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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

 مليون فدان 1.1الرئيس بإطالق مشروع الـ خادم الحرمين يهنئ 

تلقى السيسي مساء امس اتصااًل هاتفيًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية 

السعودية، أعرب خالله عن خالص تهنئته لمصر وشعبها بمناسبة إطالق مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف المليون فدان 

أمس األول فى الفرافرة، متمنياً أن تكلل جميع الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية بالنجاح والتوفيق. وأكد خادم الحرمين 

الشريفين موقف المملكة الداعم للجهود التنموية المصرية، منوهًا إلى ما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات تهدف لتعزيز 

ة بين البلدين في مختلف المجاالت، ومؤكدًا حرص المملكة على تطوير العالقات االستراتيجية بينهما وتطوير العالقات الثنائي

عن خالص تقدير  سيسيالسعودي.. ومن جانبه، أعرب ال -من خالل تعزيز العمل المشترك في إطار مجلس التنسيق المصري

مصر وشعبها للمملكة الشقيقة، قيادة وشعبًا، مؤكدًا تثمين مصر لمواقف المملكة الداعمة لها. وأشاد الرئيس بقوة ومتانة 

العالقات االستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التشاور والتنسيق بما يحقق مصلحة األمتين العربية 

 .أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية يستوجبا واإلسالمية، مؤكدًا

 1/1/6112 األهرام

 

 سامح شكرى وولي ولي العهد السعودي يبحثان مستجدات األوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية سامح شكرى بالرياض اليوم الخميس مع األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودى  التقى

وجرى خالل اللقاء بحث مجاالت التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر أحمد قطان وسفير مصر لدى  األوضاع على الساحة العربية واإلسالمية.

وكان وزير الخارجية قد وصل أمس إلى الرياض في زيارة للسعودية لبحث العالقات الثنائية وتطورات األوضاع  المملكة ناصر حمدي.

 .المشاورات السياسية بين البلدين في المنطقة فى إطار

 11/16/6111 األهرام

 

 ال داللة لوجود شكرى وأردوغان فى السعوديةمطلع: مصدر 

استبعد مصدر مصرى مطلع، وجود أى تقارب بين مصر وتركيا بوساطة سعودية، على خلفية تزامن وجود الرئيس التركى رجب 

ورفض  طيب أردوغان، ووزير الخارجية سامح شكرى فى السعودية، أمس األول، مشيرا إلى أن المواقف التركية من مصر لم تتغير.

اع ثالثى مصرى تركى سعودى على مستوى وزراء الخارجية، حول الملف السورى، فى المصدر اإلفصاح عما إذا كان هناك اجتم

وقال إن تنسيق المواقف فى القضايا اإلقليمية والدولية، خاصة إزاء األوضاع فى اليمن وليبيا، قبل االجتماع  ضيافة المملكة.

ى سورى لحل األزمة فى سوريا وفق وثيقة جينيف، المرتقب للمجموعة الدولية الخاصة بسوريا، واجتماع المعارضة مع وفد حكوم

وقال مصدر مصرى مطلع للشروق، إن العالقات  هو هدف المباحثات التى أجراها سامح شكرى مع المسئولين فى السعودية، أمس.

ى العهد األمير الثنائية بين البلدين أخذت حيزا من المباحثات التى أجراها شكرى مع ولى العهد األمير محمد بن نايف، وولى ول

 يذكر أن مصر وتركيا عضوان فى المجموعة الدولية بشأن سوريا. محمد بن سلطان، ووزير الخارجية السعودى عادل الجبير.

 1/1/6111 الشروق

http://www.ahram.org.eg/News/131772/25/466119/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835963/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012016&id=c31fe884-29d4-4f15-9b2e-5592e66214d1
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 ستريت جورنال: قبل ذكرى الثورة..مصر تحظر اإلنترنت المجانيوول 

"ليس واضحا لماذا أغلقت مصر هذا التطبيق، لكن تلك الخطوة تأتي قبل أقل من شهر من الذكرى الخامسة لثورة الربيع العربي 

األمريكية تعليقا على قرار  وقف جاء ذلك في سياق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال  التي أجبرت الرئيس مبارك على التنحي".

 خدمة "فري باسيكس".

 1/1/6112 مصر العربية

 

 سنوات 1ا السابق: سد النهضة يحرم مصر من المياه رئيس جامعة إفريقي

قال الدكتور حسن مكي، الخبير الدولي السوداني في العالقات اإلفريقية ورئيس جامعة إفريقيا العالمية السابق، إن سد النهضة 

 1مصر من مياهه لمدة مليار متر مكعب، والتي تحرم  47خطر على مصر في حالة استمراره بسعته التخزينية الحالية البالغة 

وأضاف "مكي"، في حوار صحفي، أنه ال يوجد مقارنة بين الوجود المصري وأشكال الوجود األخرى مثل الوجود  سنوات متواصلة.

القطري والتركي والصيني وااليراني واإلسرائيلي، في دول حوض النيل، والتي تتم على حساب الدور المصري "غير الموجود" أصًلا، 

وكشف "مكي" عن وجود "إسرائيل" في إثيوبيا؛ والذي ينتشر في  لى أن الوجود المصري "مظهري" وليس وجوًدا حقيقًيا.مشيًرا إ

من العقارات المحيطة ببحيرة فيكتوريا؛ حيث  %01مجال الزراعة ومجال التدريب والتعليم، مبيًنا أن دولة االحتالل تسيطر على 

 تشكل جزًءا من المشروع اليهودي.

