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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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الى المملكة العربية السعوديةوزير الخارجية يتوجة 

صرح المستشار/ أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد / سامح شكرى وزير الخارجية توجه صباح 

اليوم إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة تستهدف التشاور والتنسيق بين البلدين حول عدد من ملفات العالقات الثنائية 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن  قضايا اإلقليمية المختلفة وفى مقدمتها األوضاع فى سوريا وليبيا و اليمن.وال

الوزير شكرى سيلتقى خالل الزيارة مع سمو األمير محمد بن نايف ولى العهد السعودى، وسمو االمير محمد بن سلمان ولى ولى 

الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، وان ملف العالقات الثنائية وسبل تعزيزها العهد السعودى، والسيد عادل 

 ودفعها على كافة المستويات سيكون من أهم الملفات الحاضرة على جدول المحادثات .

 31/15/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مصر تعزى السعودية فى وفاة االمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

ى وفاة صاحب السمو الملكي األمير سعود أعربت  جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازى ف

بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية أمس، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم 

 أسرة الفقيد والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان .

 31/15/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 انتخاب مصر مقرر هيئة المكتب للمؤتمر األول للدول األطراف باالتفاقية العربية لمكافحة الفساد

ديسمبر الجاري،  55العربية مصر مقررًا للمؤتمر العربى لمكافحة الفساد والذى استضافته الجامعة العربية يوم اختارت الدول 

حيث ُعقدت الدورة األولى لمؤتمر الدول األطراف باالتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل واألوقاف والشئون 

 5113شاركة وفود الدول العربية األطراف فى االتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ عام وم "يعقوب الصانع "المية بدولة الكويتاإلس

صر شاركت م وتهدف إلى تعزيز جهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمكافحة الفساد وتعقب مرتكبى جرائم الفساد.

ارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، وقد فى فعاليات المؤتمر بوفد برئاسة السفير / محمود سامى مساعد وزير الخ

ضم الوفد ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة والنيابة اإلدارية وهيئة الرقابة اإلدارية ووحدة مكافحة 

للرئيس ومقرر (، وسيٌعهد  الجدير بالذكر أن هيئة المكتب للمؤتمر تتكون من ) رئيس ونائب غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

 .5112للمكتب بمهام تنظيم أعمال المؤتمر واالجتماعات حتى انعقاد الدورة القادمــة فى نهاية 

 31/15/5112 موقع  وزارة الخارجية المصرية

 مانوزير البالط السلطانى يستقبل سفير مصر لدى سلطنة ُع

وزير ديوان البالط السلطانى فى سلطنة ُعمان سفير مصر لدي سلطنة عمان صبري  "خالد بن هالل البوسعيدى"استقبل األمير 

مجدي صبري يوم حث قدم سفير مصر التهنئة بمرور خمسة وأربعين عامًا على العيد الوطنى لسلطنة عمان معربًا عن تقدير 

تطورات األوضاع الداخلية فى مصر واالنتهاء من خارطة الطريق المصري استعرض السفير ولمصر  مصر للدعم العمانى المتواصل

بانتخاب أعضاء مجلس النواب وقرب انعقاد المجلس، وغيرها من إنجازات اقتصادية واجتماعية ومشروعات قومية، حيث أشاد 

 الوزير العمانى بتلك اإلنجازات التي تحققت في عهد السيسى.

 31/15/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6361bd60-5631-4d17-b0ce-643d94a57a27
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9eb0150e-ce6e-487e-a291-1d4853c37e71
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=74b19e76-c2a8-4148-b08d-801fd0865f28
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=84f2e75e-fb2c-439a-962d-9012306326f8
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 أوغندا األولى أفريقيًا في الحصول على منح مصرية

مقدمة الدول األفريقية التي حصلت على منح تدريبية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خالل عام احتلت أوغندا 

دورة تدريبية في مختلف المجاالت )دبلوماسية،  31متدربًا شاركوا في  115، حيث بلغ عدد المتدربين األوغنديين 5112 - 5112

مكية، تعليم، رقابة إدارية(. كما نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عسكرية، طبية، إعالمية، زراعية، الري، ثروة س

خالل العام الماضي، زيارة ناجحة لكاًل من وكيل الخارجية األوغندية، ومدير المعهد الدبلوماسي األوغندي، ومدير عام إدارة الشرق 

لدى أوغندا، بتوفير كافة التسهيالت اللوجيستية لألوغنديين وقامت السفارة المصرية  األوسط وأفريقيا بالخارجية األوغندية.

المشاركين في مختلف الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية، وكذلك الطالب األوغنديين الحاصلين على منح دراسية في مختلف 

 شأن اإلقامة في مصر.الجامعات المصرية، من حيث الحصول على تذاكر السفر والتأشيرات وكذلك بعض التعليمات العامة ب

 31/15/5112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 ضبابية في الحوار بشأن سد النهضة.. والخرطوم لن تستفيد على حساب القاهرةوزير الري السوداني: ال 

قال السفير معتز موسي وزير الري السوداني: إن اجتماع األطراف حول سد النهضة كان اجتماًعا مثمًرا، والمستقبل للبالد الثالثة 

ًحا، ومسيرة العمل ستكون أوضح وأيسر، وأن هناك سيكون أهدى، ألن ما تم داخل االجتماع التشاوري كان نقاًشا صادًقا وواض

وأضاف موسى، ال أرى مطلًقا أي ضبابية في الحوار تدعو للشك فيه، قائال: "لقد انتقلنا  تقدما حقيقيا برز بعد توقيع الوثيقة.

ترشادية للشركات التي كان االتفاق على اإلجراءات االس أن أبرز مالمح وثيقة الخرطوموأوضح  إلى رؤية حقيقة لمستقبل واعد".

ستجري الدراسات الفنية على السد، على أن يجتمع الوزراء الثالث المعنيين من الدول الثالث بشكل مستمر، لمتابعة التفاصيل 

وأضاف معتز موسي، أن الدول الثالث األطراف متفقة على احترام النتائج التي خرج بها االجتماع التشاوري وتسير على  والتنفيذ.

