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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

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 يوم االثنين لدعم العالقات المصرية األلمانيةوزير الخارجية في برلين 

وزير الخارجية سوف يتوجه صباح االثنين  "سامح شكرى"صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن 

لمسئولين األلمان، علي إلي العاصمة األلمانية برلين في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يلتقي خاللها مع كبار ا ٦١١٢يناير  ١١

زيجمار ونائب المستشارة ووزير االقتصاد  ستوف هويسجن مستشار األمن القوميكريو ة فرنك فالتر شتاينمايررأسهم وزير الخارجي

ووزير التعاون االقتصادي جيرد مولر، باإلضافة إلي زعيم األغلبية البرلمانية بالبرلمان  وزير الداخلية توماس دي مازييرو جابرييل

األلماني )البوندستاج( فولكر كاودر وعدد آخر من المسئولين وممثلي الكتل السياسية بالبرلمان. كما يلتقي وزير الخارجية مع 

الشركات األلمانية الكبري، باإلضافة الى إجراء مقابالت إعالمية  مع ممثلي مجتمع األعمال األلماني ورؤساء مجالس إدارات عدد من 

عدد من القنوات والصحف األلمانية التي تحظي بانتشار واسع، ولقاء مع مؤسسة كوربر البحثية األلمانية يتناول األوضاع في مصر 

 ومنطقة الشرق األوسط.

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 أهداف السياسة الخارجية المصرية في ندوة بجمعية القانون الدولي المصريةزير الخارجية يستعرض أهم و

، تحت 6112يناير  9سامح شكري محاضرة ضمن فعليات الموسم الثقافي لجمعية القانون الدولي المصرية مساء السبت ألقى 

عنوان "السياسة الخارجية المصرية في خدمة التنمية الداخلية"، وذلك بحضور مفيد شهاب رئيس الجمعية ولفيف من أعضاء 

وقد تناولت المحاضرة أهم   ثين والمهتمين بالشأن السياسي ووسائل اإلعالم.مجلس إدارة جمعية القانون الدولي المصرية والباح

محددات السياسة الخارجية المصرية فيما يتصل بدعم برامج التنمية ومشروع التطوير الوطني، مبرزة العالقة الوثيقة بين 

الخارجية المصرية سوف تظل تركز خالل السياسة الخارجية والتحديات الداخلية. وأكد سامح شكري في كلمته على أن السياسة 

على أهداف دعم وتأمين االستقرار الداخلي، واالنفتاح على العالم الخارجي لالستفادة من التجارب المختلفة، وترسيخ  6112عام 

 تسويةدور مصر االقليمي، ومكافحة اإلرهاب، وحشد الدعم لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية في مصر، فضاًل عن العمل على 

األزمات المختلفة في منطقة الشرق األوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. والجدير بالذكر أن الندوة شهدت 

حواراً مفتوحاً بين وزير الخارجية والمشاركين تضمن أسئلة تتعلق بكافة القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام في الوقت 

 ضوع سد النهضة والتوتر السعودي _ اإليراني، واألوضاع في سوريا وليبيا واليمن والموقف المصري تجاهها.الحالي، وأهمها مو

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 سامح شكرى يجرى مشاورات سياسية مع نظيره السودانى

البروفيسور ابراهيم الغندور وزير خارجية السودان الذى يزور مصر  6112يناير  9سامح شكرى وزير الخارجية يوم السبت استقبل 

تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى إلجراء مشاورات سياسية مع نظيره المصرى. وفى 

أن المحادثات بين الجانبين المصرى والسودانى عكست الرغبة المتبادلة فى تعزيز العالقات الثنائية ودفعها فى كافة المجاالت 

اونيهم خالل المحادثات حول نتائج االعمال وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين استمعا إلى عرض مفصل من مع

التحضيرية وتشكيل اللجان القطاعية الخاصة باللجنة العليا المشتركة، والتى تم االرتقاء بها لتكون برئاسة السيسى وعمر 

 .6112البشير، والمتوقع أن تعقد اجتماعها خالل الربع األول من عام 

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=71410839-5c99-49a2-9ca3-b45fe5b5192a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b9bca970-e3fc-4147-9ae6-dd3971dc354c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6d9ff79f-2f14-4f7b-8997-c007af224de0
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 العرب الخارجية وزراء اجتماع قبل سعودية مصرية مباحثات

شكري عقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير ، قبل بداية االجتماع الطارئ  أكد مصدر خاص أن وزير الخارجية سامح

قال المصدر إن االجتماع تطرق لبحث التدخل اإليراني في شئون الدول العربية، واالنتهاكات األخيرة التي و لوزراء الخارجية العرب.

  ارتكبتها طهران بحق سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

 11/1/6112 بوابة األخبار

 

 مصر تتسلم رسميًا رئاسة لجنة عقوبات الكونجو الديمقراطية

بالسفيرة دينا كعور مندوبة األردن الدائمة، لتسلم  مصر  وب مصر الدائم لدى األمم المتحدةالتقى السفير عمرو أبو العطا مند

رسميًا رئاسة لجنة عقوبات الكونجو الديمقراطية، التي ترأستها األردن خالل العامين السابقين، وذلك في إطار بدء عضوية مصر 

ل عضويتها الحالية بمجلس وصرح مندوب مصر الدائم عمرو أبو العطا بأن مصر خال .6112-6112في مجلس األمن الدولي للفترة 

األمن تولي أهمية كبيرة لرئاستها للجنة العقوبات، والتي تهدف إلى دعم جهود حكومة الكونجو ودول منطقة البحيرات العظمى 

 إلحالل السالم واالستقرار ومواجهة خطر الجماعات المسلحة التي تعاني منها المنطقة. مؤكدًا أن مصر ترى أن إحالل االستقرار في

 شرق الكونجو هو المفتاح الرئيسي للسالم والتنمية في منطقة البحيرات العظمى.

 9/1/6112 لخارجية المصريةموقع وزارة ا

 

 مصر ترحب بتوصل أطراف النزاع في جنوب السودان إلى اتفاق حول الحكومة االنتقالية

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتوصل أطراف النزاع في جنوب السودان 

الجاري، مشيرا إلى أن االتفاق يعد  2لكل طرف في الحكومة الوطنية االنتقالية يوم إلى اتفاق بشأن الحقائب الوزارية المخصصة 

خطوة على طريق تحقيق االستقرار والتنمية في دولة جنوب السودان الشقيقة، ومؤكدا دعم مصر للحكومة الوطنية االنتقالية 

 من أجل تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق.

 9/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 الحصار اإلنسانياتصاالت مصرية لفك الحصار عن عدد من المدن والقرى السورية الواقعة تحت 

صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تجرى اتصاالت موسعة لدعم الجهود المبذولة لفك 

الحصار عن عدد من المدن والقرى السورية التي يتعرض أهلها للتجويع في مضايا وكفرية والفوعة ومعضمية الشام نتيجة 

وأكد المتحدث باسم الخارجية، بأن المعلومات المتوافرة عن التوصل التفاق إلدخال المساعدات اإلنسانية  ريا.للصراع الدائر في سو

من جانب األمم المتحدة تعتبر أمرًا مشجعًا ، السيما فى ظل ما يتردد معاناة سكان تلك المدن من أوضاع إنسانية شديدة 

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على عدم جواز استخدام سالح  يد الحياة.الصعوبة، واضطرارهم لتناول الفتات للبقاء على ق

التجويع والحصار االنسانى فى الصراعات المسلحة باعتباره أمرا مدانًا وفقًا للقانون الدولي اإلنساني وكافة األعراف الدولية 

أهمية تسهيل وصول المساعدات االنسانية والغذاء المرتبطة بقواعد حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة،  مؤكدًا على 

 .لجميع المواطنين السوريين المدنيين الذين امتدت فترات معاناتهم ووصلت الى مستويات لم تعد مقبولة دوليا

 9/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://akhbarelyom.com/article/569246587fa975f82ee93b62/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-1452426840
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e67cf135-36db-41da-8a69-1342db544c5c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=2e439835-a88a-4236-8d64-726f7c80123a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d0b17317-49c5-423a-9490-08e416abffa6


 

 

6112يناير  11نشرة   مرصد اإلعالم المصري       4   

 

 ةلن نسمح بأى إضرار ألمن مصر المائى ولدينا مصلحة فى بناء سد النهض الخارجية السودانى:وزير 
وأثيوبيا، ولكنه جزء من مثلث يضم الدول الثالث يتأثر بكل ما أكد ابراهيم غندور وزير الخارجية السودانى أن بالده ليست وسيطا بين مصر 

وأكد أن مصلحة السودان الوطنية هى مصلحة مصر  يتأثر به نهر النيل والنيل األزرق بالذات، موضحا أننا فى ذلك أصحاب مصلحة مشتركة

وأقر بأن للسودان مصلحة فى  «.مصر فهو من أمن السوداناليمكن أن نسمح بأى تهديد لهذه المصالح أو اإلضرار باألمن المائى ل» ذاتها وقال 

بناء السد غير أنه إذا لم يتم تشييده وفق القواعد الصحيحة على نحو يحمل أى ضرر له أو لمصر فستكون له وقفة آنذاك وحتى اآلن اليوجد 

قاهرة عبد المحمود عبد الحليم كان فى مقدمتهم جاء ذلك فى لقاء مع مجموعة من السياسيين بمنزل السفير السودانى بال ما يؤشر الى ذلك

عمرو موسى األمين العام السابق للجامعة العربية والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والدكتور نبيل فهمى وزير الخارجية السابق 

 .ومصطفى الفقى المفكر السياسى والسيد البدوى رئيس حزب الوفد

 11/1/6112 األهرام

 

