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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 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجوية الروسية في سوريامصر تدافع عن الغارات 

ال شكري في مقابلة مع و.رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري االنتقادات الموجهة ضد الغارات الجوية الروسية في سوريا

وذكر أن القيام ."وكالة األنباء األلمانية في برلين: "نثق في قدرة روسيا على التفريق بين المنظمات اإلرهابية واألهداف األخرى

وعن .بهذا التفريق ليس حكرا على التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب، الذي تنتمي إليه الواليات المتحدة وألمانيا ومصر أيضا

االتفاقات األخيرة لتوريد أسلحة روسية إلى مصر، قال شكري: "ال تزال لدينا شراكة إستراتيجية مع الواليات المتحدة"، موضحا أن 

تجدر اإلشارة إلى أن ."ريكية ال بديل لها بالنسبة لمصر، وأضاف: "لكن يتعين علينا تنويع عالقاتناالمساعدات العسكرية األم

السعودية من بين الدول المنتقدة للغارات الروسية في سوريا. وتدعم السعودية مصر ماليا وعسكريا منذ اإلطاحة بالرئيس 

يفا مهما لنظام الرئيس السوري بشار األسد. وتتهم عناصر من وتعتبر روسيا بجانب إيران حل.6131المعزول محمد مرسي عام 

وتتشكك الحكومة األلمانية أيضا في أن الغارات .المعارضة السورية روسيا بقصف مستشفيات ومدارس في سورية وقتل مدنيين

 السورية موجهة فقط ضد تنظيم داعش.

 31/3/6132 بوابة األهرام

 

 شكري يلتقي مستشار األمن القومي األلماني في مستهل زيارته إلى برلين

الوزير سامح شكري التقى فور وصوله إلى برلين مساء صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن 

أمس "االثنين"، الدكتور "كريستوف هويسجن" مستشار األمن القومي األلماني، حيث جرت جلسة محادثات مغلقة بين المسئولين 

خالل المرحلة األلمانية وإجراءات تعزيزها وتطويرها  –المصري واأللماني تطرقت إلى جوانب عديدة من العالقات المصرية 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات بين .القادمة، باإلضافة إلى تبادل الرؤى والتقييم بشأن األوضاع اإلقليمية

بل اإليرانية وس -شكري و"هويسجن" تناولت بشكل تفصيلي تطورات األوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في العالقات السعودية 

أكد المسئول األلماني، محورية دور مصر في جهود احتواء تلك األزمات لما لديها من اتصاالت وقدرة على التأثير في احتوائها، حيث 

 العديد من األطراف.

 36/3/6132  موقع وزارة الخارجية المصرى

 

 شكري يناقش مع وزير الداخلية األلماني جهود مكافحة اإلرهاب والتنسيق األمني والهجرة غير الشرعية

الخارجية في برلين مع وزير الداخلية األلماني " توماس دي ميزيير"، لمناقشة التعاون األمني بين مصر التقى سامح شكري وزير 

وألمانيا، وجهود مكافحة اإلرهاب، وموضوعات الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها األمنية، باإلضافة إلى جهود استعادة حركة السياحة 

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم .سواء في ليبيا أو سورياإلى مصر والتأثيرات األمنية ألزمات المنطقة 

وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الداخلية األلماني أكد خالل لقائه مع الوزير شكري محورية دور مصر في منطقة الشرق األوسط 

 وقدرتها تاريخيًا على تعزيز االستقرار والسالم في المنطقة.

 36/3/6132 موقع وزارة الخارجية المصرى

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840699/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c910cfcd-8189-4f72-88e9-c60af0b9295e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5c78fb9c-bfb2-4d91-8046-331297a113ab
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 تخذ إجراءات ترحيلهم للبالدمصريًّا وت 36ْخِلي سبيل "الخارجية" : المحكمة التركية ت

أعلن السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المحكمة التركية المختصة قررت 

فادت أإخالء سبيل كل المواطنين المصريين، مع إحالتهم لمكتب األجانب والهجرة، للبدء في إجراءات ترحيلهم إلى مصر، وفًقا لما 

به القنصلية العامة المصرية في اسطنبول، التي تتابع إجراءات الترحيل، لضمان سرعة تنفيذها.جاء ذلك في إطار متابعة وزارة 

الخارجية حالة المواطنين المصريين الذين ألقت السلطات التركية القبض عليهم في مدينة "أضنة"، بتهمة السعي إلى االنضمام 

 عبر األراضي التركية، والذين يبلغ عددهم اثني عشر مواطًنا، من بينهم ثالثة أطفال.لتنظيم داعش، بالمرور 