وأشار السفير معتز إلى بعض األمور غير المنطقية  ها، وجدير بالذكر أن سد النهضة سيقلل من تبخر المياه في نهر النيل. أساس

التي نشرت حول ضرورة تنفيذ بند وقف بناء السد، قائال: "لم تتحدث أي وثيقة واضحة عن إيقاف السد وال عن إطاره، وتوقف 

وفيما يتعلق بأن السودان تسعي لمصلحتها  وبناء سد النهضة لمدة شهرين لن يضر بها".إجراءات إثيوبيا المتخذة في تطوير 

الشخصية، قال السفير معتز: إن اإلعالم يروج إلى أن السودان ال يهتم وال يشعر بقلق المصريين ألنه مستفيد من سد النهضة 

 ول الحوض ولدينا حقوق كاملة كما علينا واجبات.في كل األحوال.. وهذا كالم خاطئ، فالسودان ليس وسيطا وإنما عضو في د

 .وأشار السفير معتز وزير الري السوداني، إلي أن السودان لن يستفيد علي حساب مصر

 31/15/5112 بوابة األهرام

 قيادى شيعى مصرى يستغيث بحسن نصر اهلل ويهاجم الحكام العرب

شن أحمد راسم النفيس القيادى الشيعى هجومًا حادًا على الحكام العرب، زاعما أن العرب تتعاون مع إسرائيل ضد الشيعة وعلى 

وحزب اهلل اللبنانى. واستغاث "النفيس" فى مقالة له نشرها عبر موقعه االلكترونى، بحسن نصر اهلل زعيم حزب رأسهم إيران 

اهلل اللبنانى، محرضا إياه على محاربة العرب، قائال: "ال أحد يعرف، هل آن أوان االنفجار المحتوم والمؤجل الذى يطيح بأوهام 

ة وإلى األبد، أم يواصل هؤالء خسارة معاركهم بالنقاط؟!. فى كل األحوال "أرحنا بها يا وأحالم عرب )أرحنا بها يا بوش( مرة واحد

نصر اهلل". وقال: "خمسة وعشرون عاما منذ أطلق )الكاتب اإلسالمى( نداءه لجورج بوش األب: أرحنا بها يا بوش، مطالبا إياه بشن 

ل الكفالة األمريكية اإلسرائيلية الداعمة لعروشهم وكروشهم هجوم إلخراج الجيش العراقى من الكويت و)العرب( يعيشون فى ظ

 ولو كان هذا على حساب خواء بطون مئات الماليين من شعوبهم"!!.

 31/15/5112 اليوم السابع

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=078e4e6d-ad05-41af-9d87-b7d17cdf0983
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835726/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/2516269
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 مصر تطالب أوروبا بتجديد تجميد أموال مبارك ورموز نظامه

العدل، قدم طلبات إلى االتحاد قال مصدر قضائى إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير 

« قالشرو»وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه لـ االوروبى لتجديد تجميد أموال الرئيس األسبق حسنى مبارك ورموز حكمه.

م أو لحين استرداد هذه األموال، سواء بصدور أحكام قضائية نهائية بإدانته 5111أن هذا االجراء يعد اجراء معتادا منذ ثورة يناير 

انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم بالتصالح معهم، مضيفا انه حتى اآلن لم يتم البت فى طلبات التصالح المقدمة من عدد من 

مارس المقبل  55وأكد المصدر أن المدة المحددة لتجميد األموال المهربة إلى دول االتحاد األوروبى ستنتهى فى  رموز نظام مبارك.

لطلب باألحكام األولية الصادرة ضد المتهمين والقضايا المتورطين فيها ونتائج التحقيقات معهم بما وأن اللجنة أرفقت ذلك ا

 ينقل لالتحاد األوروبى جدية تلك االتهامات لتسهل من عملية تجديد تجميد تلك األموال.

 31/15/5112 الشروق

 

 سامح شكري: ال وساطة سعودية مع تركيا ولن ألتقي أردوغان

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود وساطة سعودية بين مصر وتركيا، مشددا أنه لن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب 

تصريحات وزير خارجية االنقالب المصري، أعلنها األربعاء،  الموجودين حاليا في السعودية.أردوغان، أو أيا من المسؤولين األتراك 

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الرياض، في زيارة قصيرة  في طريقه على السعودية للقيام بزيارة رسمية.

دى ول ة تطورات الوضع في منطقة الشرق األوسط.تستغرق يوما واحدا، يلتقي خاللها عددا من المسؤولين السعوديين، لمناقش

مغادرته مطار القاهرة، أكد وزير الخارجية، خالل تصريحات صحفية، أنه لن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقوم 

ن لقاء عدد من وأوضح أن جدول أعمال الزيارة يتضم بزيارة رسمية إلى المملكة، نافيا وجود وساطة سعودية بين مصر وتركيا.

 المسؤولين السعوديين لبحث آخر تطورات األوضاع اإلقليمية والتحضير لجولة جديدة الجتماع مجلس التنسيق المصري السعودي.

 31/15/5112 51عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122015&id=07ab551b-2824-4518-a3c5-39c13a70e696
http://arabi21.com/story/879995/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 الفرافرة من فدان مليون 1٫2السيسى يشهد االحتفال بإطالق مشروع تنمية واستصالح 

شهد السيسى مراسم االحتفال بإطالق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع القومى الستصالح وزراعة مليون ونصف المليون فدان 

احة عشرة آالف فدان بواسطة الهيئة الهندسية بدءا من منطقة الفرافرة، كما تفقد أول مزرعة تم استصالحها وزراعتها على مس

للقوات المسلحة، وإنشاء قريتين زراعيتين وقرية خدمية كاملة المرافق والخدمات كنواة للريف المصرى الجديدحضر االحتفال 

ركان حرب شريف إسماعيل رئيس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع واإلنتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس أ

القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة االفرع الرئيسية والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الرموز والشخصيات 

 العامة واإلعالميين وشباب الجامعات.

 31/15/5112 األهرام

 محافظًا جديداً  11الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى بتعيين 

محافظًا جديدًا لمحافظات، اإلسكندرية، السويس، الغربية،  ١١نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 

والمحافظون  .٥١١٢لسنة  ٦٨٤الجيزة، المنيا، القليوبية، بنى سويف، وحمل القرار رقم كفر الشيخ، أسوان، بورسعيد، الشرقية، 

أحمد حلمى فتحى عبد الحميد الهياتمى محافظًا  -الجدد، هم المهندس محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر محافظًا لإلسكندرية

ؤاد مجدى ف -بد النبى نصر محافظًا لكفر الشيخالسيد إبراهيم ع -أحمد ضيف محمود محمد صقر محافظًا للغربية -للسويس

خالد محمد سعيد حسن شحاتة محافظًا  -عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظًا لبورسعيد -حجازى على محافظًا ألسوان

ن يرضا محمد محيى الد -طارق حسن حسانين محمد نصر محافظًا للمنيا -محمد كمال سعيد الدالى محافظًا للجيزة -للشرقية

 .شريف محمد عبد العزيز حبيب محافظًا لبنى سويف -أحمد فرحات محافظا للقليوبية

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 قرار السيسى بتعيين أعضاء بهيئة كبار العلماء باألزهرالجريدة الرسمية تنشر 

نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيسى بتعيين كل من، الدكتور عبد العزيز سيف النصر عبدالعزيز مفتاح، أستاذ متفرغ بقسم 

ربيع محمد الجوهرى، أستاذ  العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات بجامعة األزهر بالقاهرة، والدكتور محمد

متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بجامعة األزهر بالقاهرة، والدكتور عبد الشافى عبد اللطيف عبد 

