-1450616814
http://www.ahram.org.eg/News/131761/5/461014/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/567679d075d92a9513ef4c70/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-1450605008
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محطات كهربائية في بني سويف والبرلس 3مليار يورو إلنشاء  6  

مليارات  21محطات بقيمة  3قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء د. محمد اليماني إن وزير الكهرباء قام بتوقيع عقد تمويل إنشاء 

وأوضح اليماني خالل مداخلة هاتفية لبرنامج  دوالر مع مجموعة من البنوك ووكيل التمويل عنهم وهو البنك األهلي المصري

محطات للكهرباء في بني سويف وفي البرلس في  3ديسمبر، أنه سيتم أنشاء  11المحور" األحد "صوت الناس" المذاع على قناة "

ميجا وات والتكلفة اإلجمالية  20011ميجا وات بإجمالي  0811كفر الشيخ وفي العاصمة اإلدارية الجديدة كل محطة قدرتها ستكون 

 مليار يورو . 6لهذه المحطات الثالثة تصل إلى حوالي 

 1122-21-11 بوابة االخبار

انخفاضا فى عجز الميزان التجارى خالل سبتمبر الماضى % 11.2المركزى لإلحصاء :  

مليار جنيه خالل شهر سبتمبر الماضي  11.01المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري  أظهر الجهاز

وأوضح اللواء ابو بكر الجندي رئيس .% 11.2بنسبة انخفاض بلغت  1120مليار جنيه خالل الشهر ذاته من عام  31.86مقابل 

مليار جنيه  22.21، لتسجل % 12.0خارجية اشارت الي انخفاض قيمة الصادرات بنسبة الجهاز ان النشرة الشهرية لبيانات التجارة ال

مليار جنيه خالل الشهر المماثل من العام الماضي مرجعا السبب إلي انخفاض قيمة بعض السلع  20.11مقابل  1122خالل سبتمبر 

 .% 06.8وأهمها البترول الخام بنسبة 

 1122-21-12 جريدة االهرام

مليار دوالر لتنمية سيناء 2.2االتفاق مع الصنايق العربية على تقديم «: التعاون الدولي»  

، على تقديم قروض ميسرة بقيمة  6العربية الـأعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، االتفاق مع الصناديق المالية 

، في تصريحات لها خالل المؤتمر الصحفي، الذي «نصر»وأضافت  مليار دوالر لتنمية سيناء خالل العام األول في مختلف المجاالت 2.2

جتماعها مع ممثلي عقدته مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ، مساء اليوم األحد، بالكويت على هامش ا

الصناديق المالية العربية، أن المشروعات تشمل الصرف الصحي والطرق والمستشفيات والمدارس واإلسكان ومشروعات زراعية 

إلحداث تنمية شاملة وتحسين في مستوى المعيشة لألسر المقيمة في سيناء، مقدمة الشكر للصناديق العربية على مساندتها 

 سيناء.ودعمها لمصر في تنمية 

 1122-21-11 المصري اليوم

 مليار دوالر من البنك المركزى والبنوك للمستوردين والمستثمرين خالل الشهرين الماضيين 7.6

يوًما، تم ضخ  20وحتى اليوم االثنين، أى نحو  1122أكتوبر  11أنه منذ  علم "اليوم السابع"، من مصادر مصرفية رفيعة المستوى

مليون دوالر لسداد الطلبات المعلقة للمستثمرين األجانب فى المحافظ المالية، ونحو مليار دوالر عبر  201مليار دوالر، تشمل  1.6

ائتمانية مباشرة  هيالتمليار دوالر فى شكل تس 3.8مرات أسبوعًيا، ونحو  3عطاءات العملة الصعبة الدورية التى تطرح للبنوك 

مليار دوالر لسداد  1.3للمستوردين ولفتح اعتمادات مستندية وغيرها من عمليات االستيراد ولالفراج عن البضائع من الموانىء و

 .حسابات مكشوفة للعمالء أى التسهيالت االئتمانية المؤقتة التى كانت البنوك منحتها للمستوردين

 1122-21-12 اليوم السابع

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5676882475d92a541c17da84/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%B3-1450608676
http://www.ahram.org.eg/News/131761/5/461017/%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%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AE.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/860891
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF76-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%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%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84/2502357#.VnfHYvkrLIU
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 صحه