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

 وزير الخارجية يلتقي مع زعيم األغلبية فى البرلمان األلماني

خالل زيارته الحالية إلى برلين مع زعيم األغلبية في  6132يناير  36التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية صباح يوم الثالثاء 

اللقاء كافة جوانب العالقات المصرية األلمانية وسبل تعزيزها، باإلضافة إلى األوضاع البرلمان األلماني فولكر كاودر، حيث تناول 

اإلقليمية، وفى مقدمتها الوضع فى سوريا واليمن وليبيا والتوتر الحالى فى العالقات السعودية اإليرانية وتداعياته الدولية 

 واإلقليمية.

 36/3/6132 موقع وزارة الخارجية المصرى

 

 مصر تدين تفجيرات اسطنبول

يناير في ميدان  36الذي وقع صباح اليوم الثالثاء أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير اإلرهابي 

السلطان أحمد بمدينة اسطنبول التركية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من األشخاص، معربا عن تعازي  جمهورية 

الرسمي باسم وزارة وجدد المتحدث .مصر العربية للشعب التركي وألسر الضحايا من الدول  اآلخري، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين

الخارجية التأكيد علي موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، التي تستهدف النيل 

 من استقرار الشعوب وسالمتها حول العالم، دون تمييز بين عرق او دين.

 36/3/6132 موقع وزارة الخارجية المصرى

 

 وزير الخارجية يلتقى مع "جيرد مولر" وزير التعاون االقتصادى األلمانى

ي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية التقى خالل زيارته صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسم

الحالية إلى العاصمة األلمانية برلين مع " جيرد مولر" وزير التعاون االقتصادى األلماني، حيث تناول اللقاء متابعة العالقات 

اون االقتصادى الثنائية خالل الفترة القادمة. وقد أعاد " االقتصادية بين مصر وألمانيا والترتيبات الخاصة بانعقاد لجنة التع

التأكيد على التزام بالده بتقديم الدعم لالقتصاد المصرى، السيما فى مجاالت إنتاج الطاقة والتدريب المهنى والطاقة  "مولر

 المتجددة وخلق فرص عمل للشباب.

 36/3/6132 موقع وزارة الخارجية المصرى

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840463/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%AA.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7bd7f3f5-afbe-4c3c-bbdb-fdd6adfed7f5
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bcecb62f-71f4-4fb1-8c9a-a69b3ad95b7b
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5b1adccc-65b7-47d4-a070-d64598ae8261


 

 

6132يناير  31نشرة    مرصد اإلعالم المصري       4   

 

 القنصلية المصرية بالرياض تحذر من استخدام شعار الجمهورية على ملصقات دعائية او ادعاء االنتساب لها

القنصلية المصرية العامة بالرياض من استخدام شعار الجمهورية على الملصقات الدعائية، أو الكروت الشخصية، أو االدعاء حذرت 

باالنتساب إلى القنصلية، أو السفارة من غير الموظفين بهما، مؤكدة أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية ضد من يقدم على مثل 

بيان اليوم إنه "ورد الى القنصلية شكاوى حول قيام بعض األشخاص والمكاتب بادعاء استخدام وقالت فى .هذه األفعال االحتيالية

السفارة من غير  -شعار الجمهورية على ملصقات دعائية للمكتب، أو الكروت الشخصية، وادعاء أفراد االنتساب الى القنصلية 

ضد كل من يقوم بمثل هذا "االحتيال"، وفًقا للقوانين  وأكدت القنصلية أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية."الموظفين بهما

السعودية، مهيبة بالمواطنين المصريين الموجودين على أرض المملكة، فور التعرض لمثل هذا االحتيال، التواصل مع القنصلية 

 .فوًرا 

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

 البرلمان العربي يؤكد دعمه لمصر ولقيادتها لتحقيق األمن واالستقرار ويرحب بانعقاد مجلس النواب

جهوده من أجل تحقيق أمنها أكد البرلمان العربى دعمه الكامل لمصرولقيادتها متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في 

واستقرارهاوأمن األمة العربية مرحًبا بإتمام آخر استحقاقات خارطة الطريق الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب واكتمال نوابه 

 وانتخاب رئيسه الجديد الدكتور علي عبد العال مشيًدا بشفافية العملية االنتخابية التي راقبها عدد من أعضائه وعبر أمله فى

مساهمة نواب مجلس النواب المصري في أعماله فى المرحلة المقبلة بما يثرى العمل فيه لما فيه خير ومصلحة الشعب العربي 