 11/16/6111 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/861913-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%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-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://rassd.com/171618.htm
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 عضوا بالمجلس 60ويعين  يناير 11يدعو مجلس النواب إلى االنعقاد  السيسي

بدعوة مجلس النواب لالنعقاد يوم األحد كما أصدر قرارا آخر .عضوا بمجلس النواب 60بتعيين  أصدر السيسى أمس قرارا جمهوريا

وتشمل أسماء المعينين كال من: المستشار د. سرى صيام، رئيس محكمة النقض .يناير المقبل فى تمام الساعة التاسعة صباحا 11

 الكاتبة لميسوبهاء الدين أبو شقة، المحامى والسكرتير العام لحزب الوفد، واألديب يوسف القعيد، والشيخ د. أسامة األزهري، ، و

ب التجمع، والمستشار حسن د. حسين عيسي، رئيس جامعة عين شمس، والسيد عبدالعال، رئيس حز.جابر، ورانيا علواني،

، وكريم عبدالكريم درويش، عضو المجلس القومى للشئون الخارجية، ود. مهجة غالب عبدالرحمن، أستاذا متفرغا بقسم بسيوني

اإلسالمية بجامعة األزهر، ود. السيد فليفل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة، التفسير بكلية الدراسات 

وأنيسة حسونة، المديرة التنفيذية لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وأشرف محيى الدين العربي، مستشار صندوق النقد الدولى 

د. هالة محمد سلطان أبوعلي، أستاذة كلية و  م بجامعة القاهرةلإلصالحات الضريبية، ود. جمال شيحة، أستاذ جراحة األورا

االقتصاد والعلوم السياسية وماجدة السيد بكري، مدرس مساعد بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، وبسنت أحمد فهمي، رئيسة 

مجلس إدارة شركة كريتينا  مجلس إدارة شركة المشورة لالستشارات المالية والمصرفية والتدريب، وعمرو عادل صدقي، رئيس

ترافل، وعبدالفتاح أحمد سراج الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لألراضى المستصلحة، وكارولين أمازيس ماهر يسري، 

وى امدير الموارد البشرية بشركة بيجو مصر، وماريان أمير روفائيل عازر، معاونة وزير االتصاالت للمبادرات االستراتيجية، ودعاء الص

يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بحقوق القاهرة، وجهاد جالل أنيس عامر، مدير عام اإلدارة العامة للعالقات العامة 

شيرين إبراهيم فراج، األستاذة المساعدة للهندسة الطبية بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، ورشا أحمد و.والخارجية

للغة اإلسبانية بآداب القاهرة، وجليلة عثمان حناوي، كبيرة األخصائيين باتحاد اإلذاعة إسماعيل، رئيسة مجلس قسم ا

ومن المنتظر أن يترأس بهاء أبوشقة سكرتير عام .والتليفزيون، وخالد حنفى جمعة، المحامى باالستئناف العالى ومجلس الدولة

سنة(. وسيعاونه فى الجلسة اثنان من أصغر  44سنا )حزب الوفد، الجلسة االفتتاحية لمجلس النواب بصفته أكبر األعضاء 

 األعضاء.

 1/1/6112 األهرام

 مليون يورو ٧٥٢ات تصل إلى قرار جمهوري بالموافقة على مذكرة إطار الدعم األوروبي لمصر بمخصص

مارس الماضي بين حكومة  ٤١أصدر السيسي القرار الجمهوري بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في شرم الشيخ في 

، مع التحفظ على شرط ٧١٤٥/٧١٤١جمهورية مصر العربية، واالتحاد األوروبي بشأن إطار الدعم الموحد للعام المالي 

مذكرة التفاهم، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس بتقديم الدعم لمصر بمخصصات تأشيرية وتقضي .التصديق

 مليون يورو. ٧٥٢خالل هذه الفترة تصل إلى 

 11/16/6111 بوابة األهرام

 قرار رئاسى بتخصيص مساحات من األراضى المملوكة للدولة

ألستخدامها فى عدد من  قرارات السيسى بتخصيص بعض المساحات من األراضى المملوكة للدولة نشرت الجريدة الرسمية

 .المشروعات 

 1/1/6112 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131772/136/466050/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF--%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835874/%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%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/2517828#.VoY8aquxXIU
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 قرار رئاسى بإنشاء أمانة عامة لمجلس الدفاع الوطنى

لسنة  61ة بالقانون رقم بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهوري 6111لسنة  167نشرت الجريدة الرسمية، قرار بالقانون رقم 

 2014لسنة  61ويستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  .بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى 6117

تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من األعضاء من ضباط القوات " :المشار إليه النص اآلتى

 .أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاعالمسلحة 

 ."وتدرج االعتمادات المالية الخاصة باألمانة العامة فى فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية

 11/16/6111 اليوم السابع

 

 قرار رئاسى بإنشاء أمانة عامة لمجلس األمن القومى

لسنة  11بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  6111لسنة  161نشرت الجريدة الرسمية، قرار بالقانون رقم 

المشار  2014لسنة  11قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ويستبدل بنص المادة الخامسة من .بإنشاء مجلس األمن القومى 6117

تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من األعضاء، وتحدد اختصاصات " :إليه النص اآلتى

االعتمادات المالية الخاصة  وتدرج .األمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية

ويصدر باختيار األمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار  .باألمانة العامة فى فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية

 ."الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية لألمين العام

 11/16/6111 اليوم السابع

 

 -الحكومة المصرية :

 "رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة تداعيات حادث "معدية كفر الشيخ

اليوم السابع"، إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، يتابع مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة،  "قالت مصادر مطلعة لـ

المعنية، تداعيات ومستجدات حادث معدية قرية سنديون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، ومحافظ كفر الشيخ والجهات 