«سوفالدي»ليس بديال لـ«: الصحة»و«.. سي»بدء صرف العالج الجديد لفيروس   

الصحة، إنه "تم باألمس توزيع العقار الجديد لفيروس سي على كافة المراكز قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة 

، «غرفة األخبار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مجاهد»وأضاف ."بمحافظات الجمهورية، وسيتم البدء في صرفه للمرضى اليوم

للسوفالدي، فالسوفالدي مازال متوافًرا  ، صباح األحد، أن "هذا العقار ليس بديًلا«سي بي سي إكسترا»الذي يعرض على فضائية 

 ."لدينا ويتم صرفه لبعض المرضى، لكن هذا العقار الجديد للحاالت المنتكسة التي لم تستجب للعقار القديم

 1122-21-11 الشروق

 أهالى فوه بكفر الشيخ: "تلوث مياه النيل ونفوق األسماك أصابنا باألمراض

يستمر مسلسل اإلهمال بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ من جانب المسئولين بها وخاصة مسئولى الرى وشركة مياه الشرب 

ألسماك بنهر النيل بسبب زيادة نسبة األمونيا ونقص والصرف الصحى وحماية نهر النيل، الذين لم يتحركوا إلزالة التلوث ونفوق ا

األكسجين فى المياه. وقالت جيهان طايله عضو مؤسسة القادة للقيادات الشبابية، إن التلوث عم نهر النيل بفوه، وتناثرت 

حاول التى أجريت، ولألسف ياألسماك النافقة على مياه نهر النيل باإلضافة لزيادة نسبة األمونيا التى أثبتتها التقارير والتحاليل 

المسئولين االحتفاظ بها في األدراج دون عرضها على الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، ورغم خطورة األمر إال أن التجاهل 

 .وعدم االهتمام سيد الموقف

 1122-21-12 اليوم السابع

 

 إعالم

 "الصحفيين" لـ"الوطن": استدعاء أحمد موسى للتحقيق اليوم.. وعقوبته قد تصل لـ"شطب عضويته"

 قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن لجنة التحقيق المشكلة من النقابة للتحقيق مع اإلعالمي أحمد موسى، 

تستدعي "موسى" للتحقيق معه في الشكاوى المقدمة ضده متابًعا أن اعتذار "موسى" لـ"خالد يوسف" على الهواء شيء خاصة 

إلى أن النقابة تؤدي دورها في التحقيق معه، وخصوًصا أنه تطاول على المهنة ونقابة بهما، وليس للنقابة دخل به، مشيًرا 

وفي سياق متصل، أكد خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لـ"الوطن"، أنه حال عدم امتثال "موسى"  الصحفيين

تأديب وستوقع عليه العقوبات طبًقا للشكوى المقدمة للتحقيق سيجرى استدعاؤه مجدًدا، وحال استمرار رفضه، سُيحول للجنة ال

 ".ضده، متابًعا: "إذا رأت اللجنة طبًقا لالتهامات والشكاوى وجوب شطب عضويته من النقابة، سُتشطب

 1122-21-12 الوطن

 زراعه

عن كل فدان قمحجنيه دعم المزارع 2311التموين:   

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن األسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في موسم حصاد القمح المقبل 

فضال عن مراعاة السعر العالمي  فدانا 12جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى  2311من حيث دعم المزارع بمبلغ 

حصاد من شأنه ضمان وصول الدعم إلى المزارع فضال عن تجنيب الحكومة تكاليف المتابعة باإلضافة إلى انه سيتيح للقمح عند ال

 .للقطاع الخاص شراء القمح من المزارعين لتجنيبه فرق العملة وتكاليف التأمين والنقل والفحص

 1122-21-11 بوابة االخبار

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20122015&id=2a64b222-820c-4286-bed1-a15552d69e27
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE--%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8/2502059#.VnfMrPkrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/870982
http://akhbarelyom.com/article/5676dc3fb190f4181b8b4567/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-1300%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-1450630207
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 سياحه

 الغردقة خالية من السياح في موسم الـ"كريسماس"