 جرة غير شرعيةقنصلية السودان: ننسق مع مصر لإلفراج عن مواطنينا المتهمين فى ه
قال محمد حمد، نائب القنصل العام الجمهورية السودان باإلسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القنصلية لديها عدة ملفات 

يدخلون إلى هامة ، أهمها مواجهة الهجرة الغير شرعية وتسلل سودانيين عبر البحر المتوسط إلى البالد األوروبية . وأضاف أن المتسللين 

مصر عبر المنافذ الرسمية ثم يتورطون مع أشخاص يتاجرون بالبشر ويدفعون لهم األموال مقابل سفرهم، مؤكداً أن القنصلية فور معرفتها 

بوجود سودانيون متورطون فى قضايا هجرة غير شرعية، تنسق مع السلطات المصرية الستخراج وثيقة سفر لهم تسمى بالوثيقة 

 معتمدة من وزارة الداخلية السودانية ، لإلفراج عنهم ويتم ترحيلهم إلى السودان على الفور.االضطرارية ، 

 11/16/6112 اليوم السابع

 

 أمام "الوزاري العربي": مصر ترفض كل ما صدر عن إيران حول أحكام القضاء السعوديوزير الخارجية 

جدد وزير الخارجية سامح شكري إدانة مصر للسياسات اإليرانية واالعتداءات التي تعرضت لها سفارة وقنصلية السعودية لديها، 

الوزاري الطارئ اإلجتماع أمام جاء ذلك خالل كلمته  وقال: "إننا نرفض تدخالتها في شئون القضاء وأحكامه ضد مواطن سعودي".

 يناير. 11الموافق  بالجماعة العربية يوم األحد

 11/1/6112 بوابة األهرام

 

 مساعد وزير الخارجية األسبق: من المتوقع رفع تقرير لمجلس األمن عن التدخل اإليراني في المنطقة

قال مساعد وزير الخارجية المصري األسبق السفير، حسين هريدي، إّن جلسة وزراء الخارجية العرب الطارئة بالجامعة العربية 

وأضاف هريدي، أن صياغة البيان  اإليرانية. -اتخذت طريقًا رصينًا في التعامل مع الوضع بالنسبة للعالقات السعوديةاليوم، 

الختامي لوزراء خارجية العرب حكيمة حققت عدة أهداف هي اإلجماع العربي على تأييد المملكة السعودية في االعتداءات التي 

وأشار هريدي خالل لقاٍء له ببرنامج "وراء  التنديد بالتدخل اإليراني بالشأن العربي. تعرضت لها سفاراتها بطهران، إضافة إلى

الحدث"، المذاع على قناة "الغد العربي" اإلخبارية، مع اإلعالمي عالء الشيخ، إلى أّن هناك فقرة لتشكيل لجنة لبحث التدخالت 

المتحدة، والكويت، وأنه من المتوقع رفع تقرير لمجلس األمن اإليرانية في الوطن العربي مكونة من مصر، واإلمارات العربية 

 الدولي عن التدخل اإليراني.

 11/1/6112 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131782/26/467840/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%89-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-/2532690#.VpNhOfkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/839662/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/839787/%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%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85.aspx
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 حماس: ليس لدينا مانع من تسلم لجنة وطنية مهمة اإلشراف على معبر رفح

أكدت حركة "حماس" خالل لقائها مع اللجنة الفصائلية لمناقشة أزمة معبر رفح البرى، مساء األحد، أنه ال مانع لديها من أن 

معبر رفح. وأكد الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى، أن اللقاء مع تتسلم لجنة وطنية، مهمة اإلشراف على 

اللجنة الفصائلية بشأن معبر رفح كان جاًدا وصريًحا. وقال أبو زهرى إن حركة حماس أكدت للفصائل ترحيبها بوصول الحكومة 

لدى الحركة من أن تتسلم لجنة وطنية من الفصائل  إلى غزة للقيام بكل مسؤولياتها في المعبر وغيره، مشددا على أنه ال مانع

 مهمة اإلشراف على المعبر. وأشار إلى أنه جرى االتفاق على استكمال النقاش حول ذلك في لقاءات قادمة.

 11/1/6112 اليوم السابع

 الخارجية التركية: أنقرة ستوجه دعوة لمصر لحضور قمة "التعاون اإلسالمى"

ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون اإلسالمى الذى سيقام خالل شهر أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا 

أبريل، بمدينة إسطنبول والذى ستتولى تركيا رئاسته خلفا لمصر وأضافت الخارجية أن مصر هى من ستقرر مبعوثها إلى المؤتمر. 

سبوعى األخبار التى تداولتها وسائل اإلعالم المصرية وتناول المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش خالل المؤتمر األ

بشأن توجيه دعوة إلى السيسى لحضور اجتماع منظمة المؤتمر اإلسالمى الذى ستستضيفه تركيا. وأوضح بيلجيتش أن مصر أحد 

ا الشأن سيتم دعوتها أعضاء المنظمة وأنها الرئيس الحالى للقمة قائال: "منذ اآلن فصاعدا ستتولى تركيا رئاسة الدورة. وفى هذ

إبريل. ولم يتم حتى اآلن إرسال الدعوات الرسمية  11-11لحضور القمة الثالثة عشرة التى ستعقد فى إسطنبول فى الفترة ما بين 

 لحضور القمة. أما فيما يتعلق بمن سيشارك فى القمة من الجانب المصرى فهذا أمر ستحدده السلطات المصرية".

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 معهد واشنطن يطالب صناع القرار األمريكيين بمتابعة أداء السلفيين بالبرلمان

شياء التى سيتم متابعتها فى البرلمان الجديد فى مصر هو أعضاء حزب النور. قال معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى أن أحد األ

، فهم الصوت الوحيد الممثل لإلسالميين، ولذلك فإن وجودهم يحمل داللة 192مقعدا فقط من إجمالى  16فرغم أنهم يمثلون 

ة اإلخوان، فضال عن ذلك، فإن حزب النور رمزية هامة. فهم من ناحية ورثوا المكانة السياسية التى كانت تحتلها من قبل جماع

يتمسك بالفكر السلفى، وهو أمر هام ليس فقط ألنه يحرم المشاركة فى المؤسسات الحديثة بما فيها البرلمان، ولكن أيضا ألنها 

واب ل بها ننفس اإليديولوجية التى يعمل بها داعش والتابعين لها. وفى حين أنه من السابق ألوانه تقييم الكيفية التى سيعم

النور فى البرلمان، إال أن هناك عدد من المالحظات المبنية على ما قالوه فى الحمالت االنتخابية. فتمشيا مع عدم استخدام 

األفكار الدينية فى رسائل الحزب االنتخابية، لم يعلنوا رغبتهم تطبيق الشريعة على اإلطالق باستثناء حالة واحدة. وركز 

ك على الخدمات العامة مثل مياه الشرب والصحة والتعليم والصرف الصحى وما إلى ذلك. ونتج هذا النهج المرشحون بدال من ذل

لهدفين، أن يجذبوا قاعدة أكبر وااللتزام بالقواعد االنتخابية لتجنب أى رد فعل من الحكومة. وأكد العديد من المرشحين خبرتهم 

. ودعا التقرير صناع القرار فى واشنطن إلى ضرورة االنتباه للطرق التى ستواصل اإلدارية فى الجمعيات الخيرية والمنظمات األخرى

بها شبكات السلفيين وباحثيهم فى محاوالت التأثير خارج البرلمان السيما محاوالتهم لمواءمة المعايير االجتماعية بفهمهم لما 

 السياسى داخل البرلمان وخارجه.السيسي هو إسالمى. وتوقع التقرير أن يواصل حزب النور والدعوة السلفية دعم 

 11/1/6112 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/10/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3--%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A8/2532169#.VpNiVvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/10/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84/2532131#.VpNjI_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/10/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A/2531216#.VpNj5PkrLIU
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 لالشتباه في انتمائهم لداعشمصريًا وروسيًا  11بينهم  فى تركيا شخصا 01القبض على 

بتهمة االنتماء إلى تنظيم "داعش" في مدينتي أضنة وإلزاغ، وذلك بالتزامن مع شخصا،  01لى ألقت السلطات التركية القبض ع

القبض على عشرة آخرين في عملية أمنية داهمت فيها قوات األمن التركية عدة مناطق في مدينة إسطنبول، حسبما نقلت 

إذ أشارت معلومات تلقتها وحدات مكافحة اإلرهاب التركية إلى وجود أشخاص يريدون  األنباء التركية الرسمية "األناضول".وكالة 

مصريا وروسيا وسبعة أتراك كانوا سيتكفلون  11االنضمام للتنظيم، وأعلنت الشرطة التركية أن المشتبه بهم كان بينهم 

 كرته "األناضول" عن مصادر أمنية في الدولة.بإيصالهم إلى الحدود السورية، وفق ما ذ

 11/1/6112 سي أن أن

 : ال نملك معلومات حول المصريين المقبوض عليهم في تركيا"الخارجية" 

في تصريح لـ"الوطن" إن الوزارة ال تملك معلومات حتى اآلن حول  قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية،

شخًصا،  01وكانت السلطات التركية، اليوم، ألقت القبض على  المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم في تركيا مساء اليوم.

 ."داعش"مصرًيا وروسيا، في واليتي أضنة )جنوب( وإلزاغ )وسط( بتهمة االنتماء لتنظيم  11بينهم 

 11/1/6112 الوطن

 إيكونومست: الشتاء العربي.. ثورة السيسي المضادة اكتملت

( تبدو ثورة السيسي المضادة مكتملة تقريبا. فالرئيس االسبق حسني مبارك 6110يوليو  0"بعد مرور عامين ونصف )على 

خارج السجون.بينما زج بعشرات اآلالف  6111ناهيك عن الشرطة المسؤولة عن قتل وتشويه المئات في مصادمات  ومحاسيبه،

جاء ذلك  من اإلخوان المسلمين، بجانب المئات من الثوار العلمانيين داخل الزنازين، أو هربوا إلى المنفى، أو باتوا جثثا هامدة".