 .عدد من والمصابين شخص و 11وفاة  والتى غرقت بنهر النيل منذ ساعات، وأسفرت عن

 1/1/6112 اليوم السابع

 

 -البرلمان المصرى :

 أمانة مجلس النواب: استقبال األعضاء المعينين اعتباًرا من األحد المقبل الستخراج بطاقات عضويتهم

من يوم األحد القادم في استقبال  صرح األمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد، بأن األمانة العامة ستبدأ اعتباًرا

  .أعضاء المجلس المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وذلك الستكمال إجراءات عضويتهم بالمجلس واستخراج بطاقات العضوية

 11/16/6111 بوابة األهرام

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89/2517774#.VoY8e6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89/2517769#.VoY8gquxXIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A/2517965#.VoY8IKuxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8B.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 "إخوان مصر" يرفضون االنتخابات الداخلية

اإلخوان، تلقى موافقات وقبوال من جهات أن المبادرة التي تم إطالقها من قيادات مصادرها الخاصة، علمت "البوابة نيوز" من

عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية  11أعضاء بمجلس الشورى العام للجماعة من المقيمين بالخارج، و 11عديدة، من بينهم 

وحول موقف أعضاء مجلس الشورى العام داخل مصر من المبادرة، قالت المصادر: "إنه رغم صعوبة التواصل، إال . والعدالة

المطلقين للمبادرة تمكنوا من التواصل مع بعضهم، ورحبوا وأثنوا عليها، لكنهم يرون أن إجراء االنتخابات الداخلية اآلن أمر صعب 

وأضافت المصادر، أن قيادات الجماعة داخل السجون، طالبوا الجميع بالصمت اإلعالمي وعدم التحدث في األزمة، ."في الوقت الراهن

 ناير، وذلك للحشد في التظاهرات وبعد االنتهاء من أحداث "يناير" يتم الرجوع الجلوس لحل األزمة.ي 61وذلك لقرب ذكري 

 1/1/6111 البوابة نيوز

 مبادرة اإلخوان الجديدة للمصالحة مع الدولة.. قيادي بارز بحزب الوسط يقود جهود الوساطة

در مقربة من التنظيم الدولي لإلخوان رعاية إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، ومحمود حسين األمين العام، شفت مصا

ومعظم فريق اإلخوان التابع لمحمود عزت المرشد المؤقت لمبادرة جديدة للمصالحة الوطنية بين النظام المصري الحالي بقيادة 

يقود التنظيم الدولي لإلخوان تلك المبادرة في السر، .عيار الثقيل للقواعد اإلخوانيةالسيسي وبين الجماعة في مفاجأة من ال

يونيو وعزل مرسي، وعلى رأس تلك  11وفي العلن يقودها مجموعة من القيادات الحزبية المؤيدة لإلخوان، والرافضة لثورة 

الحزبية المشاركة في المبادرة عدة أسماء معظمها من القيادات عمرو فاروق القيادي البارز بحزب الوسطوشملت قائمة القيادات 

وبالفعل .قيادات حزب الوسط خارج مصر، مثل نيفين ملك، ومحمد محسوب بجانب قيادات سياسية أخرى مثل سيف عبدالفتاح

ات بدأ "عمرو فاروق" في التحدث مع وسطاء في مصر لعرض فكرة المصالحة على النظام بدعوى أنها خرجت من بعض القياد

الحزبية المؤيدة لإلخوان الهاربين خارج مصر، وليس من اإلخوان أنفسهم، ومن ضمن هؤالء الوسطاء؛ محمد عبدالوهاب منسق 

 عام تحالف شباب الوفاق الوطني صاحب آخر المبادرات للمصالحة الوطنية في مصر.

 1/1/1126 البوابة نيوز

 االنشقاقات تضرب "اإلخوان" في السجون و"محمود عزت" يتدخل

عن تعرض الجماعة لموجة انشقاقات كبرى داخل السجون بعد  رفضت نشر اسمها كشفت مصادر من داخل جماعة اإلخوان

اإلهمال الكبير من الجماعة للشباب اإلخواني المقبوض عليه، وتجاهلها الصرف على أسرهم في اآلونة األخيرة، وبالتحديد منذ 

ذي أشعل غضب الشباب وجعلهم اشتعال األزمة داخل اإلخوان بين محمود عزت المرشد المؤقت، واللجنة اإلدارية العليا، األمر ال

وبسبب هذه الموجة الكبرى وخوًفا .يعلنون انسحابهم من الجماعة ورفعهم راية العصيان في وجه قيادات الجماعة المتنازعة

من حدوث تصدع جديد داخل الجماعة، أصدر محمود عزت المرشد المؤقت لإلخوان، رسالة جديدة وجهها ألعضاء وقيادات الجماعة 

شباب اإلخوان في السجون  عزت في رسالتهوطالب ."بعنوان "أيها األحرار خلف السجون.. صمودكم مقدمة النصر في السجون

بالصبر والتوقف عن هجومهم الشرس على الجماعة، والتهديد باالنسحاب من التنظيم في تلك الفترة الحرجة وخاصة في ظل 

رسالة خاصة لمرشد اإلخوان السابق مهدي عاكف بعنوان "مهدي عاكف يناير.وشملت الرسالة  61اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 

رمز الصمود ومعلم اآلباء"، طالب عزت فيها مرشد اإلخوان السابق بضرورة العمل بكل قوة على تهدئة األوضاع داخل السجون 

 باب اإلخوان له وسماعهم لكالمه.وضرورة احتوائه للشباب الغاضب ومحاولة إقناعهم بضرورة الصبر أكثر وأكثر نظًرا لحب معظم ش