إيهاب مدير فندق: نسبة فقال  أصحاب الفنادق والبازارات فى المدينة يشكون بعد تعليق الرحالت الروسية البريطانية إلى مصر

 نعتمد على السائحين الروس بشكل أساسى.. وطالبنا المسئولين تخفيض اإليجار ورفضوا.. وصاحب بازار: ٪٠٢اإلشغال أقل من 

مع التحضير الحتفاالت رأس السنة، واستمرار تعليق بعض الرحالت السياحية إلى مصر، يواصل أصحاب الفنادق والبازارات فى 

ولم يتبق فى المدينة  احة الروسية بشكل أساسىالغردقة، الشكوى من قلة أعداد السائحين، فى ظل اعتماد المدينة على السي

حتى باتت غالبية الفنادث خاوية، ما تسبب  ٪ 11سوى عدد قليل من جنسيات ألمانية وبولندية وتشيكية، بما يمثل أقل من 

واحد،  فى إقدام أصحاب الفنادق على إلغاء حفالت الكريسماس باستثناء عدد قليل من مجموعة فنادق جمعوا النزالء فى فندق

 .استعدادا لتلك المناسبة

 1122-21-21 الخبر

 نقل ومواصالت

ترحيل محطة مترو الزمالك إلى نهاية الجزيرة«: النقل»  

قائًلا: أكد المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم، أن الوزارة بصدد دراسة ترحيل محطة مترو الزمالك إلى نهاية جزيرة الزمالك 

األحد  CBC المذاع على فضائية« هنا العاصمة»وأضاف إبراهيم خالل مداخلة هاتفية في برنامج ط األمر يحتاج إلى وقت فق

ال غنى عنه ألن التوجه العام للدولة يتجه نحو وسائل النقل الجماعي لحل أزمة المواصالت، مشيًرا  ديسمبر، أن مترو اإلنفاق 11

تم ي»وتابع:  إلى أن األمر يحتاج إلى بعض الوقت ألن الرسومات الهندسية وضعت بالفعل، مؤكًدا أن الحل سيرضي جميع األطراف

ى أنها من المتوقع أن تقع على أطراف الجزيرة من ناحية شارع أبو الفدا ، مشيًرا إل«تحديد الموقع الجديد لمحطة مترو الزمالك

 .على كورنيش النيل حسب المسار

 1122-21-21 بوابة االخبار

مليون جنيه 121ومرسى علم بـإنشاء طريق سياحي بين األقصر   

السياحي، والذي يهدف لربط « مرسى علم –إدفو  –األقصر »انتهت محافظة األقصر من وضع الدراسات الخاصة بإقامة طريق 

يأتي ذلك في إطار الخطط الجارية للربط بين  المزارات الفرعونية في األقصر بمدينة مرسى علم الواقعة على شاطئ البحر األحمر

ة الشاطئية وقطاع السياحة الثقافية الذي تشتهر به مدينة األقصر، وربط المدينتين بمدينة إدفو التاريخية في شمال السياح

 محافظة أسوان .

 1122-21-21 بوابة االخبار

نسبة ارتفاع الوفيات في حوادث القطارات %111«: اإلحصاء»  

حادثة في نفس  6682حادثة، مقابل  6126، مسجال ٪3.2، بنسبة 1122ارتفع عدد حوادث السيارات خالل النصف األول من عام 

ن ، كما انخـفض عدد المصابي٪1.1متوفيا، بنسبة  1818متوفيا إلى  3112، فيما انخفض عدد الوفيات من 1120الفترة من عام 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، في تقرير لحوادث السيارات  ٪21.2مصابا، بنسبة  8106مصابا إلى  22161من 

 2.1متوفى أو مصاب لكل حادثة إلى  1.2، إن معدل خطورة الحوادث انخفض من  1 122والقطارات خالل النصف األول من عام 

 مصاب. 211متوفي لكل  32.0مصاب إلى 211متوفي لكل  11.0رتفع معدل قسوة الحوادث من متوفى أو مصاب لكل حادثة، فيما ا