الشافى، أستاذ متفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بنين بجامعة األزهر بالقاهرة، أعضاًء بهيئة كبار العلماء 

 .زهر الشريفباأل

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 مصدر: السيسى يصدر قراًرا بقائمة المعينين فى مجلس النواب اليوم

 .المستوى، أن السيسى، سيصدر قراًرا بقائمة المعينين فى مجلس النواب اليوم الخميسأكد مصدر رفيع 

 31/15/5112 اليوم السابع

 

http://www.ahram.org.eg/News/131771/136/464863/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%AB.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-11-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF/2516753#.VoTt76uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9/2516713#.VoTt_6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88/2516677#.VoTuEKuxXIU


 

 

5112ديسمبر  13نشرة    مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 -الحكومة المصرية :

 رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية عقود االستثمار برئاسته

أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود االستثمار برئاسته وعضوية كل من وزراء 

تجارة والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء العدل واالستثمار والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والتعاون الدولى وال

وتضم اللجنة  . والمستشار محمد الشوربجى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، عضوا ورئيس لألمانة الفنية للجنة

ثل عن كل من رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن القوات المسلحة ومم

  .جهاز األمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة اإلدارية

 31/15/5112 اليوم السابع

 األوضاع األمنية واالقتصادية بدء اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة األسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة األوضاع األمنية 

 .واالقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، باإلضافة إلى متابعة اإلطار النهائى لبرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب

 .كما يناقش االجتماع المشروعات االقتصادية التى تعمل عليها الحكومة، باإلضافة إلى متابعة مناقشة قانون الصحافة واإلعالم

 31/15/5112 اليوم السابع

 كتابا متطرفا من مساجد دمياط بينها مؤلفات سيد قطب ١٤١األوقاف تصادر

كتابا متطرفا لمؤلفين ينتمون إلى فكر جماعة  ١٤١قال الشيخ بكر عبد الهادى صالح وكيل وزارة األوقاف بدمياط إنه تمت مصادرة 

متابعا :"أصبحت اآلن كافة مكتبات المساجد بالمحافظة خالية من أى كتب أو اإلخوان بينها كتب لسيد قطب والقرضاوى ، 

ائمة مساجد للتحقيق بسبب التجاوز والخروج عن مضمون خطبة الجمعة  ٧وأكد "صالح " إحالة  ."مطبوعات تحمل الفكر التكفيرى

 . ، هذا العام لسد العجز بالمساجد خطيبا بالمحافظة ،إجازة الخطبة ٠١ومخالفة تعليمات الوزارة ، مضيفا أنه تم منح 

 31/15/5112 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 ".. والمرشحون: "محدش كلمناتسريبات جديدة ألسماء المعينين بالبرلمان

ذكرت تقارير صحفية أنه تم اعتماد األسماء النهائية، والتى سيصدر قرار بتعيينها فى مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، ويأتى 

على رأسهم، المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء األسبق، وحسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، وبسنت فهمى 

االقتصادية، ورانيا علوانى العبة السباحة السابقة، ومهجة غالب مستشار رئيس جامعة األزهر، وبهاء أبو شقة نائب الخبيرة 

إضافة إلى كل من ماجدة  .رئيس حزب الوفد، وأنيسة حسونة مدير مؤسسة مجدى يعقوب، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع

ن، ومسعد أحمد فهمى، وأشرف يحيى، وكريم إبراهيم درويش، وخالد حنفى عبد الرحمن، وماريان أمير رافاييل، وجليلة عثما

من جانبه قال المستشار "سرى صيام"، تعليقا على ما نشر إنه لم يتلق  .جمعة، وشيرين حسن فراج، وعبد الفتاح محمد أحمد

أما المستشار بهاء  ."احدش كلمنىأى اتصاالت من مؤسسة الرئاسة بشأن تعيينه فى مجلس النواب، معقبا: "أنا نايم دلوقتى وم

 ."أبو شقة فقد قال إنه لم يتلق أى اتصاالت من أى جهة بشأن تعيينه بالبرلمان، مضيفا: "أنا معنديش أخبار وابقوا قولولى انتم

ة حول أو معلوممن ناحيتها قالت السباحة العالمية رانيا علوانى إنها تسمع تلك األنباء منذ شهر تقريبا، لكنها لم تتلق أى اتصال 

 .تعيينها فى مجلس النواب

 31/15/5112 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8/2516721#.VoTt-quxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/2516696#.VoTuBquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%A1%D9%A6%D9%A0-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A/2516526#.VoTuPquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86--%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D9%83%D9%84%D9%85%D9%86/2516500#.VoTuR6uxXIU
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 -األحزاب واالئتالفات :

 يناير بمقراتنا والتظاهر ليس فى صالح مصر 52ذكرى  التيار الديمقراطى":سنحيى"

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن االجتماعى األسبق، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن أحزاب التحالف 

وأضاف أن الثورة لم  . لحاليةيناير داخل مقراتها ، ألن النزول للشارع ليس فى مصلحة مصر خالل الفترة ا 52ستحيى ذكرى ثورة 

تحقق أهدافها حتى اآلن ، والرهان على قدرة البرلمان على ترجمة الدستور لقوانين، مضيفًا:"محدش بيتدخل فى نشاطنا 

وأوضح أن الفترة الحالية يجب أن تشهد التركيز على إيجاد حلول للمشكلة االقتصادية التى تعانى منها  ."السياسى جوة التحالف

 .مصر

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 يناير" بداية بناء مصر الحديثة ونرفض التظاهر فى ذكرى الثورة 52الوفد": ""

يناير داخل مقراته المنتشرة  52الوفد، أن حزبه ال زال يدرس كيفية االحتفال بذكرى ثورة  قال حسام الخولى نائب رئيس حزب

يناير بالنسبة للوفد هى بداية طريق بناء مصر الحديثة ..والثورة حطتنا على أول الطريق  52فى محافظات الجمهورية ، مضيفا :" 

سلبيات سيتم القضاء  %31لألفضل ، والـ %21لمصريين بنسبة وأضاف:" الثورة فرقت مع ا ."ومكتسباتها محدش هيقدر يغيرها

عليها مستقبال إذا عمل المصريين بجد أكثر فى بناء البلد"، مؤكدا أن فكرة الخروج بمظاهرات فى الشارع خالل ذكرى الثورة أمر 

بل هناك فى بعض  مرفوض تماما ونفى أن يكون هناك تضييق على العمل السياسى فى مصر، قائال :" ليس هناك تضييق

األوقات يشعر البعض بالضيق..محدش بيقفل عليك الحزب ويقولك متطلعش للشارع ألن السلبيات ضمن المرحلة..مش 

 "هنغمض عنينا ونفتحها نالقى مصر بقت ذى دول أوربا

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 الوفد": زيارة وفود برلمانية إلثيوبيا لن تحل أزمة سد النهضةحزب 