 11/16/6111 البوابة نيوز

http://www.albawabhnews.com/1692799
http://www.albawabhnews.com/1691804
http://www.albawabhnews.com/1691805
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 خالفات بين شباب الدعوة السلفية و"برهامي"

س رئيأكد مصدر من داخل الدعوة السلفية أن هناك خالفات داخلية بين شباب الدعوة السلفية وبين الدكتور ياسر برهامي نائب 

وأضاف .مجلس إدارة الدعوة بسبب إلقائه الخطبة يوم الجمعة الماضية، والتخلي عن شباب الدعوة في أزمتها مع شيوخ األوقاف

المصدر أن برهامي يحاول لم الشمل مع الشباب وإقناعهم، إال أن الشباب متذمر ورافض لهذا األمر، ومصر على عدم االنسياق وراء 

يحاول الحصول على منفعة شخصية بترخيص الخطابة وال يدرك كم المخاطر التي يالقيها شباب الدعوة  برهامي متهما إياه بأنه

 والتي انتهت بإلقاء القبض على العشرات منهم.

 11/16/6111 البوابة نيوز

 -األحزاب واالئتالفات :

 صوًتا 761حزب المصريين األحرار بـعصام خليل يفوز برئاسة 

 ١٧١وحصل خليل على .أعلنت لجنة االنتخابات الداخلية لحزب المصريين األحرار عن فوز الدكتور عصام خليل، برئاسة الحزب

وبلغ عدد األصوات .صوًتا، فيما حصل مينا أسد على صوتين فقط ٤٧صوًتا، ثم سمير فرانسيس  ٧٢صوًتا، وتاله محمد البيلي بـ

 عضو حضروا االنتخابات.  ٥١٤أصوات، وصوت باالنتخابات  ٣الباطلة 

 11/16/6111 بوابة األهرام

 

 ساويرس يجدد رفض "المصريين األحرار" االنضمام لـ"دعم مصر".. ويشيد بتعيين صيام بالبرلمان

وأضاف فى كلمته خالل برفض االنضمام الئتالف "دعم مصر"أكد نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين األحرار تمسك الحزب 

نائًبا في البرلمان أقوى بكثير من أي ائتالفات تضم المئات، مضيًفا أن  21قدرة الحزب الذي لديه إدارته للمؤتمر العام للحزب أن 

وعلق على تعيين المستشار سري صيام بالبرلمان، واصًفا إياه بكونه قرار جيد، ألن صيام .""قوة المصريين األحرار أكبر ألنه حر

وسخر ساويرس من تصريحات .ضل أن يكون رئيس البرلمان رجل قانونشخص فاضل وقامة قانونية كبيرة، مؤكًدا أنه من األف

السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، التي قال فيها إن معظم األقباط بحزب الوفد انضموا لحزب المصريين األحرار، وعلق عليها قائاًل 

 رسوم االشتراك، كي يكون حزًبا حقيقًيا. وأكد أنه من المقرر أن يفتح الحزب أبوابه لضم أعضاء جدد، وتقليل."""عقبال المسلمين

 11/16/6111 بوابة األهرام

 

 حزب مستقبل وطن: ندعم سرى صيام لرئاسة مجلس النواب

قال محمد شوقى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن هناك رؤية للنواب والحزب فى شأن اختيار رئيس البرلمان، الفتا 

ال يكون محسوًبا إلى أن المنصب يحتاج شخص مرن وله رؤية وثقل بين نواب المجلس، لعمل اتزان داخل البرلمان، ويفضل أن 

وقال أنه حال ترشح المستشار سرى صيام لرئاسة المجلس فإن الحزب سيدعم ذلك، مضيفا: "كان  .على أى اتجاه فى البرلمان

هناك حديث عن ترشح على عبد العال لرئاسة البرلمان، لكنه محسوب على ائتالف دعم مصر، ومن ثم سيبدأ الحديث عن سعى 

نائب خارج ائتالف دعم مصر، وال بد أن يكون  611وأكد أن هناك أكثر من  ."ة المناصب فى المجلساالئتالف للسيطرة على كاف

 .مصرالشخص المدعوم لرئاسة البرلمان له دعم ليس فقط من داخل ائتالف دعم 

 1/1/6112 اليوم السابع

 

http://www.albawabhnews.com/1691808
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836078/%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%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%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%A8%D9%80-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8B.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836017/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%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%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2518244#.VoY7sauxXIU
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 األحرار" يختار صالح فضل رئيًسا لمجلس األمناء خلًفا لـ"الغزالي حرب""المصريين 

أعلن حزب المصريين األحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، انه قيادته انتخبت الدكتور صالح فضل رئيًسا لمجلس 

بعد أن ظل فيه منذ اندماج حزب الجبهة األمناء، خلًفا للدكتور أسامة الغزالى حرب الذى استقال من موقعه قبل أسابيع، 

 الديمقراطية الذى كان يرأسه "حرب" مع المصريين األحرار خالل العام الماضى.

 11/16/6111 البوابة نيوز

 -تصريحات :

 وي علينا.. "ومش عايز أتكلم دلوقتي"ساويرس: "المصريين األحرار" حصد مركز بالبرلمان رغم التضييق الق

عن الهجوم المستمر على حزب المصريين األحرار واتهامه بشراء النواب؛ قال ساويرس "النواب هنا كلهم هاتولى واحد بس نكون 

وأكد ."اشتريناه، إحنا كان ممكن نكون أكتر من كدة، وحصل تضييق قوى علينا، وأنا مش عايز أتكلم ألن الكالم هيطول ناس كتير

أن حزب المصريين األحرار لن يتأثر باستقاالت أى من أعضاءه وقياداته ألنه حزب قوى، مؤكًدا احترامه وتقديره للدكتور أسامة 

 الغزالي حرب وللدور الذى لعبه بالحزب ودوره فى إتمام االندماج بين حزبي المصريين األحرار والجبهة الديمقراطية.