 البريطانية تحت عنوان "الشتاء العربي". في سياق تقرير مطول بمجلة اإليكونوميست

 11/1/6112 مصر العربية

 كاتب إسرائيلي: أين اختفى السيسي والجيش المصري؟

كبيرا للقيادة المصرية التي لم تنجح في استغالل مواردها األمنية، ولهذا، إذا ما استمر التقاعس المصري األمني "نرى هنا فشال 

في عدم القضاء على داعش بشكل فوري وفتاك، وإذا ما واصلت بطئها في الرد على الحدود الليبية، سيؤدي ذلك بالضرورة إلى 

على شمال إفريقيا برمته..لذلك ليست هناك حاجة حتى لتوضيح نوعية  سقوط النظام الحالي في مصر، ثم سيطرة داعش

"إذا كان السبب في ذلك هو االنطباع أن الجيش المصري وقادته  المشكلة األمنية التي ستواجه إسرائيل وأي مخاطر تنتظرها".

سوف تستمر لألبد، فيتوقع أن يصرفون رواتبهم بشكل معتاد وتتزايد بدانتهم لعدم قيامهم بشئ، ويعتقدون أن جنتهم هذه 

جاء ذلك في سياق هجوم حاد شنه الكاتب اإلسرائيلي "يهودا دروري" على الجيش والقيادة  يكون مستقبلهم أسود من السواد".

 السياسية المصرية التي اتهمها بالتقاعس األمني في القضاء على تنظيم داعش سواء بسيناء، أو على الحدود المصرية الليبية.

" بعنوان "أين اختفى السيسي والجيش المصري؟"، أن ما وصفه بـ"الفشل" news1واعتبر "دروري" في مقال نشره موقع "

المصري في القضاء على داعش يهدد بسقوط نظام الرئيس السيسي، والتسبب في مشاكل خطيرة إلسرائيل، مشيرا إلى أن من 

كاتب الذي سبق وعمل في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية النظام المصري ودعا ال مصلحة إسرائيل أن تكون مصر قوية وحاسمة.

لشن عملية اجتياح واسعة لليبيا لإلجهاز على التنظيم، والحصول على انتداب إلدارة البالد هناك لعدة سنوات، وتحقيق ثروات 

 هائلة من اإلماكانيات النفطية الليبية.

 11/1/6112 مصر العربية

http://arabic.cnn.com/world/2016/01/11/turkey-isis-arrests
http://www.elwatannews.com/news/details/910396
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%A9/876233-%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AA
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%A9/875477-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%9F
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 «الزند»للوزارات وندب مساعدين لـ« المخابرات»من  9قرارات جمهورية بنقل 

 9تعيينات وتنقالت بالوظائف القضائية، وقرارًا بنقل  لسيسى، بالموافقة علىلنشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارًا جمهوريًا 

من جهاز المخابرات العامة لبعض الوزارات. وقال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة السابق، إن ذلك إجراء دورى يحدث 

اكم استئناف القاهرة محمد رضا للجهاز. وتضمنت الجريدة، قرارات بندب كل من الرؤساء بمح 111مرتين سنويًا، وفقًا للقانون رقم 

شوكت، مساعدًا أول لوزير العدل، ومحمد محمود أحمد شعبان، مساعدًا للوزير لشئون المطالبة القضائية، ومحمود عالء الدين 

رمضان، مساعدًا للوزير لشئون التطوير، ومصطفى محمد البهيتى، مساعدًا للوزير لشئون التحكيم الدولى والداخلى، وعادل 

يد، مساعداً للوزير لشئون الكسب غير المشروع، وإنهاء ندبه مساعداً للوزير لشئون التنمية اإلدارية، وشعبان الشامى مساعدًا السع

للوزير لشئون الطب الشرعى، وعبدالرحيم الصغير زكريا، مساعدًا للوزير لشئون الخبراء، وعمرة الفاروق، مساعدًا للوزير لشئون 

القضائية، وكذلك ندب نواب رئيس محكمة النقض إيهاب عثمان، مساعدًا للوزير لشئون المكتب الفنى،  المركز القومى للدراسات

وهانى عبدالجابر، مساعدًا للوزير لشئون حقوق اإلنسان، وعلى محمد حسنين، مساعدًا للوزير لشئون المتابعة واإلنجاز، وعلى 

عدًا للوزير لشئون الديوان العام. وأصدر الدكتور عصام فايد، عدة محمد أبوسعدة، الرئيس بمحكمة استئناف اإلسكندرية، مسا

قرارات، أمس، أبرزها تكليف المهندس أيمن كمال المعداوى، بالقيام بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير 

ة العامة لصندوق الموازنة الزراعية. والتنمية الزراعية وتكليف المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل، بالعمل مديرًا للهيئ

إن القرارات الجديدة تستهدف تحريك المياه الراكدة بالوزارة منذ تولى الوزير السابق المحبوس « الوطن»وقالت مصادر بالوزارة، لـ

 «.الفساد الكبرى»حاليًا فى قضية 

 11/1/6112 الوطن

 السيسي يلتقى وزير خارجية السودان

أكد السيسى أهمية العمل على االرتقاء بمختلف مجاالت التعاون بين مصر والسودان، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، 

يز سويًا من أجل تعزوضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين قيادتى البلدين فى مواجهة التحديات المشتركة المتزايدة والعمل 

جاء ذلك خالل استقباله أمس إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، .األمن واالستقرار فى المنطقة العربية والقارة اإلفريقية

 .وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير السودان بالقاهرة

 11/1/6112 األهرام 

 يشيد بإجهاض العملية اإلرهابية أمام فندق الغردقة السيسي يستقبل وزير الداخلية و

عدد من  استعرض السيسي أمس مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، تطورات األوضاع األمنية الراهنة، ال سيما عقب

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي للرئاسة بأن السيسي أشاد خالل اللقاء بأداء .األحداث اإلرهابية التي وقعت مؤخرًا

رجال الشرطة في التعامل مع الحادث الذي وقع أمام أحد فنادق الغردقة، والذي حال دون تنفيذ الهجوم اإلرهابي، إذ أسفرت جهود 

قاء القبض علي أحد اإلرهابيين اللذين حاوال تنفيذ العملية في حين لقي اآلخر مصرعه أثناء االشتباك مع رجال الشرطة عن إل

 قوات الشرطة.

 11/1/6112 األهرام

 

http://www.elwatannews.com/news/details/910255
http://www.ahram.org.eg/News/131782/25/467872/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131782/25/468021/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85.aspx
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 شاب مسجون خالل أيام 111يصدر قرارا بالعفو عن السيسي 

كشفت مصادر مطلعة أن السيسي، سيصدر خالل األيام المقبلة قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض الشباب المسجونين.وأضافت 

 شاب. 111المصادرأن القرار سيشمل أكثر من 

 9/1/6112 وطنال

 -الحكومة المصرية :

 «سيمنس»الرئيس التنفيذى لـ  يلتقىرئيس الوزراء 

التقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس األلمانية، بحضور الدكتور هانى عازر مستشار رئيس 

رئاسة الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار إلى الدور  وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم.الوزراء للنقل والمواصالت

المحورى الذى سيقوم به مركز تدريب سينمس، من حيث توفير كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى من المهندسين والفنيين 

انة اقليمياً للصي المصريين، وهو ما يتيح لهم فرص عمل جديدة سواء بالسوق المصرية أو العربية، باعتبار أن المركز يمثل مركزًا

يخدم عدة دول مجاورة، وبخاصة دول الخليج، كما أشار رئيس الوزراء إلى التعاون الحالى مع الشركة إلقامة مصنعين لتصنيع 

 .عربات السكك الحديدية، وكذا مكونات محطات توليد الطاقة من الرياح

 11/1/6112 األهرام

 "وزيرة التعاون ووفد سعودى فى جنوب سيناء لمتابعة "المدينة المتكاملة

تزور اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وفريق من القوات المسلحة ووفد من الصندوق السعودى جنوب سيناء، 

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. تعاين وزيرة التعاون والوفد، بعض األراضى إلنشاء مدينة متكاملة يطلق عليها برفقة 

اسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ومن جانبه، اقترح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المحافظ، 

  .عاء الماضى بقاعة ديوان عام المحافظة، أن يكون المكان بمدينتى أبوزنيمة ورأس سدرخالل اجتماع المجلس التنفيذى، األرب

 11/1/6112 اليوم السابع

 -المصرى :البرلمان 

 السيسى يهنئ.. وعبدالعال رئيسا للبرلمانانعقاد الجلسة األولى للبرلمان المصرى 

توجه السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى ونوابه، بمناسبة انعقاد الجلسة األولى للمجلس وأكد فى بيان له أمس أن المجلس 

وقد أدى  .الحترام التام والكامل لمبدأ الفصل بين السلطاتسيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية، فى إطار من ا

النواب الجدد اليمين الدستورية خالل خمس ساعات متواصلةوقد فاز الدكتور على عبدالعال برئاسة المجلس بعد حصوله على 

 أصوات باطلة. 1صوتا، منها  181صوت من إجمالى  011

 11/1/6112 األهرام

  اليوم.. الجلسة الثانية بـ"النواب" وإجراء "اإلعادة" على منصب وكيل المجلس

اإلعادة على منصب وكيل  ، اليوم االثنين، فى تمام الساعة الثانية ظهرا، والتى تشهد جولة6112تجرى الجلسة الثانية من برلمان 

ثان مجلس النواب بين عالء عبد المنعم، مرشح ائتالف دعم مصر، وسليمان وهدان ، مرشح حزب الوفد. كان السيد محمود 