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مقترح إثيوبيا بتشكيل وفد برلمانى مصرى للذهاب إلى أديس 

وأضاف أن كثرة  .غير مجدى، خاصة أن أغلب النواب ليسوا فقهاء فى مجال المياه والسدود أبابا ،وزيارة سد النهضة هو مقترح

الزيارات إلى إثيوبيا لن تأتى بنتيجة لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن المطلوب فى الوقت الحلى هو إجراء سريع وحاسم يوقف أى 

 .ن أديس أبابا وليس لها فائدةأضرار قد تهدد أمن مصر المائى، بدال من المقترحات التى تصدر م

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 صر" إنشاء لجان جديدة بـ"النواب""المحافظين" ُيشيد بإعالن ائتالف "دعم م

المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، بإعالن ائتالف "دعم مصر"، اقتراح حول استحداث لجان داخل مجلس أشاد حزب 

وأضاف الحزب في بيان رسمي له اليوم األربعاء، أن اقتراح إنشاء لجنة .النواب، وإنشاء لجان جديدة، ومنها لجنة للشئون اإلفريقية

لحزب المحافظين، في برنامجه االنتخابي باستحداث لجنة للشئون اإلفريقية وحوض للشئون اإلفريقية يتوافق مع الطرح السابق 

 النيل ولجنة لشئون المرأة والطفل، ولجنة للشئون البرلمانية.

 31/15/5112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-/2516449#.VoTuYquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89/2516430#.VoTucquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/2516577#.VoTuLKuxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835682/%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%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC.aspx
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 انتخابات رئيس الحزب.. وتوفير أماكن للمندوبينمرشحين فى  2لجنة انتخابات "المصريين األحرار": 

أكد راجى سليمان رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، أمين سر لجنة االنتخابات الداخلية بحزب المصريين، انسحاب أحد 

ن اللجنة قامت وأوضح أ.مرشحين 2ديسمبر، ليصبح العدد النهائى  31المرشحين فى انتخابات رئيس الحزب التى ستجرى الخميس 

بفحص الطعون المقدمة والفصل فيها وأصدرت تقاريرها أوال بأول، حتى أعلنت القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس 

وأشار  إلى أن اللجنة استجابت ألغلب الطلبات المقدمة ومنها توفير أماكن للمندوبين خالل العملية االنتخابية وتوضيح .الحزب

 ة.العملية االنتخابي

 31/15/5112 بوابة األهرام

 

 والصحفيين والباحثين المحتجزين "مصر القوية" يعلن تضامنه مع النشطاء

يناير التى قامت بسبب نفس  52انتقد حزب مصر القوية، ممارسات األجهزة األمنية الحالية، معتبرًا أنها لم تتعلم من درس 

إبريل والصحفيين والنشطاء والباحثين واألبرياء من شباب اإلسالميين الذن تم القبض  6الممارسات، مؤكدًا تضامنه مع حركة 

موال العامة فى مشروعات بال كما وجه الحزب فى بيان له اليوم األربعاء،انتقادات حادة للنظام، متهمًا إياه بإهدار األ.عليهم أخيرًا

 .جدوى

 31/15/5112 بوابة األهرام

 

 "المصرى الديمقراطى" ينتقد استهداف المؤسسات الثقافية المستقلة وحملة االعتقاالت األخيرة 

بحمالت استهدفت مؤسسات ثقافية  انتقد الحزب المصرى الديمقراطى، قيام أجهزة الشرطة خالل األيام القليلة الماضية،

مستقلة، مشيرًا إلى مهاجمة الشرطة لمركز تاون هاوس ومسرح روابط وإغالقها، كما داهمت دار ميريت للنشر واحتجزت أحد 

وأشار الحزب فى بيان له اليوم األربعاء، أن هذا األمر .العاملين فيها بقسم عابدين لعدة ساعات دون مسوغ أو إبراز إذن قضائي

تكرر من قبل مع شركة زيروبرودكشن لإلنتاج السينمائي ومؤسسة سيماتك ومركز الصورة المعاصرة وراديو حريتنا، في محاولة 

واضحة للتضييق على حرية التعبير واإلبداع ومصادرة حقوق دستورية ناضل الشعب طويالص في سبيل استحقاقها .كما استنكر 

نها األجهزة األمنية و تم فيها القبض على عدد من الشباب المنتمين للتيار الديمقراطي، الحزب حملة االعتقاالت التى مازالت تش

مشيرًا إلى أنها طالت أيضا بعض المفرج عنهم وما تردد عن االعتداء علي الصحفي جمال زيادة باألسلحة البيضاء من قبل أشخاص 

كمات العسكرية منهم خالد السيد بتهمة االنتماء لإلخوان مجهولين عقب اإلفراج عنه، بل وتقديم عدد من شباب الثورة للمحا

 رغم مواقفة المعلنة والمعروفة للجميع في مواجهة اإلخوان وانتمائه للتيار الديمقراطي المدني.

 31/15/5112 بوابة األهرام

 

 قيادي بالنور يعترف بفشل الحزب في التحالفات داخل البرلمان

برلماني داخل المجلس وأن  أكد أحمد الشريف عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، أن الحزب فشل في االندماج في أي ائتالف

وأضاف " بأن .هناك محاوالت عديدة مع بعض األحزاب، ولكن جميعها دون جدوى حيث إن كافة األحزاب والتحالفات أبدت رفضها

قيادات الحزب لهم أيدولوجية خاصة في الفكر تتعارض مع بعض األحزاب الليبرالية، وأنهم استشعروا الحرج بعد حصول الحزب 

 دا داخل البرلمان وهو بات صادما للجميع.مقع 15على 

 31/15/5112 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835665/%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%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835661/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835658/%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%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1690503
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 -المؤسسات الدينية :

 النائب األول لرئيس البرلمان العربي يلتقى شيخ األزهر

قال: و.لرئيس البرلمان العربي، خالل زيارتها للقاهرة الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، سامية سيد، النائب األول استقبل

إن مقومات االتحاد العربي لالتفاق على أمور مصيرية مشتركة موجودة بالفعل، بالمقارنة مع االتحادات األخرى التي تختلف دولها 

تربت على إقصاء اآلخر، باإلضافة في لغاتها وعرقياتها، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم العربي التي تفرز عقوال 

إلى أهمية تفعيل دور المرأة العربية واستغالل طاقاتها المهدرة، واحترام حقوقها التي كفلها اإلسالم قبل أن تعرفها المنظمات 

 الحقوقية في العالم، وكذلك ضرورة إتاحة الفرصة للشباب من أجل النهوض بمجتمعاتنا العربية.