جاء ذلك فى الكلمة التى افتتح بها أحمد بن أحمد الجروان رئيس البرلمان اليوم أعمال الجلسة الثانية لدور االنعقاد الرابع .الكبير

 ول.من الفصل التشريعي األ

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/220/840537/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840293/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84.aspx


 

 

6132يناير  31نشرة    مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 السياسة الداخلية

 -المصية :الرئاسة 

 السيسي يستعرض مشروعات الصرف الصحى والعاصمة الجديدة

اجتمع السيسى أمس بالدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح السفير عالء يوسف  

للمشروعات الجارى بحثها مع الجانب المتحدث الرسمى بِاسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خالل االجتماع استعراض الموقف بالنسبة 

قرية  622الصينى تمهيدًا للتوقيع عليها خالل زيارة الرئيس الصيني، ومنها مشروعات لتوفير خدمة الصرف الصحى فى 

وذكر قرية بمحافظات الصعيد، وذلك فى إطار المشروع القومى للصرف الصحى بالقرى. 3111بمحافظتى المنوفية والغربية و

ء يوسف أن االجتماع تطرق أيضًا إلى مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة، حيث أشار وزير االسكان إلى أنه من المنتظر أن السفير عال

 تشهد زيارة الرئيس الصينى لمصر التوقيع على العقود النهائية لتنفيذ مشروعات المرحلة األولى للعاصمة اإلدارية الجديدة.

 31/3/6132 األهرام

 يناير 62 وثورة الشرطة عيد بمناسبة المسجونين بعض عن رئاسى عفو

 العقوبة باقى عن بالعفو أمس، الرسمية الجريدة نشرته ،6132 لسنة 3 برقم جمهوريا قرارا السيسى عبدالفتاح الرئيس أصدر 

يناير.وال يسرى العفو على المحكوم عليهم فى عدد  62وم عليهم بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة وثورة المحك لبعض بالنسبة

بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات من الجرائم ومنها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح المضرة 

 والرشوة وجنايات التزوير.

 31/3/6132 األهرام

 أشهر 1قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في سيناء 

يناير  61، بمد حالة الطوارئ في سيناء لمدة ثالثة أشهر أخرى اعتبارا من 6132( لعام 6لجمهوي رقم )أصدر السيسي القرار ا

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار في عددها الصادر الثالثاء والذي نصت مادته األولى على: "تمد حالة الطوارئ .الجاري

المشار إليه في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية،  6132لسنة  231المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحالل، وشماال من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية 

شهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح في رفح، وجنوبا من جبل الحالل وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثالثة أ

 ."6132يناير  61يوم األربعاء الموافق 

 31/3/6132 رصد

 السيسي يستعرض الخطوات النهائية الستكمال خطة وزارة الكهرباء العاجلة لتوفير الطاقة

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي  .زير الكهرباء والطاقة المتجددةاجتمع السيسي، بالدكتور محمد شاكر المرقبي و

بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير استعرض خالل االجتماع الجهود الجارية الستكمال الخطوات النهائية للخطة العاجلة للوزارة 

والتي تستهدف توفير الكهرباء للمواطنين وضمان من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وكذا مالمح خطة الوزارة للعام القادم 

انتظام التغذية الكهربائية خالل فصل الصيف القادم، منوهًا إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية بكافة محطات توليد الكهرباء، 

 بما يضمن استمرارها في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية.

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131784/25/468353/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131784/25/468338/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%E2%80%AB%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%88.aspx
http://rassd.com/173236.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840529/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-.aspx
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 حول الفساد تضليل وإغفال متعمد للحقائق« تصريحات جنينة»لجنة تقصى الحقائق 

التى أمر السيسى بتشكيلها، عن أوجه القصور والخلل وبطالن االستدالل فيما نسب إلى المستشار « تقصى الحقائق لجنة»كشفت 

وقالت .مليار جنيه 211تتجاوز قيمتها  6132هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اكتشاف وقائع فساد خالل عام 

يوما، وأوضحت اللجنة أنه تم االتصال برئيس جهاز  32إنها واصلت عملها على مدى  اللجنة ـ فى بيان لها إلى الرأى العام أمس ـ

بواسطة لجنة فنية من بعض العاملين بالجهاز، تتضمن « دراسة»المحاسبات نهاية الشهر الماضى لالستفسار ، فأفاد بأنه أعد 