الشريف، قد حسم منصب وكيل أول مجلس النواب فى الجلسة اإلجرائية، التى استمرت حتى الساعات األولى من اليوم االثنين، 

  .صوتا 001بعد حصوله على 

 11/1/6112  6 – اليوم السابع

http://www.elwatannews.com/news/details/907069
http://www.ahram.org.eg/News/131782/25/468022/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3%C2%BB.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9/2532790#.VpNZcPl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131782/25/467849/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7/2532675#.VpNZrfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85/2532573#.VpNZ9vl97IU
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 -األحزاب واالئتالفات :

  السيد البدوى يوجه نواب "الوفد" برفض االنضمام الئتالف دعم مصر

بهجت الحسامى، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أصدر توجيهاته إلى النواب صرح المستشار 

أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بضرورة االلتزام بنصوص الالئحة الداخلية وإعمال الثوابت البرلمانية للوفد وااللتزام الحزبى فيما 

الئتالف دعم مصر والحفاظ على استقالل الوفد بهيئته البرلمانية. وأكد المتحدث الرسمى يتعلق بقرار الوفد برفض االنضمام 

لـ"الوفد"، فى بيان رسمى للحزب، أن موافقة الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فى اجتماعهما المشترك على وثيقة الثوابت 

ئة البرلمانية للوفد بتلك الثوابت في ممارستهم السياسية الوطنية التي تتطابق مع ثوابت الوفد هو إلزام النواب وأعضاء الهي

  .وآدائهم البرلمانى

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 البرلمان.. وتركنا لألعضاء حرية اختيار الوكيل الثانى"النور": دعمنا "الشريف" لوكالة 

أكد النائب محمد صالح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن كتلة الحزب دعمت النائب السيد محمود الشريف، 

أشار البرلمانية، إلى أنهم فيما .نقيب األشراف وعضو مجلس النواب عن ائتالف دعم مصر للحصول على مقعد وكيل مجلس النواب

تركوا حرية االختيار ألعضاء الكتلة فى انتخاب الوكيل الثانى ممن يرونه قادًرا على العطاء خالل الفترة القادمة، ولديه الرؤية 

 للتعامل مع ما يواجه الوطن والمجلس.

 11/1/6112 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 ال لألحزاب الدينية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة أداء السلفيين داخل البرلمان"

منسق حملة ال لألحزاب الدينية، عن تشكيل غرفة عمليات تابعة للحملة لمتابعة أداء البرلمان الجديد، والذى  أعلن محمد عطية،

  .تم انعقاد جلسته االفتتاحية أمس األحد، ومراقبة ورصد أعضاء حزب النور والتيار الدينى داخل البرلمان

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 طالب أفريقي وأوروبي 611توصيات أمنية لألزهر بفصل 

وجامعية، يتضمن أفادت مصادر في مشيخة األزهر بمصر، بأن شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب تسّلم ملفًا، أعّدته جهات أمنية 

الملف تم .أسماء نحو مائتي طالب من الوافدين األفارقة واألوروبيين، الذين يدرسون بجامعة األزهر، تمهيدًا التخاذ قرار بفصلهم

دعمه بتوصية من أجهزة أمنية، بدعوى تبني هؤالء الطالب أفكارًا متشددة وانتمائهم لجماعات متطرفةوأوضحت المصادر 

"، أن الملف تم دعمه بتوصية من أجهزة أمنية، بدعوى تبني هؤالء الطالب أفكارًا متشددة وانتمائهم لجماعات لـ"العربي الجديد

 .متطرفة

 11/1/6112 العربى الجديد

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2532513#.VpNaPPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/839817/%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%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF/2532798#.VpNZavl97IU
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%B5%D9%84-200-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 -تصريحات :

  بعض النواب خبراء يتوقعون استمرار "خناقات" البرلمان لقلة خبرة

، إثر أداء اليمين  6112توقع عدد من الخبراء، أن تمتد حالة االحتقان والخالف التى شهدتها الجلسة االجرائية لبرلمان عام 

الدستورية للنائب مرتضى منصور وإضافته "مواد" إلى نهاية القسم لتصبح "وأن أحترم مواد الدستور والقانون"، بدال من "وأن 

يناير ثورة، األمر الذى تسبب فى  61والقانون"، ُمرجًعا ذلك لسبب عدم اعترافه بديباجة الدستور التى تعتبر احترم الدستور 

مشادات انتهت بإعادة أدائه اليمين مرة أخرى. قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تكرار مشاهد 

ئية، أمر وارد، موضحا أن القضايا الخالفية ستفرز خالفات حادة بين النواب. وشدد على المشادات التى وقعت خالل الجلسة االجرا

أن غياب القاسم الفكرى وااليدولوجى المشترك للنواب سيساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل الخالف،. وأشار إلى أن المجلس لن 

معارضيها . فيما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ يشهد قالبا للمعارضة، فكل قضية ستطرح داخل المجلس ستفرز مؤيديها و

العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن شكل المعارضة ستتبلور عقب االنتهاء من مناصب اللجان والوكاالت، متوقًعا أن يكون 

رسوم لها، مشيًرا لحزب المصريين االحرار دوًرا فعاال فى المعارضة كرأس حرب لها. وأوضح أن الجلسة االجرائية مضت كما هو م

إلى أن المستشار بهاء أبو شقة أدارها بشكل جيد وحنكة سياسة، مشيرا إلى أن بعض المشادات التى وقعت من قبل بعض النواب 

كانت من أجل الظهور اإلعالمى وإيصال رسالة مبكرة للجماهير. وتوقع تفعيل الئحة المجلس ووضع ضوابط جديدة عقب االنتهاء 

ى، وستتبلور بعض األمور الشكلية كمكان جلوس النواب وشكل األغلبية واألكثرية. أما الدكتور مصطفى علوى، من الجلسة األول

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فتوقع أن يتكرر مشهد المشادات الذى شهدته الجلسة االجرائية، مرجًعا ذلك لطبيعة 

 .ة لدى البعض من جهة أخرىتركيبة النواب داخل المجلس من جهة، وقله الخبر

 11/1/6112 اليوم السابع

  "يناير "مؤامرة"..والنواب "خايفين يعترفوا بذلك 61قيادى بـ"الحركة الوطنية": 

يناير متوقع ، الفتا إلى أن حديث  61أكد اللواء رءوف السيد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن اللغط الدائر حول ثورة 

يناير مؤامرة ولكن النواب خايفين يعترفوا بذلك". وأضاف أن جميع النواب  61النائب مرتضى منصور حقيقى ، وقال :"ما حدث فى 

 . خالل جلسات البرلمان، ولكن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المناوشات والخالفات فى البرلمان يحاولون تسيير األمور

 11/1/6112 اليوم السابع

  "ساخرا من عقد الجماعة جلسة برلمانها بتركيا: "هما واخدين الموضوع جدإخوانى 

سخر أنس حسن، مؤسس شبكة رصد اإلخوانية، من تنظيم الجماعة لجلسة برلمان موازية فى تركيا بحضور عدد من قيادات 

ى تنظيم اإلخوان جلسة لبرلمانها، الجماعة، بالتزامن مع بدء جلسات البرلمان المصرى الحالى. وعلق مؤسس شبكة رصد اإلخوان عل

  قائال :" هى الناس دي واخدة الموضوع جد وكده؟؟

 11/1/6112 اليوم السابع

  "يناير بالمؤامرة "رأى" وال يمكن اعتباره "جريمة 61شوقى السيد: وصف ثورة 

يناير بالمؤامرة ،من قبل رافضيها، ليس جريمة وإنما  61قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، إن وصف ثورة 

أضاف شوقى السيد فى تصريح "مجرد رأى" متابعا :"طالما صاحبه ال يدعوا إلى العنف ، ال يمكن اعتباره جريمة ُيعاقب عليها". و

 ."يناير ثورة شعبية ، والدستور نص على ذلك ..التجريم يكون بنص قانونى 61خاص، :" ال أحد ينكر أن 

 11/1/1126 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2532775#.VpNZgfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88/2532768#.VpNZg_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7--%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%86/2532709#.VpNZmPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87/2532581#.VpNZ7Pl97IU
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  يونيو والبرلمان الحالى 01يناير" أنتجت ثورة  61محمد غنيم لـ"مرتضى منصور":"

علق الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس االستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية ، على ما قاله النائب مرتضى منصور بأنه ال يتعرف 

 61يونيو . وأضاف "لوال ثورة  01يناير و 61الدستور اعترف بثورتى يناير، قائال إن هذا التصريح "متوقع" ، موضحا أن  61بثورة 

يونيو، ولما جاء البرلمان الحالى الذى يعد مرتضى منصور عضوا به"، الفتا إلى أن عدم اعتراف بعض  01يناير لما حدثت ثورة 

عال برئاسة مجلس النواب متوقع لما يناير "أمر مؤسف البد أن نتخطاه". وأوضح أن فوز الدكتور على عبد ال 61النواب بثورة 

  . يتمتع به الرجل من خبرة قانونية كبيرة

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 تهدد بحلهيحيى قدري: تصرفات "دعم مصر" تحت قبة البرلمان 

قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار، يحيى قدري، إن البرلمان الحالي به أعضاء ُيعانون من حب الظهور والعصبية، 

وأضاف قدري، أن قوة ائتالف "دعم مصر" داخل .الفًتا إلى أن النواب الحاليين قادرون على المضي قدمًا لتحقيق األهداف المرجوة

عامًا بال ديمقراطية، لذلك فإن  21ويجب أن يكون هناك تعدد في الرؤى، مشيرا إلى أن مصر مرت بأكثر من البرلمان مقلقة، 