 11/16/6111 بوابة األهرام

 

 الشئون الدستورية والتشريعيةسرى صيام: لن أترشح لرئاسة مجلس النواب.. وأعتزم المشاركة فى لجنة 

قال المستشار سرى صيام أنه علم بقرار رئيس الجمهورية بتعيينه بمجلس النواب من خالل تلقيه للعديد من مكالمات التهنئة 

وأعرب صيام عن أمله أن يكون رئيس مجلس النواب من األعضاء .بالمنصب وأنه لم يكن لديه أدنى علم بهذا القرار مسبًقا

وأبدى صيام اعتزامه االنضمام .المنتخبين من الشعب وليس من المعينين من رئاسة الجمهوية وأنه لن يترشح لرئاسة المجلس

والمشاركة فى اللجنة المنوطة بالشؤون الدستورية والتشريعية وأضاف أنه من السابق آلوانه أن يتحدث فى أولويات التشريعات 

 .بطرحها على المجلسوالتعديالت الدستورية التى سيهتم 

 1/1/2611 األهرام

 

 "قرآن وتفسيره.. ولن أترشح لرئاسة النواببهاء الدين أبو شقة: "أنا حافظ لل

قال بهاء الدين أبو شقة، العضو الُمعين فى مجلس النواب، إنه يحفظ كتاب اهلل كاماًل بتفسيره، مؤكدا أنه لن يترشح لرئاسة 

والنواب جاءوا بناء دقيقة" "نحن أمام أول انتخابات نزيهة وديمقراطية،  11وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج " .المجلس أو وكالته

وناشد نواب البرلمان الحفاظ على  .على انتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة، والجميع حريص على أن تكون التجربة حقيقية

التجربة الديمقراطية الوليدة، قائال: "على جميع النواب أن يلتزموا بالثوابت والمبادئ الدستورية، والديمقراطية هى الرأى والرأى 

  ."ر، وعلى الجميع أن يلتزم به، وأى خروج هدم وتحطيم للديمقراطية وإرادة الشعباآلخ

 11/16/6111 اليوم السابع

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1692212
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/835983/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%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%AD%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%BA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836026/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/31/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9--%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2517740#.VoY8i6uxXIU
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 -توك شو :

 في اختيار رئيس البرلمان أمر غير إيجابي السيسيعمرو ربيع: تدخل 

يناير لبدء موعد  11إن اختيار يوم  لدراسات السياسية واإلستراتيجيةقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز األهرام ل

وأضاف .بلهذا المنص 1211ينين، من بين شخصًا المع 60جلسات البرلمان المصري المقبل جاء بعد انتهاء السيسي من اختيار الـ 

رفض الجميع ألن المواءمة السياسية تفترض أن رئيس بسبب أن هذا التأخير، هو  خالل حواره علي شاشة "الغد العربي" اإلخبارية

البرلمان يأتي باالنتخاب، ألنه تعيينه بشكل مباشر يعني أن رئيس السلطة التنفيذية تدخل فى اختيار رئيس السلطة 

وعلق على اختيار الشخصيات المعينة للبرلمان قائاًل" القائمة جاءت خالية من .التشريعية وهو أمر غير إيجابي للرئيس السيسي

التخصصات النادرة التي من المفترض أن تحتاجها مصر خالل الفترة المقبلة، ومنها التخطيط العمراني من أجل مشروع قناة 

 ."ص أخر مثل هندسة اآلبار لسد النهضة، أو الطاقة النووية لمشروع الضبعةالسويس، أو العاصمة الجديدة، تخص

 11/16/6111 بوابة األهرام

 -سوشيال ميديا :

 "عاصم عبد الماجد لـ"يوسف ندا": "أنت مفلس وال أحد يصدقك

شن عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة اإلسالمية هجومًا عنيفًا على يوسف ندا، المفوض السابق للعالقات الخارجية 

وأضاف عبد  ."تصريحات يوسف ندا وال مدى مصداقيتها وال أظن أن أحدًا يصدقهالجماعة اإلخوان، قائاًل :"ال أحد يعرف ماذا وراء 

الماجد فى بيان له عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، "كما أنه ال أحد يصدق أن البيان األخير لما يسمى بالمجلس الثورى له 

ان المعروفة، وسأقولها رغم مرارتها نصيحة أى فائدة سوى زيادة البلبلة وتصفية حسابات داخلية خاصة بتنازع قيادات اإلخو

وتابع :"المفترض أن القيادات إذا أفلست تنحت  ."لوجه اهلل القيادات عندما تفلس تفعل ذلك وأكثر من ذلك، وهذه جريمة

 ."وتركت المجال لمن هم أقدر منها على العطاء تخطيطًا ومتابعة وإعداد

 1/1/6112 اليوم السابع

 

 حركات ثورية وشخصيات تدعو إلسقاط عسكر مصر واستكمال الثورة

 -ووقع على البيان .أصدرت عدد من الحركات الثورية والشخصيات العامة المصرية بيانا أعلنت فيه بدء سقوط نظام السيسي

وقال البيان: "لقد وعينا دروس الماضي، وتم االستعداد لمواجهة عصابة .شخصية عامةاثنتا عشرة حركة ثورية وست وعشرون 