 31/15/5112 بوابة األهرام

 -تصريحات :

 "قفلوها ومع ذلك بيهاجمنى ساويرس: "دفعت فلوس لعكاشة ليفتح قناته لما اإلخوان

قال نجيب ساويرس، أنه تعاطف مع توفيق عكاشة بعد ظهوره فى برنامج يوسف الحسينى، مضيفًا أنه شعر بأنه مقهور 

ومكسور بسبب التضييق عليه فى االنتخابات، كما لفت إلى أنه شعر بالتعاطف معه ألنه تعرض لنفس موقف الحزب من 

على هامش المؤتمر العام لحزب المصريين األحرار، قائاًل: "سأعلن سر للمرة األولى،  تصريحات صحفيةوأضاف  فى  .التضييق عليه

وهو أننى دفعت فلوس لقناة الفراعين، وقت أن أغلقها اإلخوان فى فترة حكمهم لمساعدة عكاشة فى إعادة فتحها، ومع ذلك 

 ."استمر فى الهجوم على

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 مصطفى بكرى: لن أعطى صوتى إال لمرشح منتخب لرئاسة البرلمان

التى يجب أن تتوفر فى رئيس المجلس، قال النائب مصطفى بكرى، أنه لن يمنح صوته إال لرئيس منتخب يتوافق مع المعايير 

 265وتساءل بكرى أال يوجد من بين  .مشيرًا إلى أن مسالة طرح اختيار رئيس البرلمان من المعيين تنال من الشخصيات المنتخبة

ة رنائب منتخب شخص يصلح رئيسًا للبرلمان؟ وهل هناك ضرورة الختيار معين رئيسًا؟.. وناشد بكرى النواب المحترمون بضرو

 .اختيار رئيسًا منتخباً 

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 الستقطابها نواب "التيك أواى".. ومجلس "النواب" متشرذم 5112باسل عادل: األحزاب رسبت فى 

، كانت بمثابة التحدى األكبر إلظهار قوة األحزاب فى الشارع 5112عادل البرلمانى السابق إن االنتخابات البرلمانية لعام قال باسل 

وأضاف "أعتقد أن كل األحزاب رسبت ألنها استقطبت نواب جاهزين وصفهم بـ"التيك أواى" مؤكدا أنهم ليسوا مرتبطين .المصرى

واعتبر أن من أبرز التحديات التى واجهت األحزاب فى نفس .بشعبية خاصة بهم وبأسمائهم باألحزاب وبرامجها، لكنهم يتمتعون

 وتوقعالعام، هى محاولتهم فرض أنفسهم على النظام السياسى الجديد أو نيل جزء من اهتمامه، وهو ما لم يحدث على اإلطالق.

نه لن يكون برلمانا سياسيا، بقدر ما هو برلمان خدمي أن يكون مجلس النواب "متشرذم"، وعبارة عن قوى مفتتة، وهو ما يعنى أ

 بالشكل األكبر، وليس رقابيا، نظرا لوجود نبرة لدى الرأى العام أن المواطنين ال يرغبون فى تعطيل أو إعاقة بناء الدولة المصرية.

 31/15/5112 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835622/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3--%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%81%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9-/2516970#.VoT_VKuxXIV
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2516868#.VoTznKuxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835672/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%89--%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A3.aspx
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 "مصطفى بكرى: استمرار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية فى مناصبهم "فضيحة

للصحافة بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية استنكر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قرار المجلس األعلى 

القومية باالستمرار فى مواقعهم لحين إقرار التشريعات الصحفية واإلعالمية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة التخاذ ما تراه 

 ."فى هذا الشأن، ووصفه بـ" فضيحة ومخالفة صريحة للقانون

 31/15/5112 اليوم السابع

 -توك شو :

 "عزمى مجاهد مهاجمًا عالء األسوانى:"مطبالتى وحرامى روايات

"العاصمة"، هجومًا حادًا على الكاتب والروائى عالء األسوانى، شن اإلعالمى عزمى مجاهد ببرنامجه "الملف" المذاع عبر فضائية 

وواصل هجومه موجهًا ."قائاًل "انت اللى بتطبل وصاحب أجندات وعلى رأسك مليون بطحة، ومصر ليست اشد قمعًا اآلن كما تدعى

شكلة..لكن عمره ما كان حديثه لألسوانى قائاًل "بتروح تسافر عشان تتبسط فى فرنسا، ومبارك عصره فيه فساد..إيه الم

كما شن مجاهد أيضاً هجومًا  ."جاسوس أو خائن ومش بيسرق بطوالت ويسرقها لنفسه زى ما أنت بتسرق رويات وتنسبها لنفسك

  .حاداً على الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معتبراً أنه خائن، مطالباً بمحاكمته فى ميدان التحرير

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 : اإلعالم ال يهول من مخاوف بناء "سد النهضة".. والسودان المتضرر األكبرمحمد نصر الدين عالم

عالم: إن ما يذاع حول استفادة السودان من السد أكثر من مصر خاطئ، فاألضرار الواقعة على قال الدكتور محمد نصر الدين 

وأوضح أن السودان ستتعرض لمثل ما تعرضت له مصر .عاتقهم كبيره في حالة حدوث خطأ في بناء السد أو أثناء فترة الفيضان

خالل حواره وأشار .النيل عندهم والترع وتضرر األراضي بعد بناء السد العالي، من نقص في الطمي، بما يؤدي إلى نحر في نهر

إلى أن الري في السودان بعد بناء سد النهضة سيكون بالرفع وليس الغمر، وهذا يعني استخدام معدات ببرنامج الحياة اليوم

من المخاوف حول سنوات وأكد أن خوف مصر مبرر واإلعالم ال يهول .جديدة ذات تكلفة مرتفعة، وبالتالي سيتحملون كهرباء إضافية

التخزين، والتشغيل لسد النهضة، لعدم وجود دراسات حتى اآلن للسد، وال اتفاق علي سنوات التخزين، مما يشغل بالنا حول 

 توقيت بدء استفادة مصر من السد.

 31/15/5112 بوابة األهرام

 

 5116عالم فلك يتنبأ باغتيال السيسي في رمضان 

الفلك أحمد شاهين أن السيسي سيتعرض لمحاولة اغتيال خالل شهر رمضان المقبل، أو الشهور المحيطة به، عن زعم عالم 

طريق طلقة رصاص، أو ذبحة سكين. ووجه تحذيًرا للسيسي من تعرضه للخيانة من جانب أحد الموجودين بالقصر الجمهوري، 

فترة، مما سيساهم في ارتفاع شعبيته.وحّذر عالم الفلك خالل  خاصة وأنه سيتعرض لوعكة صحية ستلزمه باالبتعاد عن الحكم

حواره ببرنامج "صباح العاصمة" من اندالع مظاهرات تتسبب في فوضى شديدة، ويتم على إثرها اقحام السجون، متوقًعا أن 

 تتولى امرأة رئاسة الفترة االنتقالية في مصر، عقب محاولة اغتيال السيسي المزعومة.