وأكد قدري خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، .الوضع ال يحتاج إلى سياسة الهيمنة والصوت العالي بدعوى دعم الرئيس

المي خالد عاشور،أن المرشحين لوكالة المجلس من "دعم مصر" سيفوزون اُلمذاع على قناة "الغد العربي" اإلخبارية، مع اإلع

بأغلبية كاسحة كما حدث مع رئيس المجلس، متمنيًا عدم حدوث تفاقمات قد تؤدى لحل البرلمان، قائاًل: "أتمنى أال تكون دعم 

 ."مصر نسخة كربونية من الحزب الوطني المنحل

 11/1/6112 بوابة األهرام

 

 بكرى: لن أترشح على منصب "وكالة النواب" فى الجلسة اإلجرائية غًدا.. ومتمسك بـ"دعم مصر"

أكد النائب البرلمانى مصطفى بكرى، أنه لن يترشح على منصب وكيل مجلس النواب فى جلسته اإلجرائية، والمقرر عقدها غدا، 

وقال إن هناك اتفاقا داخل اتئالف "دعم مصر"، على أن الخاسرين فى االنتخابات الداخلية لالئتالف، لن يشاركوا  .بمقر المجلس

وكان بكرى، قد  ."جلس، وأن االئتالف سيدعم جهودهم التى سيبذلوها خلف المرشحين اآلخرينفى انتخابات الجلسة العامة للم

 أكد فى بيان له مساء اليوم، تمسكه بائتالف "دعم مصر"، بالرغم من تحفظه على االنتخابات الداخلية لالئتالف والتى جرت اليوم.

اإلنترنت، حول انسحابه من ائتالف دعم مصر، عقب حصوله  نفى صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل االجتماعي على شبكةو

 .ى منصبي وكيل مجلس النوابعلى المركز الثالث في المنافسة عل

 9/1/6112 بوابة األهرام

 -توك شو :

  "يفتعلون مشكالت "مالهاش أى الزمةخالد يوسف لـ"يحدث فى مصر": بعض النواب 

قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن المشادات التى حدثت اليوم خالل الجلسة اإلجرائية لمجلس النواب طبيعية، مشيرًا إلى 

صر" أن هناك نواب يفتعلون المشاكل واصفًا إياها بإنها "مالهاش أى الزمة". وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى م

 أنه بعد االنتهاء من انتخابات وكيلى المجلس سيتم تحديد مواعيد انعقاد البرلمان. 

 11/1/6112 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2532640#.VpNZzvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/839792/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/839357/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%80%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4-%D8%A3%D9%89/2532491#.VpNaNPl97IU
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  "معتز عبد الفتاح: "البرلمان كان زى طابور مدرسة والناظر مش عارف يسيطر

علوم السياسية، على الجلسة اإلجرائية لمجلس النواب، وقال: "ما حدث اليوم عامل زى علق الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ ال

خالل لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"مش عايزين  طابور المدرسة، ومفيش ُمدير عارف يسيطر على الموقف والوضع". وقال

م أشخاص "ال يخافون فى اهلل لومة الئم". البرلمان يبقى سيرك، وتشكيل لجنة القيم أهم شئ في الوقت الحالى، وُنريدها تض

رد إلينا سواء كانت فاسدة أو صالحة، ولكن ردود األفعال المبدئية في الشارع وعلى السوشيال أضاف: "فى األخر أنتم بضاعتنا ستو

 ميديا، رافضة لما حدث في الجلسة اإلجرائية". 

 11/1/6112 اليوم السابع

 

  "مرتضى منصور مستنكرا الهجوم على مجلس النواب:"اللى هيقل أدبه هياخد بالجزمة

النواب، هجوم بعض اإلعالميين على أداء مجلس النواب فى جلسته األولى، مشدداً على ضرورة رفض مرتضى منصور، عضو مجلس 

احترام هيبة المجلس ووقاره. وقال خالل تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور: "أى عيل أو عيلة صايعة أيًا كان 

مذيعة مجنونة قالت "خاله يقول القسم غصب عنه"، أقول لها ال  هياخد بالجزمة، المجلس ده جاى من غير تزوير، والنهاردة فى

ياحبيبتى ما أجبرنيش ورحمة محمود محى الدين ما أجبرنيش، وحياة رشا ما أجبرنيش، وكفاية عليكى كده النهاردة، وواحد تانى 

نم، ياللى كنتى بتجرى ورا جمال بيقول على المجلس ده سرك، أقول له ال ياحبيبى السيرك ده فى بيتكم". وأضاف: "انتباه ياها

يناير مؤامرة طيب مانتى كنتى من أنصار مباراك وكانوا مشغلينك  61مبارك وتفضلى تقوليله يا جمال بيه، يالى مش عجبك إن 

  ."فى التليفزيون المصرى، واألفندى اللى عمال يصغرلى فى بؤه كل شوية، اقولكم احترموا نفسكم واحترموا المجلس

 11/1/6112 اليوم السابع

 

  إبراهيم عيسى ببرنامجه محذرا من إذاعة جلسات البرلمان: تهدد استقرار مصر

جلسات مجلس النواب على الهواء، معتبرًا أنها ستهدد استقرار مصر السياسى  حذر إبراهيم عيسى، من االستمرار فى عرض

. وقال  وأضاف:" الدستور ال يحترم والقانون أصبح مطية لكل ما انها ستفقد البرلمان مصداقيتهواستقرار المواطن النفسى، ك

ت ثورة، ومن اللحظة األولى نقنن كراهية عابر سبيل..وقائمة المعينين من الرئيس شخصيا بها أناس ترى يناير مؤامرة وليس

 61يناير ونتحدث هنا عن احترام الدستور الذى يهان". واستنكر تعيين أعضاء بمجلس النواب ممن يسبون ويلعنون  61ورفض 

صى طموح يناير لظللنا مورثين..ال عندنا سيسى وال شريف إسماعيل وال هلمة البرلمان..وكان أق 61يناير يوميًا، معلقًا: "لوال 

 ."بعض من يدير الدولة اآلن أن يعين محافظًا لوال يناير..هناك تضاد بين ما يقوله الرئيس وما تفعله دولتنا

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 مجدي العجاتي: الحكومة ال تتدخل في سير العملية االنتخابية داخل البرلمان.. ويديرها أبو شقة بكفاءة

قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الحكومة ال تتدخل في سير العملية االنتخابية 

وأضاف بمداخلة الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية .عملية اختيار رئيس البرلمان ووكالئهداخل البرلمان وال تتدخل في 

الحياة، أن الجلسة يديرها المستشار بهاء أبو شقة بكفاءه لما له من خبرة في هذا الشان، قائال: "أنا أتابع ما يدور من مكتبي 

 المغلق دون التدخل".

 11/1/6112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81/2532479#.VpNaOPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%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%84%D9%89-%D9%87%D9%8A%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%8A/2532579#.VpNZs_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B3/2532473#.VpNaQvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/839739/%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%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA.aspx
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 سامح سيف اليزل: يجوز الئتالف "دعم مصر" تشكيل الحكومة

اليزل، عضو مجلس النواب ومنسق عام ائتالف "دعم مصر"، إنه "يجوز لالئتالف تشكيل الحكومة، ولكن ال قال اللواء سامح سيف 

"،إلى أن 021وأشار خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمي أسامة كمال، ببرنامج "القاهرة ."نفكر في ذلك األمر خالل المرحلة الحالية

موضحا أن البرلمان له الحق في اختيار رئيس وزراء آخر في حال رفض البرنامج  السيسي لن يحضر الجلسة اإلجرائية للبرلمان غدا،

وتابع، "حاليا ال يوجد أي خالفات كبيرة بين أعضاء مجلس النواب مختتما "ننتظر برنامج الحكومة .الذي ستقدمه الحكومة الحالية

 بعد انعقاد مجلس النواب لتحديد موفقنا منها".

 9/1/6112 بوابة األهرام

 -سوشيال ميديا :

 هم "مرضى" ويرون أزمتهم معركة اإلسالمعاصم عبد الماجد مهاجما اإلخوان: متعصبو

أكد عاصم عبد الماجد، أن بعض متعصبى الجماعة، يرون أن كل معاركهم هى معارك اإلسالم وليست اإلخوان. وأضاف فى بيان 

 له عبر صفحته على "فيس بوك" :"إذا كان بعض متعصبى اإلخوان، وما أكثرهم، يرون أن كل معارك اإلخوان هى معارك اإلسالم

والثورة فهذا مريض يحتاج عالجا". وتابع مخاطبا متعصبى اإلخوان،:"فما قولك أيها المريض فى معارك اإلخوان الداخلية والتى 

يزعم كل طرف فيها أنه على الحق وأنه لن يتزحزح عن موقفه حماية للدين وحفاظا على الثورة، ال يذهبن بك خيالك المريض 

الداخلى، فهذا أمر لم يختاروه ولكنه من جملة البالء، لكني أفتح عينك لتبصر الحقيقة، أعنى أن  أني أعاير اإلخوان ببالء الخالف

  ."اإلخوان قد يخوض بعضهم حروبا ال تلزمنا

 11/1/6112 اليوم السابع

 

  رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لموقف مرتضى منصور المتناقض من ثورة يناير

موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك"، اليوم األحد، مقطع فيديو قديم للمستشار مرتضى منصور،  تداول عدد من النشطاء على

عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، خالل لقائه مع اإلعالمى محمد شبانة فى برنامج "كورة أونالين"، يصرح فيه بدعمه 

  .م اعترافه بها فى أول جلسات البرلمانيناير وعد 61للثورة ومشاركته فيها، فى رّد على مهاجمته لثورة 

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/839358/%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%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%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%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%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%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85/2532693#.VpNZpvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/2532529#.VpNaBvl97IU
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 «مصرع شاب»بسبب « الطريق الدولي»أهالي البرلس يقطعون 

من أهالي مدينة برج البرلس ، الطريق الدولي الساحلي، المطل علي المدينة، صباح اليوم، االثنين، احتجاجًا على دهس  عددقطع 

سيارة ألحد الشباب بالمدينة، ومصرعه، ومنعوا مرر السيارات، التي تكدست على الطريق. وأشعل المحتجون، النيران في إطارات 

ت سيارة إسعاف تابعة لمركز إسعاف بلطيم إلى موقع الحادث وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى السيارات، وتحرك

 بلطيم المركزي، وتواجد عدد من قيادات أمن كفر الشيخ ، بموقع الحادث، إلقناع األهالي بفتح الطريق أمام السيارات.