 1122-21-12 المصري اليوم

رأس%20السنة%20فى%20الغردقة..%20موسم%20وصاحبه%20سافر
http://akhbarelyom.com/article/56773ed7ac16708f25f461cd/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1450655446
http://akhbarelyom.com/article/567727e1ac1670f615d31e57/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%80250-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1450649569
http://www.almasryalyoum.com/news/details/860945
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 «بدون رخصة» شوارع مصر..  تجوب وموتوسيكل توك توك مليون23.2

تبدو وكأنها سيرك دائم لفوضى المركبات بال هوية سواء لها أو لقائديها والتى يسير معظمها شوارع مصر بما فيها الرئيسية 

اى  وبدون بحرية تتحرك موتوسيكل مليون 21و توك توك مليون 2٫2فيوجد ما يقرب من  بشكل جنونى بال رقيب أو حسيب،

مساءلة قانونية ببساطة النها خارج اطار التسجيل الرسمي.. عالم خاص خارج إطار كل قوانين المرور وحتى قوانين المجتمع 

والمساءلة الجنائية، عمليات سرقة وخطف ومخالفة لكل قواعد السير يمارسها هؤالء ويعجز القانون عن التعامل معهم ألنهم 

 .لمركبة أو حتى للسائقينبال هوية وبال وجود رسمى سواء ل

 1122-21-12 جريدة االهرام

 أقباط

أن نصلي العيد في مخيم السيسيأقباط قرية "نزلة حنا" هل يرضي   

األنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا إلنهاء إجراءات إعادة بناء كنيسة  أكد نبيل أنور رياض المفوض من قبل نيافة

مار جرجس بنزلة حنا أننا تقدمنا بطلب للمجلس القروي لهدم وإعادة بناء الكنيسة وحصلنا بالفعل علي قرار إزالة وتم إزالة 

للحصول علي قرار إعادة بناء وبعد تقديم  مبني الكنيسة حتي سطح األرض وبعد انتهاء عمليات الهدم تم التقدم بطلب أخر

 وتسائلوا ب اال بعد موافقة الجهات األمنيةكافة األوراق المطلوبة التي تثبت أنها كنيسة إال أنهم علقوا الموافقة علي الطل

وحتي هل يرضي ذلك المحافظ وهل يرضي السيسي أن نصلي قداس رأس السنة وعيد الميالد وعيد الغطاس والتي تقام لياًل 

منتصف اليوم التالي في الهواء الطلق في هذا البرد القارص فكيف سيصلي األطفال في هذا البرد القارص وماذا سيحث أذا 

 هطلت اإلمطار مرة أخري علي المصلين ؟

 1122-21-11 االقباط اليوم

 أخرى

 مستخدمو فيسبوك يسخرون من رش قمامة طنطا

شن مستخدمو موقع فيسبوك حملة سخرية على لجوء العاملين بجهاز النظافة بحي ثان طنطا إلى رش تجمعات القمامة 

بدل ما ترشوها شيلوها واقضوا عليها خالص.. »وعلق المستخدمون على الصور، قائلين:  بالمبيدات المقاومة للذباب والبعوض

من جانبها، قالت المهندسة نادية حسونة رئيس حي ثان «وي على دولة التخلف والباشا واقف تحسو انو بيبني مفاعل نووييا له

 .طنطا إن رش أماكن تجمعات القمامة ليس بديال عن رفع القمامة من مكانها، ولكن جاء بهدف القضاء على بويضات الحشرات

 1122-21-11 بوابة االخبار

 ال نتجسس على لمواطنين :«األهرام»مدير مباحث اإلنترنت فى حوار مع 

بعد االعالن عن االتفاق على « تويتر»و« الفيس بوك»االجتماعى  مخاوف كثيرة انتابت مستخدمى االنترنت وصفحات التواصل

مدير مباحث االنترنت بوزارة الداخلية اللواء عصام  ومن جانبه نفى تشغيل برنامج جديد يسمح بمتابعة مستخدمى االنترنت

حافظ هذه المخاوف مشددا على أن الشرطة ترصد اإلرهابيين وال تتجسس على المواطنين مؤكدا أن االجراءات التى تتخذها وزارة 

ن النيابة العامة الداخلية فى هذا الشأن تتم وفقا للقانون وإنها لن تخترق القانون ولن تدخل على أى صفحات دون إذن م

باعتبارها الجهة الوحيدة التى تصرح بالدخول على الصفحات عند ورود تحريات مؤكدة عن قيام صاحب الصفحة بارتكاب جرائم 

 تحريضية .