 52/15/5112 مصر العربية

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5/2516399#.VoTue6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/2516398#.VoTuaquxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835737/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/858730-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2016
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 -سوشيال ميديا :

 ساعة.. حجب "العربي الجديد" ومنع طباعة "اليوم السابع"  52في 

 العربي" موقع غلق الماضية ساعة 52الـ خالل تتزايد حاالت قمع الحريات في مصر، في عهد النظام الحالي بقيادة السيسي، إذ تم

  .إيقاف طباعة عدد "اليوم السابع" بسبب تقرير تناول معلومات مدير مكتب السيسي تم كما القطري،" الجديد

 31/15/5112 رصد

 

 أبو الغيط يجيب عن سؤال "لماذا حجبت مصر العربي الجديد"؟محمد 

وكتب أبو الغيط تدوينة عبر  .الغيط، قرار حجب موقع "العربي الجديد"، في كل من السعودية واالماراتانتقد الصحفي محمد أبو 

صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: اليوم حجبت مصر موقع جريدة "العربي الجديد"أول ما 

واستطرد: "مصر بقى ليه تاخد ."يما تنشره "العربي الجديد" وتابع: "مفيش أي شيء خارق بزيادة ف."تبادر لذهني هو اشمعنى؟

قرار بناء على موقف السعودية واإلمارات؟ لو القصة خاصة بمصر، يعني لو كانوا حظروه مع باقي المواقع اللي مش عاجباهم 

 ألسف".كان هيبقى ده مستوى انحطاط معتاد ومفهوم، لكن يحظروه عشان الداعمين حظروه؟!!  ده مستوى جديد ل

 31/15/5112 مصر العربية

 

 أول تعليق لوائل قنديل بعد حجب "العربي الجديد"

الجديد"، أنه مستمر في عمله الصحفي بالرغم من حجب الموقع قال الكاتب الصحفي وائل قنديل ورئيس تحرير موقع "العربي 

وكتب قنديل تدوينة بثها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"  .في كل من دولتي السعودية واإلمارات

 ."الشماليةقال فيها: "احجبوه اقفلوه هنكتب على الحيطان وإن صادرتم الحيطان هتوصل كلمتنا.. يا بتوع كوريا 

 31/15/5112 مصر العربية
 

 عباس كامل يتسبب في وقف طباعة عدد "اليوم السابع"

اليوم األربعاء، توقفت طباعته أكد فتحي أبو حطب، مدير عام صحيفة "المصري اليوم"، أن عدد صحيفة اليوم السابع، الصادر 

وأرفق "حطب" غالف العدد على حسابه الشخصي بموقع  .بسبب ملف الصحيفة عن اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي

 ."التدوين المصغر "تويتر"، معلًقا: "سحب عدد األربعاء من اليوم السابع من المطبعة.. اإلفراط في المدح شتيمة

 31/15/5112 مصر العربية

 

 يونيو أعادت نظام مبارك 31عالء األسواني: 

وكتب األسواني  أخرىيوينو، تخلصت من الفاشية الدينية ولكنها أعادت نظام مبارك مرة  31عالء األسواني، أن أحداث  اعتبر الكاتب

يونيو موجة ثورية خلصت مصر  31تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "الزلت أعتقد أن 

 ."مبارك للحكم وهو أشد قمًعا نظام أعادت لألسف لكنها من الفاشية الدينية وكان يمكنها بناء الديمقراطية، 

 31/15/5112 مصر العربية

 

http://rassd.com/171595.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%A7/860413-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/860377-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/859630-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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%A7/860347-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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 خالد علي: الدولة تنتقم من الشباب قبل ذكرى الثورة

 .انتقد المحامي والحقوقي خالد علي، القبض على الشباب وإغالق مقار ثقافية، قبيل ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير

وكتب علي في تدوينة بثها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "رغم عدم إعالن أي قوى 

يناير القادم ، الدولة تتبنى حملة مداهمات على المنازل وقبض على الشباب وإغالق  25أو فصائل سياسية للنزول لالحتجاج فى 

إبريل(، حيازة منشورات  6االنضمام لجماعة ارهابية )اخوان(، االنضمام لجماعة محظورة ) مقار ثقافية، والتهم سابقة التجهيز:

 "وانتقامية سياسية أغراض لتحقيق القانون إلمتهان حية نماذج  تحض على كراهية النظام..الخ،

 31/15/5112 مصر العربية

 

 عبد الماجد": قواعد التيار اإلسالمي ال تثق في قيادات "اإلخوان"عاصم "

عاصم عبد الماجد أحد مؤسسي الجماعة اإلسالمية أن قواعد التيار اإلسالمي ال تثق في القيادات الحالية للجماعة اإلخوان  قال

وقال عبد الماجد في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك" نحتاج .وكذلك عدم وجود خطة لدى التيار اإلسالمي لتحقيق أهدافه

محل ثقة بعد أن اهتزت الثقة فيمن قاد المراحل السابقة، ووضع خططا محكمة عبر خالل الفترة المقبلة قيادة جماعية 

 مجموعات متخصصة بعيدا عن االرتجالية واالجتهادات الفردية ونتفرغ لتنفيذها.

 31/15/5112 البوابة نيوز

 

 خائفة من ثورة ينايرتميم البرغوثي: الحكومة المصرية 

يناير، على حد  52قال الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، أن الحكومة المصرية تخشى من مظاهرات الذكرى الخامسة لثورة 

فيس بوك": "أختلف مع بعض "وأضاف البرغوثي في تدوينة بثها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي  .تعبيره

تفزاز الحكومة المصرية لشباب الثورة استدراج لهم. الحكومة خائفة حًقا ألن مظاهرات كبيرة لن تعدو األصدقاء في ظنهم أن اس

احتماًلا من ثالثة: أن تكون غطاء لتحرك من داخل النظام إلدراك أطراف فيه أن الواجهة الحالية فاشلة تماًما )وهو ما يدركه حلفاء 

ما في ذلك السعودية واإلمارات والواليات المتحدة من جهة، والروس واإليرانيون من النظام أكثر من خصومه في الداخل والخارج، ب

جهة أخرى(، أو أن تضطر الحكومة الرتكاب فضيحة عنيفة أخرى تضرها في الداخل والخارج، أو أن تكون المظاهرات قوية فعال 

 ."فتكسر القوة القامعة للدولة، بتغلُّب العدد على السالح

 31/15/5112 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/860260-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.albawabhnews.com/1690579
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%A7/860215-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 إلغاء إجازات الضباط استعداًدا الحتفاالت رأس السنة

سوف يتم اإلعالن عن حالة الطوارئ صباح غد في جميع قطاعات الوزارة وكذلك تم االنتهاء  أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه

أكد المقدم ووأكد المصدر، أنه سوف يتم إلغاء اإلجازات والراحات للضباط واألفراد والمجندين..من الخطة االمنيه لتامين االحتفاالت

أمنية، بقيادة مفتش األمن العام اللواء رشدي همام والعقيد وليد محمد الصغير، رئيس مباحث كرداسة، أنه تم عمل خطة 

شلتوت، وقد تم عمل عدة أكمنة، وتكثيف التواجد األمني في منطقة كرداسة التي توجد بها أكبر كنائس الدائرة وأيضا كنيسة 

عدة حمالت أمنية في القري بأكملها، وأشار الصغير إلى أنه تم إعداد  .في قرية المعتمدية وكنيسة أخرى في قرية منشية البكاري

 وتم القبض على عدد من تجار المخدرات والخارجين عن القانون وتجار السالح وبعض من المنتمين لجمعاعة اإلخوان اإلرهابية.