 6112-1-11 المصري اليوم

 اعتصام العاملين بوزارة األوقاف لعدم صرف الحافز

نظم العشرات من العاملين بوزارة األوقاف بمحافظة الشرقية، اليوم، اعتصاًما أمام مقر مديرية أوقاف بمدينة الزقازيق؛ 

 للمطالبة بصرف الحافز مثل ما تم مع الدعاة واألئمة؛ حيث لم يتم صرف الحافز نفسه لباقي العاملين من مقيمي الشعائر والعمال 

 1111العاملين المعتصمين، إن مطالب العاملين تتلخص في صرف الحافز الخاص بهم والمقدر بـ وقال الشيخ محمد العوضي، أحد

جنيه، وذلك أسوة بالدعاة واألئمة؛ ألن عدم صرفها لمقيمي الشعائر والعمال يعتبر تفرقة بينهم وأكد عاطف عبدالغني، أحد 

حين أن راتب اإلمام يصل للضعف على األقل، ورغم ذلك حصل جنيه شهرًيا، في  811المعتصمين، أن العمال ال يزيد راتبهم على 

 األئمة على حافز ألف جنيه، ولم يصرف للعمال شيء.

 رصد 6112-1-11

 

 ثانيا:قضايا المجتمع

 األقتصاد

  من مساعدات الخليج اإلنمائية بالمنطقة %26البنك الدولى:مصر تستحوذ على 

أكد البنك الدولى فى تقرير باإلنجليزية أن المساعدات اإلنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى، وتحديدا من الكويت 

لمصر. وأضاف البنك  %26إلى المغرب، و %0من إجمالى المساعدات للمنطقة، بنسبة  %18والسعودية واإلمارات تشكل أكثر من 

صادية العالمية، الذى حصل "اليوم السابع"على نسخة منه، أن دول مجلس التعاون الخليجى وفرت الدولى فى تقرير اآلفاق االقت

أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب واألردن وتونس واليمن لتمويل مشروعات البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات 

 .والواردات السلعة

 6112-1-11 اليوم السابع

 %2. 60 إلى السنوي التضخم تراجع" :  المركزي" 

 % 2. 00في ديسمبر مقارنة بـ  % 2. 60ؤشراته، إلى أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم األساسي، وفقا لم

في  % 1. 1يناير ، أن التضخم األساسي سجل معدال شهريا طفيفا قدره 11وأوضح المركزي، في بيان اليوم األحد  6111في نوفمبر 

 في نوفمبر. % 1. 92ديسمبر الماضي مقابل معدل 

 6112-1-11 بة االخباربوا

http://www.almasryalyoum.com/news/details/871649
http://rassd.com/172872.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-72-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8/2532833#.VpNo6_krLIU
http://akhbarelyom.com/article/569281507fa975a84793f6f2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-23-7-1452441936
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 مليار جنيه 2.0تراجع مؤشرات البورصة ورأسمالها يخسر 

علي خلفية التراجع في البورصات العالمية والعربية سجلت مؤشرات البورصة تراجعاً جماعيًا خاصة في مؤشرات االسهم القيادية 

وخسر رأس المال  11لمؤشر ايجي اكس  %6.18ن ولمؤشر العشري %1.1و 01لمؤشر ايجي اكس  %6.10والنشيطة بنسبة تتراوح بين 

مليون جنيه بسبب ضغوط بيعية من المستثمرين العرب واألجانب مقابل  221ملياراً و 066مليار جنيه ليستقر عند  2.0السوقي 

لألسهم  مليون جنيه 111موجة متواضعة من الشراء للمصريين لم تفلح في وقف نزيف الخسائر وبلغ حجم التداول ما يقرب من 

 والسندات.

 6112-1-11 جريدة االهرام

 

 صناديق عربية يفقدون مشروعات سيناء2"نصر" ووفد ل

ى المناطق التي سيقام عليها مشروع تنمية صناديق عربية بزيارة تفقدية إل2قامت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر ووفد 

رافق الوفد أيضا محافظ شمال سيناء حيث  مليار دوالر 1.28والذي تعهدت المؤسسات العربية بدعمه بتمويل قيمته  سيناء

والسعودي صناديق عربية هي: "العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،  2اللواء عبدالفتاح حرحور، والذي تضمن ممثلين من 

 للتنمية، والكويتي للتنمية، وأبوظبي للتنمية، واألوبك للتنمية الدولية أوفيد، والبنك اإلسالمي للتنمية".

 6112-1-11 بوابة االخبار

 االستثمارات المشتركةوفد بريطانى يزور مصر لتعزيز 

تنظم غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن بعثة استثمارية كبيرة للقاهرة برئاسة اللورد مود وزير الدولة للتجارة 

وقال المهندس طاهر الشريف السكرتير العام للغرفة  أيام بهدف بحث زيادة االستثمارات البريطانية بمصر 0واالستثمار، تستمر 

عقد لقاءات ثنائية بين الوفد البريطاني والشركات المصرية، فضال عن لقاءات موسعة مع جمعية رجال األعمال  إنه سيتم

 المصريين والجمعية المصرية لشباب األعمال.

 6112-1-11 جريدة االهرام

 مليار جنيه 2.6اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بـ 

مليار  6مليار جنيه، األولى بقيمة  2.6ة بقيمة يطرح البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، اليوم اإلثنين، سندات خزان

ومن  سنوات 2مليار جنيه ألجل  1.211سنوات، والثالثة بقيمة  0مليارات جنيه، ألجل  0سنة، والثانية بقيمة  1.1جنيه، ألجل 

يله عن طريق طرح مليار جنيه، ويتم تمو 601المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 

 البنك المركزى ألذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

 6112-1-11 البوابه نيوز

 استطالع: االقتصاد المصري يواصل انكماشه للشهر الثالث على التوالي

دبي انكماش النشاط اإلقتصادي المصري للشهر الثالث على التوالي  مع ارتفاع مؤشر  -أجراه بنك اإلمارات  أظهر  استطالعًا للرأي

وقالت وكالة "رويترز" في تقرير لها : إن مصر تكافح من أجل إنعاش إقتصادها منذ  البطالة على مدار سبعة أشهر متتالية

، والتي دفعت المستثمرين والسياح بعيدًا ، وحرمت البالد من العملة  -على حد وصفها - 6111االنتفاضة الشعبية في  يناير 

 . الصعبة التي تحتاجها إلستيراد المواد الخام

 رصد 6112-1-11

http://www.ahram.org.eg/News/131782/5/467970/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5692a617b16b9ff62ad95497/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%846%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1452451351
http://www.ahram.org.eg/News/131782/5/467971/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9.aspx
http://www.albawabhnews.com/1710399
http://rassd.com/172952.htm
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 الصحه

 لى التفتيشع اعتراضا األقسام رئاسة عن يعتذرون العام الشيخ كفر مستشفى أطباء

أطباء كفر الشيخ د.عمرو أبو سمره أن رؤساء األقسام بمستشفى كفر الشيخ العام تقدموا باعتذارات مسببة عن رئاسة  أكد نقيب

وأضاف أن اللجنة تعنتت في  األقسام لشعورهم باإلهانة من قبل لجنة المحافظة للتفتيش على دفاتر الحضور واالنصراف

قال و باألقسام واالكتفاء بالجلوس بمكتب المدير وإجبار األطباء على النزول إليهمالتعامل مع األطباء وإصرارهم على عدم المرور 

نقيب أطباء كفر الشيخ أن رؤساء األقسام اجتمعوا وقدموا اعتذارا جماعيا وتم تقديم صورة من االعتذارات إلى المحافظة ووكيلة 

 وزارة الصحة والنقابة الفرعية والعامة لألطباء ووزير الصحة.

 6112-1-11 بوابة االخبار

 

 الطرق والمواصالت

 ضى بطريق الفيوم ــ بنى سويفهبوط أر

مترًا فى المنطقة الواقعة عند حدود قرية هوارة عدالن مع قرية  81شهد طريق الفيوم بنى سويف هبوطا أرضيا بطول 

وقرر  دمشقين، وقامت إدارة المرور بوضع حواجز حديدية وعالمات إرشادية فى المنطقة المنهارة، حفاظًا على سالمة المواطنين

وائل مكرم محافظ الفيوم، تشكيل لجنة من مهندسى الرى والطرق ومجلس مدينة الفيوم، لمعاينة موقع االنهيار المستشار 

 وسرعة البدء فى تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للحفاظ على سالمة المواطنين ومنعًا لوقوع أى حوادث.