وأضاف البيان قائال: "إن الشعب المصري العظيم مستمر في ثورته بكل ."االنقالب المجرمة بكل قوة وصبر، فإما نصر أو استشهاد

كما أن الحركات الثورية ضد االنقالب  .مصر وجامعات سومدار شوارع في بجالء وضحت التي إرادته الوسائل المتاحة، وسوف يفرض 

وأهابت الحركات ."على ثقة بأن الشعب المصري العظيم سيحمي ثورته حتى عودة الشرعية بقيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي

مصر. لقد والشخصيات الموقعة على البيان "بجميع المواطنين االستمرار في ثورتهم في كل شارع وحارة وقرية ونجع في 

 ."وأكد البيان أن الثوار سيحمون أنفسهم "بكل الوسائل المشروعة والمتاحة."حصحص الحق، وآن أن تكون له قوة تحميه

 1/1/6112 61عربى

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836185/%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%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/1/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%80%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%A7--%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%84%D8%B3-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%83/2517966#.VoY8G6uxXIU
http://arabi21.com/story/880142/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9#tag_49232
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 الحكومة بمصر توقف خدمة مجانية لإلنترنت تقدمها "فيسبوك"

اإلنترنت، وفق تصريحات مسؤول تسبب الحكومة المصرية بإيقاف خدمة دعمتها شركة "فيسبوك" لتقديم اتصال مجاني محدود ب

وأوضح أن الخدمة توقفت منذ األربعاء، نظرا لعدم تجديد الحكومة للتصريح الخاص .في وزارة االتصاالت المصرية

فيسبوك" وبعض المواقع "وأطلقت خدمة "فيسبوك" األساسية المجانية التي تهدف لتوفير وصول مجاني لموقع .بالشركة

وقال .في مصر قبل نحو شهرين، عن طريق شركة "اتصاالت" المشغلة لخدمات الهاتف المحمول الشريكة في الدول النامية

المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن شركة "اتصاالت" حصلت على تصريح لتقديم الخدمة لشهرين فقط، وإن الخدمة توقفت 

ة". وقالت "اتصاالت" إنها ستصدر بيانا وأضاف أن قرار التعليق "ال عالقة له بأي مخاوف أمني.بعد انقضاء الشهرين

ونقلت صحف مصرية عن مسؤولين في "فيسبوك"، لم تسمهم، قولهم إنهم "يشعرون بخيبة أمل" جراء إغالق الخدمة، .الخميس

  .حتى يتسنى إعادتها "معربين عن أملهم في "تسوية الموقف قريبا

 11/16/6111 61عربى

 

 مرات استخفاف بالقانون 7إبراهيم يسري: تعديل الدستور 

إهدار لمبدأ مرات خالل سنوات قليلة بمثابة  7ذكر السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية األسبق أن تعديل الدستور 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "من الناحية القانونية  .الشرعية واستخفاف بالقانون

 ."سنوات إهدار لمبدأ الشرعية واستخفاف بالقانون 7تعديل الدستور لرابع مرة خالل 

 1/1/6112 مصر العربية

 

 مستشار بن زايد: "العربي الجديد" متعاطف مع اإلخوان وتموله دولة خليجية

الجديد" لتعاطفه قال عبد الخالق عبد اهلل المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنه تم حجب موقع "العربي 

وكتب عبد اهلل تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "حجب  .مع جماعة االخوان المسلمين

  ."الموقع معروف بتعاطفه مع اإلخوان وتمويل دولة خليجية .العربي الجديد في دول محور االعتدال: السعودية، اإلمارات ومصر

 11/16/6111 مصر العربية

 درك قيمة قانون اإلنسانية والعدالةالبرادعي: سنعيش في سالم عندما ن

رأى الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق أن المجتمعات ستعيش في سالم عندما تدرك قيمة قانون اإلنسانية 

هناك قانون واحد فقط يُجّب ويسمو فوق كل “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر":  .والعدالة

 ."وتابع: "عندما ندرك هذا سنكون فى سالم مع أنفسنا ومع الغير."قانون اإلنسانية والعدالة والمساواة ..نونقا

 11/16/6111 مصر العربية

 جريمة ضد اإلنسانية ٧١٤٥يومًا خالل  ٧٤طارق السويدان: فتح معبر رفح 

وقال في تغريدة  .6111يوًما فقط خالل عام  61استنكر الداعية السعودي طارق السويدان فتح السلطات المصرية معبر رفح لمدة 

وتحاصر شعبًا بأكمله،  ٧١٤٥يومًا فقط في عام  ٧٤عندما تفتح مصر معبر رفح “على موقع التدوين المصغر "تويتر": عبر حسابه 

 ."أليست هذه جريمة ضد اإلنسانية؟

 11/16/6111 مصر العربية

http://arabi21.com/story/880080/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83#tag_49232
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%A7/862072-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%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%A7/861559-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/861277-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/861151-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%A2%D9%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A5-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 سيف الدولة: السيسي بيحدف لنا ناس بالبراشوت منعرفش أصلهم إيه

وكتب  .6111انتقد محمد سيف الدولة الباحث في الشأن القومي العربي، وجود شخصيات سياسية من عهد مبارك في برلمان 

تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قال فيها: "أكتر حاجة كانت بتطمنا أيام الثورة، أن غالبية الناس اللي كانوا 

فى الميدان كانت تعرف بعضها واشتغلت مع بعض ضد مبارك لسنوات طويلة، فكنا حاسين أن إحنا في بيتنا وأن الدنيا أمان 

 القدامى، مبارك صبيان من بنشوفهم اللي فكل السيسيوتابع: "أما من بعد ."الطبيعي والمتوقع وأن الحكاية ماشية فى سياقها

من وجوه غريبة مسمعنلهاش حس وال صوت طول حياتنا في أي موقف أو معركة ضد االستبداد أو الفساد أو التبعية أو ضد  أو

إسرائيل وكامب ديفيد، مش عارف الناس اللي بيحدفها علينا السيسى بالبراشوت جايين منين وأصلهم إيه وكانوا فين وقت 

 ."فل في البرلمان 60السيسي يعين الجد. 