 31/15/5112  5 – البوابة نيوز

 

 -محاكم ونيابات :

 

 األهلى يطعن أمام اإلدارية العليا على حكم بطالن انتخابات مجلس اإلدارة

طعنًا أمام المحكمة اإلدارية العليا، على حكم محكمة القضاء اإلدارى بحل مجلس إدارة  لشئون القانونية بالنادى األهلىأقام ممثل ا

 النادى.

 31/15/5112 بوابة األهرام

 

 الحراسة القضائية على "إنجوي" "األمور المستعجلة" تؤيد حكم عدم االختصاص فى فرض

قضت محكمة مستأنف القاهرة لألمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين، برفض االستئناف المقدم من المحامي عادل 

إسماعيل محمود، على حكم محكمة أول درجة مستعجل، بعدم اختصاص المحكمة نوعًيا في دعوى فرض الحراسة القضائية 

عات الغذائية إنجوي، وتأييد حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعًيا في نظر فرض الحراسة على شركة النيل للصنا

 القضائية على الشركة.

 31/15/5112 بوابة األهرام

 

 إحالة ابنة عم أبوتريكة وشقيق زوجها للجنح

نجلة عم الالعب المعتزل محمد أبو تريكة وشقيق زوجها إلى المحاكمة  محجوب رئيس نيابة بوالق الدكرورأحال المستشار على 

األمن الوطني التي تسلمتها النيابة باشراف المستشار ياسر التالوي المحامي العام  وكشفت تحريات.أمام محكمة جنح بوالق الدكرور

 األول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أن المتهمين من القيادات الوسطي لجماعة اإلخوان.

 31/15/5112 البوابة نيوز

 

 

http://www.albawabhnews.com/1690286
http://www.albawabhnews.com/1690213
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/835640/%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%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/835562/%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%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1.aspx
http://www.albawabhnews.com/1690084
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 -اعتقاالت :

 في دمياط أشخاص 6 علىالقبض 

عناصر جماعة اإلخوان  المطلوبين على ذمة  أشخاص من 6قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مركز دمياط القبض على  ألقت

 قضايا جنائية.

 31/15/5112 البوابة نيوز

 

 بالبحيرة األخوان تنظيمكتب لنشر فكر  حيازة بتهمةطالب  القبض على

وتمكن .من ضبط طالب ينتمي لجماعة اإلخوان  بحوزته كتاب لفكر التنظيم، في مدينة إيتاي البارود تمكن ضباط المباحث بالبحيرة

ضباط إدارة البحث الجنائي، من ضبط "ع.س.ع"، طالب بكلية الفنون التطبيقية، ومقيم بقرية منية بنى منصور بإيتاى البارود، 

 تواجده بصيدلية كائنة بندر إيتاي البارود، وُضبط بها كمية من األدوية غير الصالحة، وبعض الكتب الخاصة بتنظيم اإلخوان. حال

 31/15/5112 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1689789
http://www.albawabhnews.com/1689513
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــــ

 قرى كنواة للريف الجديد 3آالف فدان وإنشاء  11المسلحة تبدأ باستصالح وزراعة  القوات

فال حتإمراسم أثناء حضورة ل استمع السيسى إلى عرض تقديمى من اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ن تضم المليون فدان بدءا من منطقة الفرافرةإطالق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع القومى الستصالح وزراعة مليون ونصف 

شرحا تفصيليا الهم المعالم والمدن المحيطة بمنطقة المشروع، مشيرا إلى أن المرحلة األولى التى تم االنتهاء من تنفيذها تشمل 

لرى بالتنقيط، كما بنظام ا 5211فدان منها بنظام الرى المحورى و 2211آالف فدان يتم رى  11منطقة االراضى الزراعية بمساحة 

لمعالجة المياة المستخرجة من  3ألف م 55حوض أكسدة كل بسعة  12متر وإنشاء  511بئر مياه بعمق  21تم االنتهاء من حفر 

غرفة طلمبات لسحب المياه من أحواض األكسدة وضخها فى شبكات  12فدان و 211اآلبار وازالة المعادن منها بمعدل حوض لكل 

 3لهيئة الهندسية إلى أن القرى الريفية تشكل العنصر الثانى من مكونات المشروع، حيث يجرى حاليا إنشاء وأشار رئيس ا الري.

فدان  511فدان وقرية خدمية على مساحة  211قرى لخدمة العاملين بالمشروع منها قريتان زراعيتان كل منها على مساحة 

 5م 111للوحدة تتكون من دور أرضى قابل للتعلية بمساحة  5م 511بيت ريفى بمساحة  5111ألف نسمة وتضم  51تستوعب 

مكتبات وحضانة  3فصال تعليميا و 55مدراس للتعليم االساسى كل بطاقة  3. كما تضم القرية 5م 111وحوش سماوى بمساحة 

نى عيادة و قسم شرطة ووحدة حماية مدنية ومب 6وحدات صحية واسعاف كل بطاقة 3فصول تعليمية و 3طفل كل بطاقة 

ورشة ومكتب بريد ومجلس قروى  51ادارية الدارة الرى وبنك زراعى وشركة زراعية ومنبى للورش اليدوية وارض معارض تضم 

 مصلي. 1211مساجد بإجمالى سعة  2واجتماعى و

 31/15/5112 األهرام

 

 وكيال في المخابرات العامة للمعاش 13يحيل « السيسي»

ونشرت الجريدة الرسمية،  من وكالء المخابرات العامة للمعاش بناًء على طلبهم. 15قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة 

أسامة جابر محمد  أحمد حسين السيد عبدالحميد. المعاش كال من:يناير المقبل يحال إلى  5ديسمبر، أنه بداية من  31الخميس 

شريف  محمد إبراهيم إبراهيم دبور. هشام محمد أبوخليل محمد تهامي محمد. إبراهيم صالح الدين محمد الجارحى. عبداهلل.

 توفيق حمديثروت محمود منير  طارق أحمد يوسف حبيب. محمود زكي حسين محمود زكي. مصطفى كامل عبدالناصر حسن.

وتتضمن المادة  مايسة محمد إبراهيم العشماوي.محمود محمد عبداللطيف بدوي. محمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن.