 1122-21-12 رامجريدة االه

http://www.ahram.org.eg/News/131761/3/461055/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%AB-.aspx
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=137424
http://akhbarelyom.com/article/5676eb5d77cde79a1a8b4567/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1450634077
http://www.ahram.org.eg/News/131761/76/461043/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9.aspx
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 مليون جنيه باإلسكندرية 221مسؤولين تورطوا في قضية فساد بـ 21ضبط 

موظفين بحى شرق وإدارة  21كشفت األجهزة األمنية باإلسكندرية، قضية فساد فى المحليات داخل حى شرق، حيث تبين تورط 

قا وحاليا مدير عام اإلدارة الهندسية بحى شرق، التخطيط العمرانى بمديرية اإلسكان، بينهم مدير عام التخطيط العمرانى ساب

فى تسهيل استيالء صاحب شركة استثمار عقارى ونجله على قطع أراضى مملوكة ألشخاص وللدولة ولهيئة السكة الحديد وجهاز 

 ألف جنيه. 601مليون و 221تصفية الحراسات، تبلغ قيمتها 

 1122-21-12 الوطن

 انتحار شاب جامعي في إمبابة

صرحت النيابة، برئاسة المستشار عبداهلل المهدى، بدفن جثمان الشاب وُيدعى محمد سليمان، بعد تشريحه بمعرفة خبراء 

نتقل إسالم سحلى، وأحمد كامل، وكيال النيابة، إلى الشقة محل الحادث، وتبيّن وا مصلحة الطب الشرعى للوقوف على أسباب الوفاة

وأفادت  وجود الشاب معلق نفسه بجنش مروحة سقف في الصالة، مربوًطا بحبل غسيل، وتوجد آثار دماء تسيل من فمه

 .من عدة أمراض نفسية عاًما، حاصل على بكالوريس تربية رياضية ، ويعانى 32التحقيقات بأن الشاب المنتحر عمره 

 1122-21-11 المصري اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/871108
http://www.almasryalyoum.com/news/details/860744
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 قيادي بالوزارة 16التفاصيل الكاملة لحركة تنقالت وزارة الداخلية التي ضمت 

من القيادات األمنية، وذلك على النحو  16الغفار وزير الداخلية حركة تنقالت مساء يوم السبت، شملت أصدر اللواء مجدى عبد 

اللواء محمد .من مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط ، إلى مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية -اللواء أيمن جاد السعيد جاد :التالى

اللواء صالح الدين .لقطاع الشئون المالية ، إلى مساعد الوزير لقطاع التخطيط والبحوثمن مساعد الوزير  -عبدالخالق محمود البهجى 

اللواء منتصر أحمد عمر أبوزيد .من مساعد الوزير لقطاع األمن الوطنى ، إلى مساعد الوزير لقطاع األمن اإلقتصادى -محمد فتحى حجازى 

اللواء محمود يسرى على محمود حسانين .الوزير لقطاع الوثائق ) ندب (من مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد )ندب(، إلى مساعد  -

اللواء عبدالفتاح عبدالتواب عثمان .من مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا )ندب( ، إلى مساعد الوزير لقطاع األمن )ندب( -يوسف 

اللواء هشام طلبة بدوى البستاوى .الدلتا ) ندب (من مساعد الوزير لقطاع الوثائق )ندب ( ، إلى مساعد الوزير لمنطقة شرق  -خليفة 

 -اللواء جمال نور الدين محمد زكى .من نائب رئيس قطاع األمن الوطنى بدرجة مدير عام ، إلى مساعد الوزير لقطاع المنافذ ) ندب ( -

اللواء شريف .والرقابة ) ندب (من قطاع التفتيش والرقابة نائب رئيس قطاع بدرجة مدير عام ، إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش 

اللواء عادل .من مساعد الوزير لقطاع المنافذ )ندب ( ، إلى مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد ) ندب ( -محمد عبدالرحمن حنفى 