، دون «تطبيق على بعض القطاعات فى مصردراسة عن تحليل تكاليف الفساد بال»، بعنوان: 6132و 6136الفترة بين عامى 

اإلشارة للمدى الزمنى للدراسة عند طرحها للرأى العام.وانتهت اللجنة إلى أن الدراسة المذكورة شابتها أوجه قصور وخلل شديد، 

ريحات ت تصأفضت إلى تأثيرات سلبية على األوضاع االقتصادية والسياسية للبالد. وأجمل تقرير اللجنة صور القصور التى اعتر

ين كو، بت«الفساد»المستشار جنينة فى خمسة بنود أساسية: أولها التضليل والتضخيم المتعمد فى حجم وقيمة ما يسمى 

 .أكثر من مرة« أرقام»وتجميع 

 31/3/6132 األهرام

 -الحكومة المصرية :

  الحكومة تناقش فى اجتماعها األسبوعى اليوم برنامجها المقرر عرضه على البرلمان

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم األربعاء، اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة األوضاع األمنية 

  .المختلفة وبرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، ومشروع قانون التأمين الصحىواالقتصادية وتقارير الوزراء 

 31/3/6132 اليوم السابع

 

  ألف فدان نهاية الشهر 211الرى": افتتاح مشروعين جديدين ضمن المليون و"

مليون فدان  3.2أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم افتتاح مشروعين جديدين ضمن مشروع الـ

مشروع األول هو قرية األمل باإلسماعيلية، أما نهاية يناير الحالى أيضا، مشيرًا الى أنه يتم وضع اللمسات النهائية. وأضاف أن ال

 31المشروع الثانى، فسيتم إطالقه فى احتفالية كبرى الشهر الحالى فى منطقة توشكى والتى سيتم إطالق المياه فيها لزراعة 

ى تقوم وزارة بئرًا بالطاقة الشمسية، وافتتاح محطة رفع المياه والمدينة السكنية للمشروع الت 21ألف فدان بها، وتشغيل 

  .اإلسكان بجهد وافر لالنتهاء منها فى ضوء تنسيق حكومى بين الوزارات المعنية

 31/3/6132 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 لجنة نوعية لدراسةالقرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان ٩١يشكل مجلس النواب 

وافق مجلس النواب على االقتراح الذى تقدم به النائب مرتضى منصور وعدد من النواب بتشكيل لجان نوعية خاصة بنفس العدد 

انين التى صدرت فى غياب المجلس لجنة على أن تكون مسئوليتها دراسة القرارات والقو ٩١المنصوص عليه فى الالئحة وهو 

 .أيام تنتهى يوم السبت المقبل على أن تقدم كل لجنة تقريرها للمجلس فى جلسته صباح يوم األحد ٤وإعداد تقرير عنها خالل 

 .ومن ناحية أخرى, وافق المجلس على قرار هيئة المكتب بتجديد تعيين المستشار أحمد سعد الدين أمينا عاما للمجلس

 31/3/6132 األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131784/25/468336/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6/2536169#.VpXyhfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-/2536098#.VpXyofl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131784/25/468342/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D8%AC.aspx
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  مجدى العجاتى: البرلمان سيشكل لجنة فنية لتحدد ما يذاع من الجلسات

عدم بث جلسات مجلس النواب على الهواء ، علق المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، على 

بقوله: "طالما أنت ذعت شوية يبقى العالنية تحققت، ومش الزم أعمل بث تليفزيونى علشان أحققها، ويكفى وجود الصحافة 

ه، ن عدم". وأضاف خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" أن البرلمان سيشكل لجنة فنية تقرر ما الذى يذاع من الجلسات م

وستجرى "المونتاج" الالزم لذلك. وأكد أن الحكومة ستقدم بيانها لمجلس النواب بعد كلمة السيسى فى المجلس نهاية الشهر 

 .الجارى

 31/3/6132 اليوم السابع

 

 للنيابة ومحاسبة هشام جنينة« تقصي الحقائق»يتقدم بطلب إلحالة تقرير « بكريمصطفى »

عضًوا إلحالة تقرير تقصي  21التقدم، اليوم األربعاء، بطلب إلى رئيس مجلس النواب موقع من يعتزم النائب مصطفى بكري 

، إن "تقرير لجنة «الشروق»وقال بكري خالل تصريحات خاصة لـ.الحقائق الخاص بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة العامة

ه من كذب واضح وصريح ومعلومات غير صحيحة الغرض منها أثبت ما تضمنه تقرير جنين السيسيتقصي الحقائق التي شكلها 

 اإلساءة لمصر في الداخل والخارج ونشر أسرار وإفشاءها"، الفتا إلى أن "ما ارتكبه جنينه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون".