 الثانية من القرار إحالة عز الدين عبدالرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته صحيا للخدمة.

 31/15/5112 بوابة األخبار

 "مروحية لمصر من طراز "التمساح 26روسيا اليوم": موسكو تعلن توريد "

 ك" "أليجاتر". 25 -مروحية سفن "كا 26أعلن المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" ألكسندر ميخييف أن روسيا ستورد لمصر 

اليوم": "أبرمت في العام المنصرم اتفاقات جديدة مع مستخدمي تقنيات مروحية في تصريحات لموقع "روسيا  -وقال ميخييف 

 ك "أليجاتر" )التمساح( .25 -روس وأجانب ووقعت "روس أوبورون إكسبورت" مع مصر اتفاقا كبيرا لتوريد مروحيات كا

 31/15/5112 بوابة األخبار

 

http://www.ahram.org.eg/News/131771/136/464863/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%AB.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5684e4d2ca93f4c92acbc558/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-13-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-1451549906
http://akhbarelyom.com/article/56841c28ca93f4de2980a8d1/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-46-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-1451498536
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 مختطفين مصريين فى ليبيا 6المخابرات الحربية تنجح فى استعادة 

مختطفين بمدينة طبرق الليبية، بعد اختطافهم من قبل جماعات مسلحة مصريين  6نجحت األجهزة األمنية المصرية فى تحرير 

أفراد، هم سمير الخولى، و محمد مراد، ومحمد  6فى الجانب الليبى. وأكدت مصادر سيادية، أن المصريين المحررين، وعددهم 

وأوضحت المصادر، أن الجماعات خليفة، وعلى عبد السالم، وعلى محمد، ومحمود جبر، من مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة. 

ديسمبر الجارى، واقتادتهم لمنطقة بنى زيتون فى طبرق بمنطقة الجبل األخضر، واستطاع  13المسلحة اختطفت المصريين يوم 

جهاز المخابرات الحربية التواصل مع الجهات المعنية للعمل على حل األزمة، واستطاعوا التوصل للمختطفين، واإلفراج عنهم 

يقرب من أسبوعين. وكان األهالى طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة أبناؤهم  بعد ما

المختطفين من الجماعات المسلحة فى ليبيا، وكلف جهاز المخابرات الحربية بالتحرك مع الجانب الليبى والتنسيق السريع لمعرفة 

 صريين إلى أرضهم سالمين، بأقصى سرعة ممكنة.هوية الخاطفين، والمساعدة فى رجوع الم

 31/15/5112 اليوم السابع

 

 

 يوسف ندا يكشف تلقيه رسالة "هامة" من ضباط بالجيش المصري

ات الدولية السابق في جماعة اإلخوان المسلمين يوسف ندا، عن تلقيه رسالة قال إنها للمرة الثانية من كشف مفوض العالق

جهات داخل مصر رفضت اإلفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها مجموعة ال يستهان بها من 

بسبب تصرفات بعض القيادات "الفاسدة" في الجيش، على حد ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة، 

أن هذه  -كانون الثاني/ يناير 52في رسالته التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة إلحياء ثورة  -وأكد "ندا"  وصفهم.

وعددت الرسالة األسباب  المجموعة ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

والدوافع، التي قالت إنها ال حصر لها، والتي تفرض على هذه المجموعة من ضباط الجيش تحركها، أهمها انتزاع صالحيات كل 

السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ووضعها في قبضة مجموعة من الطغاة، وقتل وإصابة وسجن أكثر من 

وأضاف "ندا" أن من هذه األسباب أيضا تبديد ونهب ما بقي  ضين لالنقالب العسكري على المسار الديمقراطي.ألف من الراف 111

من أرصدة الدولة والجهل والفشل والتواطؤ مع لصوص النهب العام والجهل والفشل في معالجة موضوع سد النهضة اإلثيوبي، 

 لتورط في حرب أهلية في ليبيا بدعم حفتر وفلول القذافي.وما قد يؤدي إليه من جفاف وتصحر لمصر، وجر مصر إلى ا

 31/15/5112 51عربي

 تعزيزات أمنية بمدن القناة تزامًنا مع احتفاالت رأس السنة

ويس الثالثة إجراءات أمنية مشددة على فرضت أجهزة األمن بالتنسيق مع قوات الجيش وحرس الحدود بمحافظات قناة الس

من وكثفت أجهزة األ ضفتي قناة السويس وتم منع أعمال الصيد بطول المجرى المالحي للقناة، تزامًنا مع احتفاالت أعياد الميالد .

سيناء من إجراءات التفتيش على مداخل ومخارج نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين محافظة السويس ومناطق وسط وجنوب 

 وشملت أعمال التفتيش، معديات الربط بين محافظات القناة وسيناء على طول المجرى المالحي.

 31/15/5112 مصر العربية

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2015/12/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-6-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-/2516193
http://arabi21.com/story/880005/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/860767-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــــــــ

 "والية سيناء" تخّرج أول دفعة من "كتيبة القّناصين"

 نشر تنظيم "والية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة، صورا تظهر جانبا من تدريبات عناصر التنظيم على األسلحة القّناصة.

وتظهر الصور امتالك  الصور هي جانب من تخريج إحدى دورات القنص، التي أجرتها الوالية لعناصرها".وقال التنظيم إن "هذه 

وقال ناشطون إن "وحدة القناصين التي  "والية سيناء" العديد من بنادق القنص الكبيرة، باإلضافة إلى عدد من المناظير الحربية.

يم وكان تنظ اء، حيث لم يسبق للتنظيم القول إنه يمتلك وحدة قنص".تخرجت من الدورة، ستكون األولى في صفوف والية سين

"والية سيناء" نّظم دورة لعناصره للتدرب على "صيد الطائرات"، بداية أيلول/ سبمتبر الماضي، أي قبل قرابة الشهرين من تبنيه 

 سائحا روسيا. 552إسقاط الطائرة الروسية التي راح ضحيتها 

 عربي51 5112/15/31

 

  والية سيناء تفجر حاجز للشرطة المصرية بمنطقة المنيب

أعلنت والية سيناء فى بيان لها عن تفجير حاجز للشرطة المصرية بمنطقة المنيب بالجيزة واصابة كافة عناصرة إثر تفجير 

 عبوة ناسفة زرعها مقاتلو الدولة بجانب الحاجز.

 31/15/5112 وكالة أعماق األخبارية

 

 والية سيناء تعلن عن مقتل ضابط بالقوات المسلحة وسائقة فى القاهرة

أعلنت والية سيناء فى بيان رسمي لها عن استهداف ضابط بالقوات المسلحة باالسلحة الخفيفة وذلك فى منطقة األوتستراد 

 لهالكهما على الفور.قرب معسكر األمن المركزي بمدينة القاهرة مما أدى 

 31/15/5112 وكالة أعماق األخبارية
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