 2611-1-11 جريدة االهرام

 

 االعالم

 "يناير 61إبراهيم عيسى على "القاهرة والناس": "أجهزة الدولة تكره 

يناير وتنكل بها، وتريد اختطاف  61واصل الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، هجومه على أجهزة الدولة فى مصر، معتبرًا أنها تكره 

المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن "أجهزة  يونيو، على حد قوله. وقال "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" 01ثورة 

يناير ثورة شعب خطفها  61يونيو..مش معقول.. 01يناير وتنتصر إلى كل ما هو منكل لها، وتريد أن تخطف منا  61الدولة تكره 

 ."اإلخوان..مش هنقع فى ثورات مسروقة طوال الوقت
 6112-1-11 اليوم السابع

 األقباط

تواضروس  كنائس األقصر ونقادة وقنا تستعد لزيارة  

فى زيارة يناير،  11استعدت كنائس إيبارشية األقصر لزيارة تواضروس الثانى بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية االثنين 

ومن المقرر أن يقوم خالل زيارته  هي األولى في حبرية قداسته والخامسة لبطاركة الكنيسة لإليبارشية خالل المائة عام األخيرة

لالقصر وقنا ونقادة بتدشين كنائس وزيارة اديرة ولقاءات مع االباء الكهنة وطلية االكليريكية ولقاءات مع الشعب ويشهد حفل 

 ن خريجي كلية البابا شنودة الثالث الالهوتية.دفعات م 9تخريج 

 6112-1-11 بوابة االخبار

http://akhbarelyom.com/article/5692648a7fa975c53c3a0d82/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-1452434570
http://www.ahram.org.eg/News/131782/29/467956/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%80%D9%80-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3--%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%87-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/2532533#.VpNqAPkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/569274f07fa9753543a3e301/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7-1452438768
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 أخرى

 كابالت الكهرباء غارقة بمياه األمطار وتهدد أرواح أهالى اإلسكندرية

اه الصرف الصحى، والتى امتدت إلى تتفاقم يوما بعد يوم أزمة غرق منطقة أبو تالت التابعة لحى العجمى بالمياه الجوفية ومي

قرابة الشهر دون حل جذرى للمشكلة. وشكا األهالى من كابالت الكهرباء المكشوفة الملقاة فى الشوارع، والتى تنذر بكارثة حيث 

 إنها تهدد أرواحهم وأرواح أطفالهم، خاصة بعد غرق شوارع المنطقة بمياه الصرف الصحى والمياه الجوفية، مطالبين شركة

 .الكهرباء بالتدخل لصيانة تلك الكابالت المكشوفة ورفعها من الشوارع
 6112-1-11 اليوم السابع

 أشهر القادمة 0رئيس شعبة المستوردين يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم خالل الـ

س الشعبة العامة للمستوردين في االتحاد العام للغرف التجارية، أن يرتفع سعر الكيلو الواحد من اللحوم، توقع حمدي النجار، رئي

وأضاف "النجار"، في تصريحات صحفية له، أن واردات مصر من اللحوم في تناقص  شهور القادمة 0خالل الفترة من شهرين لـ

شهور، خاصة أن اإلنتاج المحلي  0ع في األسعار خالل الفترة من شهرين إلى مستمر خالل الفترة الحالية، ما ينذر بالخوف من ارتفا

من  %11الف طن، وهو ما يمثل  611من الثروة الحيوانية ال يكفي حاجة االستهالك المحلي، وحجم المستورد سنوًيا يقدر بـ

 .احتياجات المواطنين

 6112-1-11 رصد

 ساعات 0اإلسماعيلية تشهد انقطاع شبكات المحمول واإلنترنت لمدة 

شهدت شبكات المحمول بمحافظة اإلسماعيلية منذ الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت حتى الخامسة من مساء اليوم انقطاًعا 

ت إن ر بالشركة المصرية لالتصاالوقال مصد في الشبكات تسبب في توقف شبكات اإلنترنت واالتصاالت لفترة تجاوزت أربع ساعات

من  %81توقف الشبكات جاء نتيجة لعطل بالشبكة الرئيسية لشركات المحمول وتم إصالح األعطال وجاٍر عودة الشبكة بنسبة 

 .خدماتها

 6112-1-11 رصد

 بمطار القاهرةانقطاع التيار الكهربائي عن برج المراقبة الجوية 

رحلة جويةوعقب ذلك  11تعطل برج المراقبة الجوية بالمطار الدولي؛ نتيجة انقطاع للتيار الكهربائي، ما أدى إلى تأخر إقالع 

العطل، تم استخدام البطاريات االحتياطية للبرج، وتم نقل تشغيل المراقبة الجوية للبرج االحتياطي بمطار القاهرة لمدة 

وقالت مصادر ببرج المراقبة، إن التأخير في الرحالت استغرق من ربع ساعة وحتى  التشغيل للبرج الرئيسي ساعتين عاد بعدها

 .دقيقة، وأن حركة المالحة الجوية لم تتأثر كثيًرا بسبب هذا االنقطاع 61

 6112-1-11 رصد

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89/2532840#.VpNrEvkrLIU
http://rassd.com/172890.htm
http://rassd.com/172814.htm
http://rassd.com/172830.htm
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 الشأن األمنى

 -األمنية:األخبار 

 

  يناير 61الداخلية" تنشر كاميرات مراقبة متحركة وثابتة لفرض األمن قبل ذكرى "

نجحت وزارة الداخلية مؤخرًا فى تطوير مشروع نظام إلكترونى متكامل للتعرف على المركبات ونقل األحداث الحية، حيث تنقسم 

كاميرات للتعرف على اللوحات المعدنية فى أماكن ثابتة " األكمنة "، مكونات النظام إلى قسمين ، األول نظام ثابت يتكون من 

والثانى نظام متحرك يتم تجهيز سيارة بكاميرات مراقبة وأجهزة تقنية حديثة لرصد جميع المركبات المارة بجوار المركبة دون 

رة نظم معلومات أجهزة وكشفت مصادر استيقافها ، وربطها بقاعدة البيانات المركزية لتراخيص المركبات ورخص القيادة بإدا

أمنية، أن كاميرات المراقبة المتحركة تتيح ألجهزة األمن السيطرة األمنية على العديد من المناطق، خاصة الملتهبة والتى تشهد 

مريبة  حوادث عنف وأعمال تخريبية من قبل الجماعات اإلرهابية، وتستطيع هذه الكاميرات التقاط صور وفيديوهات ألى تحركات

 . يناير 61ونقلها لغرف المراقبة الرئيسية للتعامل مع أية مواقف طارئة، قبل ذكرى ثورة 

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 

 داخلية: حريق جامعة األزهر سببه انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل كافيترياال

أكد مسئول بمركز اإلعالم األمنى بوزارة الداخلية، أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت فى الساعات األولى من 

جامعة األزهر نتيجة ماس كهربائى أدى الى انفجار صباح اليوم االثنين من السيطرة على حريق شب فى إحدى الكافتريات داخل 

أنبوبة بوتاجاز واشتعال النيران دون حدوث إصابات. وأوضح المصدر أن القوات قامت بعملية اإلطفاء والتبريد، وتم إتخاذ اإلجراءات 

 .القانونية الالزمة

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 

 "الداخلية" تنفي العثور على قنبلة في محيط ستاد "بتروسبورت" قبل مباراة الزمالك وإنبي

بوجود قنبلة فى محيط استاد نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، صحة ما تناقلته بعض المواقع اإلخبارية من اشتباه 

 بتروسبورت المقام عليه مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك وإنبي.

 9/1/6112 بوابة األهرام

 

 عقيد ومجند بطريق شبرامنت مقتلن النار على سيارة شرطة..ومجهولون يطلقو

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن مجهولين أطلقوا النيران على العقيد علي فهمي، بمرور الجيزة، أثناء خروجه من مزرعته 

ومجند، أثناء استقاللهما سيارة الشرطة، األمر الذي وأضاف المصدر أن الجناة أطلقوا النيران على عقيد الشرطة .بطريق شبرامنت

 أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة وتفحم جثتيهما.

 9/1/6112 مبوابة األهرا

http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B0%D9%83/2532635#.VpNZ0vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-/2532616#.VpNZ2Pl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/839315/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/839090/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%88.aspx
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 منع نجلة مهدي عاكف من السفر لقطر والتحقيق معها

 قطر، دولة إلى السفر من عاكف، مهدي محمد السابق، اإلخوان درية، نجله مرشداإلسكن غرب العرب برج مطار منعت سلطات

 أثناء إنه العرب، برج بمطار أمني مصدر وقالت.السفر من الممنوعين قوائم على اسمها ووضع األمنية، الجهات لتعليمات تنفيذا

 مرشد عاكف، مهدي محمد علياء تقدمت الدوحة إلى المتجهة القطرية الخطوط رحلة ركاب سفر إجراءات إنهاء

 معها التحقيق وجار بالواقعة، الالزم المحضر وتحرر السيادية، الجهات إحدى من إيقافها تم للسفر، السابق اإلخوان تنظيم

 .السلطات بمعرفة

 11/1/6112 مصر العربية

 -محاكم ونيابات :

 

 رفض استشكال األهلى.. ومطالبة عبدالعزيز بتعيين مجلس جديد

فض اإلستشكال التى تقدمت به ادارة قضت محكمة القضاء االدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ، نائب رئيس مجلس الدولة بر

 على الحكم الصادر من نفس الدائرة بحل مجلس إدارة األهلى . بالنادى األهلىالشئون القانونية 

 11/1/6112 األهرام

 

 

 أشهر لسمير زاهر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد 0الحبس 

أشهر وكفالة  0الكرة األسبق، قضت محكمة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف هجرس بحبس سمير زكريا زاهر، رئيس اتحاد 

 جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد. 111

 11/1/6112 بوابة األهرام

 

 

 يوًما على ذمة التحقيقات 11دقة نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس المتهم الثانى فى حادث فندق الغر

يوًما على ذمة التحقيقات، كما صرحت  11قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "ع ر" المتهم الثانى فى حادث فندق الغردقة، لمدة 

 النيابة بدفن جثة المتهم األول الذى لقى مصرعه فى موقع الحادث بواسطة الشرطة، وذلك بعد تشريح جثة المتهم.