 11/16/6111 مصر العربية

 

 رجالهنور فرحات عن تعيين سري صيام بمجلس النواب: النظام يجيد اختيار 

علق محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي على تعيين المستشار سري صيام 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي  ."النظام ال يخطئ فى اختيار رجاله المهمين“بمجلس النواب قائاًل: 

دولة السنية )بفتح السين( لرئاسة مجلس الشعب هو المستشار سرى صيام رئيس محكمة "فيس بوك": "أحدث ترشيحات ال

وتابع: .”يناير ولم يقدر لها أن تستمر لتنحى مبارك 61النقض السابق ورئيس لجنة تعديل الدستور التى شكلها مبارك بعد ثورة 

دل لشئون التشريع أيام فاروق سيف النصر، ال لن "أحدثكم عنه فهو دفعتى وصديقى وعملت معه عندما كان مساعًدا لوزير الع

 ."أزيد حفاظا على حق )العيش والملح(، النظام ال يخطئ أبدا فى اختيار رجاله المهمين

 11/16/6111 مصر العربية

 

 بالل فضل: حادث الدفاع الجوي أسوء انجازات وزارة الداخلية

ى حد ، عل6111اعتبر الكاتب والسينارسيت بالل فضل أن حادث استاد الدفاع الجوي يعتبر أسوء أعمال وزارة الداخلية في عام 

مجزرة الدفاع الجوي أحقر " :وكتب فضل تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها .تعبيره

 ."وفك أسر المسجونين وصّبر األهل 6111إنجازات داخلية السيسي، رحم اهلل ضحايا 

 11/16/6111 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%A7/861535-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B4-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D9%87
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%A7/861298-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87
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%A7/861805-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%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
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 والسعودية ولبنان انتربول عمان يسلم ثالثة مطلوبين دولًيا إلى مصر

أفاد المركز اإلعالمي بمديرية األمن العام األردنية، في بيان له اليوم الخميس، بأن إدارة الشرطة العربية والدولية )انتربول عمان( 

 سلمت خالل األسبوعين الماضيين ثالثة مطلوبين دوليا إلى كل من مصر والسعودية ولبنان.

 11/16/6111 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 تجديد حبس عقيدي شرطة وموظفين في واقعة اختالس أسلحة من مركز بني مزار

 11وظفين قرر قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية ببني مزار شمال محافظة المنيا، بتجديد حبس عقيدي شرطة، واثنين م

 .6116يوًما، تمهيًدا إلحالتهم إلى النيابة المختصة، في واقعة اختالس أسلحة نارية من أحراز ضبطيات 

 11/16/6111 البوابة نيوز

 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة 7ضباط بتهمة قتل  1بدء محاكمة 

جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار السعودي الشربيني بالدائرة الرابعة، اليوم الخميس، استأنفت محكمة 

كلي شرق طنطا، بتهمة  6111لسنة  110جنايات مركز سمنود، المقيدة برقم  6111لسنة  4274ضباط في القضية رقم  1محاكمة 

صرار والترصد.وتعود الواقعة، حينما أعدت األجهزة األمنية بالغربية، أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمًدا مع سبق اإل 7قتل 

، وتم تحديد أماكن المتهمين 6111قوات الشرطة كميًنا أمنًيا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 

األعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطالق األعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات إلطالق 

 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال. 7مرور 

 11/16/6111 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 بالمنيازرع القنابل على قضبان السكة الحديد تكوين خلية ل أشخاص بتهمة 7القبض على 

أشخاص،  7من ضبط خلية مكونة من  تمكن ضباط جهاز األمن الوطني بالمنيا، بالتنسيق مع فرع األمن العام والبحث الجنائي

 61تخصصوا في زرع القنابل الهيكلية، والعبوات الناسفة، بعدة مواقع حيوية بقصد تشتيت الجهود األمنية قبل حلول ذكرى 

سنة بالصف الثالث الثانوي، محمد  61ومحمود زكي راضي السيد  سنة، بالصف الثالث الثانوي 10 يناير، وهم: )محمود أمين حمدي

 سنة مدير بريد مغاغة(. 11سنة طبيب أسنان ، رمضان محمد حسن  61رمضان زيدان 

 11/16/6111 البوابة نيوز

 بتهمة األنتماء لألخوان مطلوبين بجنوب سيناء أشخاص 1القبض على 

استهدف ضباط إدارة البحث الجنائى بمأمورية باالشتراك مع ضباط األمن الوطنى وضباط اإلدارة العامة لألمن المركزى بدائرة قسم 

"سليمان ف أ" أشخاص، "ينتمون لتنظيم اإلخوان"، وأسفرت جهود الضباط عن ضبط "رضا أ ش" محاسب قانوني و 1طور سيناء 

 األخوان . باألزهر و"خالد س أ" الطب البيطري ، والصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة النتمائهم لجماعة

 11/16/6111 البوابة نيوز

http://www.albawabhnews.com/1691754
http://www.albawabhnews.com/1691641
http://www.albawabhnews.com/1691725
http://www.albawabhnews.com/1691727
http://www.albawabhnews.com/1691640
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 الشأن العسكري
 ـــــــــــــــــــــــــ

 الجديد المسلحة تعاون فى تأمين المنشآت واألهداف الحيوية خالل االحتفال بالعام الميالدىعناصر القوات 

يادة قتزامًنا مع احتفاالت الشعب المصرى بالعام الميالدى الجديد وأعياد الميالد المجيد للسيد المسيح، وتنفيًذا لتوجيهات ال

بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى االنتشار لمعاونة عناصر من القوات المسلحة  إنتشرتالعامة للقوات المسلحة 

األجهزة األمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية 

 بالعديد من محافظات الجمهورية .