) من مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد ) ندب ( ، إلى مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد  -عبدالعظيم محمد إبراهيم أيوب 

 -من مساعد الوزير مدير اإلدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة األمن العام  -اللواء السيد محمد السيد على جاد الحق .ندب(

من مساعد الوزير مدير أمن اإلسكندرية ،  -اللواء أحمد عبدالجليل حجازى عيسى  .إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة األمن العام )ندب (

من مساعد الوزير مدير اإلدارة العامة للمكتب الفنى ، إلى  –اللواء محمد جاد محمد جاد . الوزير مدير أمن الجيزة ) ندب ( إلى مساعد

من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع األمن  –اللواء محمود سيد عبدالحميد شعراوى  . مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط ) ندب (

من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع األمن  –اللواء حسام سالم نصر عامر .لوزير لقطاع األمن الوطنى ) ندب (الوطنى ، إلى مساعد ا

من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع  –اللواء نادر أحمد إبراهيم جنيدى . الوطنى ، إلى مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانى

من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع  –اللواء فهمى محمد فهمى مجاهد . ر مدير أمن اإلسكندريةاألمن الوطنى ، إلى مساعد الوزي

من  –اللواء حسن عبدالرازق حسن الراعى سيف . األمن الوطنى ، إلى مساعد الوزير مدير اإلدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى

من وكيل اإلدارة العامة  –اللواء عصام سعد إبراهيم حسين .ر مدير أمن الشرقيةمساعد الوزير مدير أمن المنيا، إلى مساعد الوزي

اللواء محمود عبدالعظيم محمد .للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة األمن العام ، إلى مدير اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة ) ندب (

اللواء محمد طارق محمد .ة ) ندب ( ، إلى مدير أمن بنى سويف )ندب(من مدير اإلدارة العامة لشرطة التموين والتجار –حسن العشيرى 

اللواء .من مدير اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة ) ندب ( ، إلى مدير اإلدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ) ندب ( –حلمى األعصر 

اللواء جمال موسى السيد عبدالبارى .إلى مدير أمن المنيا ) ندب ( من مدير أمن بنى سويف ) ندب ( ، –رضا السيد أحمد عبدالمجيد طبليه 

اللواء مجدى عبدالعال .من مدير أمن السويس ) ندب ( ، إلى مدير اإلدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة األمن العام ) ندب ( –

اللواء خالد محمد .ة ) ندب ( ، إلى مدير أمن السويس ) ندب (من مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيز –محمد عطااهلل 

من نائب مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة ، إلى مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن  –شلبى قاسم 

التموين والتجارة ، إلى مدير اإلدارة العامة لشرطة  من وكيل اإلدارة العامة لشرطة –اللواء حسنى سيد زكى عبداللطيف .الجيزة )ندب (

 التموين والتجارة ) ندب (.

 11/21/1122 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/824857/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-.aspx
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 الداخلية يصدر قراًرا بترقيه اللواء جمال سعيد إلي درجة "مساعد وزير"وزير 

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قراًرا بترقية اللواء جمال سعيد لدرجة مساعًدا لوزير الداخلية ونائًبا لمدير أمن 

اء جمال سعيد قد شغل عدد من المناصب القيادية خالل جدير بالذكر، أن اللو.القاهرة لتميزه في أداء عمله خالل الفترة األخيرة

الماضية بداية من تعيينه مأموًرا لقسم شرطة بوالق أبوالعال، ثم مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة الغرب، ثم مديًرا  2األعوام الـ

 لشرطة مباحث الكهرباء، ثم حكمداًرا للعاصمة وأخيًرا تم ترقيته إلي مساعًدا لوزير الداخلية.

 12/21/1122 بوابة األهرام

 

 إسراء الطويل تنهي إجراءات إخالء سبيلها وتغادر قسم بوالق الدكرور

مديرية أمن الجيزة، إجراءات إخالء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل من سراي قسم بوالق الدكرور، أنهت األجهزة األمنية ب

واستقبل "الطويل" عدد من أفراد أسرتها وسط أجواء من الفرحة .عقب التأكد من أنها ليست مطلوبة على ذمة قضايا أخري

 العارمة بقرار إخالء سبيلها.