 11/1/6112 بوابة األهرام

 

 

 فبراير الحكم في دعوى أبو هشيمة إللغاء ترخيص قناة النهار 61

القضاء اإلداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم قررت الدائرة الثانية بمحكمة 

حجز الدعوى القضائية المقامة من رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، والمطالبة بسحب وإلغاء الترخيص الصادر لقناة "النهار"  حد،ألا

 فبراير المقبل. 61الفضائية، للحكم بجلسة 

 11/1/6112 بوابة األهرام

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/875891-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7
http://www.ahram.org.eg/News/131782/6/467871/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839636/%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%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/839616/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839530/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-.aspx
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 متهمين في أحداث عنف جامعة األزهر بطنطا 1قبول طعن النيابة ببراءة 

محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان بطران، اليوم السبت، بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة  قضت

متهمين في اتهامهم باالنضمام إلى جماعة اإلخوان، والتجمهر، واستعراض القوة، في أحداث عنف جامعة  1جنايات طنطا، ببراءة 

عادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات طنطا غير التي سبق كما قررت هيئة المحكمة إ.األزهر بطنطا

 وأصدرت حكم اإلدانة.

 9/1/6112 بوابة األهرام

 

 قضية المعروفة إعالميا بـ"القصور الرئاسية"الالنقض ترفض طعن مبارك ونجليه في إعادة محاكمتهم ب

قضت محكمة النقض، صباح اليوم السبت، رفض الطعن الثاني المقدم من مبارك ونجليه عالء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم 

آالف جنيه أخرى، في إعادة  112مليوًنا، و 61مليون جنيه، وإعادة  161سنوات وتغريمهم  0جنايات القاهرة بالسجن من محكمة 

 محاكمتهم بقضية الفساد المعروفة إعالميا بـ"القصور الرئاسية".

 9/1/6112 بوابة األهرام

 

 في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك 18براءة سيد مشاغب.. والسجن المشدد لـ

متهًما بالسجن  18لمستشار معتز خفاجى، بمعاقبة قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة ا

متهمين آخرين ، وفى مقدمتهم"سيد مشاغب"، فى قضية اتهامهم باالعتداء والشروع  0سنوات، كما قضت ببراءة  1المشدد لمدة 

 فى قتل رئيس نادى الزمالك.

 9/1/6112 بوابة األهرام

 

 متهمين بـ "اقتحام نادي الزمالك" 8الحبس سنة مع الشغل لـ 

متهمين، من بينهم"  8برئاسة المستشار معتز خفاجى، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 

متهمين آخرين ، فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ"اقتحام نادى  1سيد مشاغب" بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 

 الزمالك".

 9/1/6112 بوابة األهرام

 

 المحكمة تقضي ببراءة المتهم في قضية "أحداث مدينة اإلنتاج اإلعالمي"

خفاجي، اليوم السبت ببراءة المتهم، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز 

 في القضية المعروفة إعالمًيا بـ"أحداث مدينة اإلنتاج اإلعالمي".

 9/1/6112 بوابة األهرام

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839163/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839062/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%87--%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839137/%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%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839134/%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%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%84%D9%80--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839069/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
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 -اعتقاالت  :

 فى الهجوم على فندق الهرم أشخاص بتهمة التورط 11 القبض على 

شخص من المتورطين فى الهجوم على فندق االهرامات لثالثة بالهرم و  61قال رجال االمن الوطنى انهم استطاعو تحديد هوية 

وألقو القبض  والذى تسبب فى تهشم أجزاء من األتوبيس و الفندق 08سائحا من عرب  01كان يقل االوتوبيس السياحى الذى 

متهمين  11ض على ويكثف رجال األمن جهودهم للقبأشخاص منهم عبدالعال العشرى ) شقيق جمال العشرى ( ونجليه ،   11على 

 .مازالوا هاربين 

 11/1/6112 بوابة األهرام

 

 أشخاص 1 ويقبض علىاألمن يفرق مسيرة لإلخوان بالطالبية 

 1الهرم وألقت القوات القبض على قامت قوات أمن الجيزة بتفريق مسيرة بمنطقة الطالبية حيث حاول المتظاهرون قطع شارع 

 أشخاص بتهمة التظاهر وأحالتهم للنيابة للتحقيق .

 11/1/6112 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/839834/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/839633/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85.aspx
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 العسكريالشأن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6111قطعة سالح فى  2111المتحدث العسكرى: ضبط 

 6111أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عن جهود وأعمال قوات حرس الحدود خالل العام الماضى 

هذه الجهود تمتد »فى بيان له أمس إن « سمير»وقال  رار البالد.على كافة االتجاهات االستراتيجية للحفاظ على أمن واستق

. «لتشمل مكافحة تهريب األسلحة والمواد المتفجرة والتسلل والهجرة غير الشرعية، فضاًل عن مكافحة تهريب المواد المخدرة

قطعة سالح  2116تم ضبط على صعيد مجال مكافحة أعمال تهريب األسلحة والذخائر والمواد المتفجرة »أنه « سمير»وأضاف 

من الذخائر والدانات والقنابل مختلفة األنواع واألعيرة  611811كجم من المواد المتفجرة، كما تم ضبط  6986مختلفة، باإلضافة إلى 

 البانجو نبات من كجم ألف 126٫9النارية، أما فى مجال مكافحة أعمال تهريب المواد المخدرة، فقد قامت ضبطت قوات حرس الحدود 

 بنبات مزروعة أخرى فدانًا 61 من وأكثر المخدر البانجو ببنات مزروعة قيراطاً ( 12) نحو ضبط عن فضاًل المخدر، الحشيش وجوهر

ون قرص مخدر من حبوب الترامادول والتامول ملي 62٫12و والهيروين األفيون مخدر من كجم 0٫6 إلى باإلضافة المخدر، الخشخاش

 66162وفى مجال ضبط قضايا التسلل والهجرة غير الشرعية، قال المتحدث العسكرى إن القوات ضبطت «. وغيرهما من العقاقير

فردًا من جنسيات مختلفة خالل عمليات التسلل والهجرة غير المشروعة على كافة االتجاهات االستراتيجية للبالد، فضاًل عن 

ذا بخالف ضبط وتدمير العديد من فتحات األنفاق على الشريط قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، ه 081ضبط 

 الحدودى مع قطاع غزة بشمال سيناء.

 الوطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/902902
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 أخبار سيناء
 ــــــــــــــــــــــــ

 وقت متزامنانفجار عبوة ناسفة ومحول كهربائى بالعريش فى 

دوى انفجاران متزامنان فى أرجاء العريش بشمال سيناء، مساء أمس األحد؛ حيث دوى انفجار عبوة ناسفة بطريق ساحلى وانفجار 

وقال مصدر أمنى، إن "عبوة ناسفة انفجرت بشارع الفريق فؤاد ذكرى الساحلى قرب منطقة  محول كهربائى بأحد أحياء المدينة.

وقال مصدر فى شركة كهرباء العريش، إن  حدوث إصابات، وتم تمشيط المنطقة بحًثا عن أي عبوات أخرى".ميدان النافورة، دون 

"محوال للتيار الكهربائى بحى عاطف السادات، احترق وانفجر محدًثا دوًيا كبيًرا، وتمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة على 

ى وكان األهال مع مجلس المدينة والجهات المختصة. تى انقطعت عنها بالتنسيقالحريق، وجاِر إعادة التيار الكهربائى للمنطقة ال

 قد ذكروا أنهم سمعوا دوى انفجارات من مسافات بعيدة داخل العريش دون تحديد مواقعها.

 11/1/6112 الشروق

 

 مسلحون يقتحمون شركة كيرسيرفيس فى العريش

مسلحين يقومون بإقتحام شركة كيرسيرفيس بمدينة الزهور غرب العريش ويقيدون الموظفين ويحققون معهم ويكشفون 

فع رمال ولوادر .. معدة خاصة بالشركة  مابين سيارات نقل وسيارات ر 00على هوياتهم الضخصية ثم يقومون بإحراق حوالي 

 وقد تم الهجوم فجرًا في ظل غياب أمنى تام.

 11/1/6112 60سيناء 

 

 مقتل طفلة برصاص الجيش في سيناء

 وكان للمستشفى المركزي بالمدينة للعالج. عام برصاص الجيش في الشيخ زويد ونقل 01اصابة الشاب "محمد عبدالعزيز محمد" 

الجيش قد اطلق النار قبل قليل على طفلتين اثناء ذهابهن للدرس بالشيخ زويد واصاب احداهن برصاصه في العمود الفقري، 

 .زويد الشيخ جنوب ابوطويلة بكمين وفتاه آخر شاب واصابة جنى#يأتي هذا بعد يوم من مقتل الطفلة 

 11/1/6112 60سيناء

 

 والية سيناء تتبني عدة عمليات فى سيناء

سفر أة من نوع كروز وسط مدينة العريش للشرط تابعة تفجير عبوة ناسفة على آلية مصفحةأعلنت والية سيناء مسئوليتها عن 

استهداف آلية مصفحة للشرطة بعبوة كما أعلنت عن  عن اصابة خمسة عسكريين بينهم ضابط بترت رجليه جراء اإلنفجار.

تفجير عبوة ناسفة واعطاب آلية مجنزرة كما اعلنت عن  ناسفة على طريق المطار جنوب مدينة العريش دون معرفة اإلصابات.

تفجير عبوة ناسفة على رتل لقوات الشرطة كما أعلنت عن  بمنطقة كرم القواديس جنوب الخروبة. YPRلجيش من نوع تابعة ل

 وإصابة عربية تويتا دفع رباعي قرب بوابة العريش غرب المدينة.

 9/1/6112 إحدى معرفات والية سيناء
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