 11/16/6111 موقع وزارة الدفاع المصرية

 مجندين في انفجار مدرعة غرب الشيخ زويد 1إصابة ضابط و

 صدر أمني،قال م تعرضت مدرعة النفجار عبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابة ضابط وثالثة جنود قرب قرية الخروبة بشمال سيناء.

عاما، أصيب وثالثة مجندين آخرين بشظايا عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مدرعة قرب قرية  61إن مالزم أول أحمد. م. ع، 

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المصابين الثالثة إلى مستشفى العريش العسكري، وتوجيه حمالت  الغروبة غرب الشيخ زويد.

 .جار بحثا عن المتورطين في الهجومتمشيط في نطاق محيط منطقة االنف

 11/16/6111 الشروق

 مصر تسّلم جثمان الشاب الفلسطيني حسان الذي قتله جيشها

عامًا(، الذي قتل  60معبر رفح البري لتسليم جثمان الشاب الفلسطيني إسحاق حسان )فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، 

برصاص الجيش المصري، ظهر يوم الخميس الماضي، بعد تجاوزه للحدود البحرية الفلسطينية المصرية، غرب مدينة رفح، جنوب 

ح صحافي مقتضب، إنه "سيتم نقل جثة المواطن وقالت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، في تصري قطاع غزة، لبضعة أمتار.

وخالل األيام الماضية،  حسان إلى مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، لعرضه على الطب الشرعي، تمهيدًا لتسليمه لذويه".

اص رصانتشر على مواقع التواصل االجتماعي فيديو قصير يظهر لحظة مقتل الشاب حسان، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ب

جنود الجيش المصري، خالل محاولته العبور نحو الحدود المصرية، عبر شاطئ البحر الذي يفصل بين مدينتي رفح الفلسطينية 

 والمصرية.

 11/16/6111 العربي الجديد

 6111يوما فقط خالل عام  61مصر فتحت معبر رفح 

 .6111يوما فقط، خالل العام  61أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، في قطاع غزة، أّن السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري 

يوما، في  171الجاري، وحتى نهايته بلغ  6111قالت الوزارة في إحصائية نشرتها الخميس، إن إغالق معبر رفح منذ بداية عام و

وأضافت أّن معبر رفح عمل بشكل جزئي )على فترات متفرقة(، للحاالت  ".6111"أسوأ إحصائية يشهدها عمل المعبر منذ عام 

ألف حالة إنسانية، في قطاع غزة، بحاجة ماسة للسفر  61وذكرت أن نحو  والجوازات األجنبية. اإلنسانية، والمرضى وحاملي اإلقامات

ويربط معبر  مسافرا من التنقل عبر المعبر ذهابا وإيابا، بحسب اإلحصائية. 611ألفا و 61نحو  6111وتمكن في عام  عبر المعبر.

ه كامل، منذ االنقالب العسكري على حكم أول رئيس منتخب رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شب

 .6111في مصر عقب "ثورة يناير" محمد مرسي في تموز/ يوليو 

 1/1/6112 61عربي

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28915
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122015&id=1962e5a5-97b9-4527-bd7d-8318ae4ebaca
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7
http://arabi21.com/story/880065/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-21-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015
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 يش تشن غارات على قرى رفح والشيخ زويدطائرات الج

ساعات، على مواقع ألنصار بيت المقدس برفح، وأسفر  0قال مصدر أمني، إن قوات األمن شنت، اليوم، هجوًما متواصًلا، استمر 

ء، وأفادت مصادر خاصة لشبكة "رصد" بشمال سيناء، أن طائرات حربية شنت غارات، أمس األربعا شخًصا. 11الهجوم عن مقتل 

وأضافت المصادر، أن الطائرات شنت غارتين على قرية اللفيتات  على قرى وتجمعات سكنية جنوبي مدينة رفح والشيخ زويد.

وقال شهود عيان، إن الطائرات استهدفت منزًلا  وقرية الزوراعة جنوب غرب الشيخ زويد، وقصفت منازل بالقرى دون إصابات.

يأتي هذا بعد ساعات من انطالق  حة بقرية شيبانة، ولم ترد لنا أنباء عن وقوع إصابات.بقرية العجراء جنوب رفح، ومناطق مفتو

 حمالت أمنية على القرى الجنوبية لرفح والشيخ زويد.

 11/16/6111 رصد

 "داعش" لن ُيهزم إال بقوات برية مصرية: أمريكي سيناتور جمهوري

السيناتور الجمهوري "ميتش ماكونيل" إن هناك عدًدا من األمور التي يتوجب على الرئيس باراك أوباما القيام بها لهزيمة قال 

تنظيم "داعش"، أهمها إرسال كل من بريطانيا وفرنسا قوات برية ومطالبة حلفائنا بالمنطقة مثل السعودية واألردن واإلمارات 

 ية لن تستطيع أمريكا هزيمة داعش.وات البرية، مؤكًدا أنه دون قوات مصرومصر بتوفير الجزء األكبر من الق

 11/16/6111 البوابة نيوز

http://rassd.com/171641.htm
http://www.albawabhnews.com/1691065