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

 طالب المدارس يزورون قسم شرطة قها ومركز شرطة أبوكبير

بزيارة لديوان قسم شرطة قها، وقاموا  -المشتركة بالقليوبية صحبة مشرفى المدرسة توجه عدد من طالب مدرسة قها الثانوية 

كما توجه عدد من طالب .بجولة تفقدية بديوان القسم، قام خاللها ضباط القسم بشرح مبسط لدور الشرطة في خدمة المجتمع

مشرفى المدرسة، إلى زيارة ديوان مركز شرطة أبو مدرسة أبو مليحة للتعليم األساسى التابعة إلدارة أبو كبير التعليمية بصحبة 

كبير، تجولوا خاللها بديوان المركز، وقام قيادات المركز باالجتماع بالطلبة وتحدثوا معهم عن الخدمات التي يقدمها المركز 

 للمواطنين.

 21/21/1122 البوابة نيوز

 -والنيابات :المحاكم 

 دعوى أمام القضاء اإلداري تطالب بعالنية جلسات مجلس النواب

أقام حسن عبد الحميد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة طالب فيها بعالنية جلسات مجلس 

 وري بما يسمح الوصول إليها.النواب وإنشاء موقع متخصص على شبكة اإلنترنت لنشر وتوثيق الجلسات المنعقدة بشكل د

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

 آخرين تعدوا على إمام مسجد  0أمر بضبط نيابة اإلسكندرية تحتجز عضوين بالدعوة السلفية وت

أمر وائل صبرى، رئيس نيابة العامرية باإلسكندرية، بحجز عضوين من الدعوةالسلفية على ذمة تحريات األمن الوطنى، وضبط 

 آخرين، فى واقعة منع إمام مسجد تابع لألوقاف من إلقاء خطبة الجمعة، وقيامهم بالتعدي اللفظي عليه. 0وإحضار 

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/826254/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%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%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/824864/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1671000
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/825094/%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%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/210/825065/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1.aspx
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 فبراير.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجل أردوغان 20

ة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، قررت الدائر

 فبراير المقبل. 20والتى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن "بالل" نجل الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، للحكم بجلسة 

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

 سنوات والمؤبد غيابيا الثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ"اقتحام قسم العرب" 3المشدد 

متهًما بالسجن المشدد ثالث سنوات والمؤبد  21قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة 

 غيابيا على اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما بالقضية المعروفة إعالمًيا بـ"اقتحام قسم العرب".

 11/21/1122 بوابة األهرام

 

 عماد الجلدة يطعن على قرار التحفظ على أمواله

القضاء اإلداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطالن قرار لجنة اقام عماد الجلدة رجل األعمال وشقيقه دعوى قضائية امام محكمة 

واختصم كل من وزير العدل ومساعد وزير العدل .التحفظ على أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة بشركة هورس للسياحة

ركة حسين الجلدة ورئيس لجنة التحفظ على أموال اإلخوان ورئيس الوزراء بصفته.وتابعت الدعوى أن رئيس مجلس إدارة الش

يونيو مطالبا برحيل حكم اإلخوان وان الرئيس المعزول محمد مرسي رفض العفو عن شقيقه مما يثبت  ٠٢شارك في مظاهرات 

 عدم وجود عالقة بينهما وبين الجماعة.

 11/21/1122 البوابة نيوز

 

 يتهم "ساويرس" بالتحريض على التظاهربالغ للنائب العام 

تقدم الناشط رمضان األقصري، ببالغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رجل األعمال، نجيب ساويرس، يتهمه فيه 

ة يناير المقبلة، مما يؤثر على استقرار البالد، وإشاعة الفوضى، وتشويه صور 12بتحريض الشباب على االحتجاج في ذكرى ثورة 

واستند مقدم البالغ إلى حوار أجراه رجل األعمال ومؤسس حزب المصريين األحرار مع صحيفة اليوم .الرئيس عبدالفتاح السيسي

 السابع، يوم السبت.

 11/21/1122 البوابة نيوز

 

 قوائم ترقب الوصولمنع رجل األعمال مدحت بركات من السفر ووضعه على 

قرر المستشار فتحي البيومي، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، المنتدب بقرار من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف 

القاهرة، إدراج اسم المتهم مدحت حسنين وشهرته "مدحت بركات" رئيس مجلس إدارة شركة المركز الدائم، على قوائم الممنوعين 

وائم ترقب الوصول، وذلك على خلفية اتهامه باالستيالء على قطعة أرض تسمى وادي الملوك بطريق القاهرة من السفر وق

 حصر فحص مكتب مستشار التحقيق. 1122لسنة  020اإلسكندرية الصحراوي، في القضية رقم 

 11/21/1122 البوابة نيوز

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/824988/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/824932/%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%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7.aspx
http://www.albawabhnews.com/1672830
http://www.albawabhnews.com/1672762
http://www.albawabhnews.com/1672323
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 ضابط شرطة لقتله نقاًشا عن طريق الخطأ ببني سويفحبس 

 .قضت محكمة جنح بندر بني سويف الجزئية بحبس ضابط شرطة التهامه بقتل نقاش باستخدام سالحه الميري عن طريق الخطأ

مع  ةوأمرت المحكمة برئاسة المستشار محمود سيد إسماعيل، بحبس ضابط الشرطة أحمد محمد طه، بإدارة مرور بني سويف سن

جنيه وذلك التهامه بقتل نقاش باستخدام سالحه الميري عن طريق الخطأ أثناء تأدية خدمته بميدان  211الشغل وكفالة 

كما قررت المحكمة بإلزام المتهم والمسئولين عن الحق المدني بالتعويض المبدئي المؤقت .الزراعيين وسط مدينة بني سويف

 جنيًها أتعاب المحاماة. 21دفع آالف جنيه، و 21ألهلية المجني عليه، 

 21/21/1122 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 القبض على "أحمد محمود" أمين "الحرية والعدالة" في السويس

في السويس، خالل اختبائه في ألقى ضباط األمن الوطني في السويس القبض على "أحمد محمود" أمين حزب الحرية والعدالة 

عاًما، وأحكام أخرى  22إحدى الضواحي النائية بمحافظة الجيزة.وأوضح مصدر أمني أن المتهم صدر ضده أحكام عسكرية بالسجن 

 صادرة من محكمة جنايات السويس بالسجن المؤبد.

 21/21/1122 البوابة نيوز

 

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  شخص 10القبض على  

بتهمة  شخص 22بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخص 23ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 21/21/1122 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1671750
http://www.albawabhnews.com/1671689
http://www.albawabhnews.com/1671019
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــــ

 صدقى صبحى يبحث مع وزير الدفاع الكندي التعاون العسكري وسبل القضاء على اإلرهاب

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، هارجيت ساجان وزير الدفاع الكندي  التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة

تناول اللقاء تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود اإلقليمية والدولية للقضاء  والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالًيا.

حول زيادة أوجه التعاون في المجاالت العسكرية علي اإلرهاب واستعادة االمن واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط، كذلك التفاهم 

وأكد القائد العام علي عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين،  وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين.

لمشترك في العديد من معربًا عن اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الكندي وتطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون ا

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية عدد من كبار قادة القوات  المجاالت.

 المسلحة والسفير الكندي بالقاهرة.

 21/21/1122 بوابة األهرام

 سيناءتنظيم الدولة يعلن تبنيه استهداف موكب مدير أمن 

 أعلن تنظيم الدولة بسيناء عن تبنيه عملية تفجير الموكب األمني للواء مصطفى الرزاز وقام بنشر صور من عملية التفجير.

 وكانت مصادر خاصة تحدثت عن تواجد مدير أمن شمال سيناء لحظة التفجير باإلضافة لنائب مدير األمن.

 12/21/1122 رصد

 

 "1122وصول القوات األردنية المشاركة فى التدريب المصرى األردنى المشترك "العقبة 

"، والذى 1122تنفذ عناصر من وحدات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة األردنية فعاليات التدريب المشترك "العقبة 

 التخصصية بوحدات الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية . تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام بمناطق وميادين التدريب

 28/21/1122 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/824745/%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%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83.aspx
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http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28897