 31/3/6132 الشروق

 

  مفاجأة.. قانون التظاهر ليس ضمن القوانين المعروضة على مجلس النواب

تورية والتشريعية بمجلس النواب عن مفاجأة، بأن قانون كشف النائب الدكتور محمد صالح عبد البديع، عضو لجنة الشئون الدس

 31التظاهر ليس ضمن القوانين التى ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك ألنه صدر قبل نفاذ الدستور وإقراراه فى 

من رئيس الجمهورية من الدستور التى توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة  322، وال تنطبق عليه نص المادة 6132يناير 

يوم. وقال إن اللجنة اجتمعت اليوم الثالثاء، برئاسة المستشار بهاء  32فى غياب مجلس النواب ومناقشتها بالبرلمان فى أول 

الدين أبو شقة، واستلمت القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى فترة غياب مجلس النواب، وستجتمع اللجنة فى 

األربعاء. وأضاف أن اللجنة أحيلت إليها القرارات بقوانين المكملة للدستور، والقوانين ذوات الطبيعة الدستورية،  الثانية ظهر غد

قرار بقانون، أبرزها قوانين االنتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر،  61وعددها 

من الدستور  622الخاص بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن المادة ومكافحة اإلرهاب، والقرار بقانون 

  .نصت على إلغاء القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل سريان الدستور مع بقاء أثارها سارية

 36/3/6132 اليوم السابع

 

 عكاشه مكمم الفم: "أنا ممنوع من الكالم داخل المجلس وخارجه بأمر الحكومة"

أزمة داخل مجلس النواب اعتراضا على ما وصفه بالتضييق عليه وعدم منحه الفرصة فى الحديث خالل أثار النائب توفيق عكاشة 

وقام عدد ."الجلسه مما دفعة الى تكميم فمه بالصق كتب عليه عبارة "أنا ممنوع من الكالم داخل المجلس وخارجه بأمر الحكومة

ما دفع وكيل المجلس محمود الشريف إلى اصطحابه إلى مكتبه مع من النواب بمحاولة إثناء النائب عن موقفه إال أنه رفض، م

 بعض األعضاء لمناقشته فيما يعترض عليه.

 36/3/6132 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84/2535857#.VpXzFfl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012016&id=1b3f0871-2aeb-477a-94e5-6afb912c472e
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2535797#.VpXzY_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840546/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%83%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%AE.aspx
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 بمجلس النواب محمد عبده يتولى رئاسة لجنة السياحة والثقافة واإلعالم

شهدت الساعات األولى للجلسة المسائية  وقد تولى النائب محمد عبده رئاسة لجنة السياحة والثقافة واإلعالم بمجلس النواب

يوًما لمناقشة  32لمجلس النواب، اختيار رؤساء اللجان النوعية بالمجلس على أساس أكبر األعضاء عمًرا، لحين مرور فترة الـ

اللجنة من: لميس جابر، يوسف القعيد، مصطفى بكري، سارة صالح، خالد و تتكون يتم االختيار باالنتخاب،القوانين وبعدها 

 ."يوسف، وجيه أباظة، أسامة هيكل، ويرأسها محمد عبده، وسارة صالح عبدالمطلب "أمينة سر

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

 يل العمل البرلمانى العربيعبدالعال يبحث مع الجروان تفع

فى أول نشاط له استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى الذى قدم التهنئة 

لرئيس "النواب" على انتخابه، وكذا تشكيل المجلس وأعرب عن أمله فى التعاون البرلمانى وتفعيل دور البرلمانات العربية فى 

 ة قضايا الشعوب.خدم

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

 استقالة النائب كمال أحمد"مجلس النواب" يرفض 

وكان أحمد، قد .رفض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثالثاء استقالة النائب كمال أحمد التى تقدم بها اليوم الثالثاء

وقال النائب، إنه .تقدم باستقالته لرئيس المجلس، معلال ذلك بأنه منزعج جدا مما رآه من سلوك النواب في الجلسة اإلجرائية

 يستشعر أن هناك ضغوطا على رئيس المجلس من جهات خارجية، باإلضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها من النواب.

 36/3/6132 بوابة األهرام

 مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق اإلنسان في البرلمان

ان برئاسة مرتضى منصور أكبر أعضائها سنا.كما قرر المجلس أن اإلنس حقوق لجنة تشكيل قرر مجلس نواب عبدالفتاح السيسي

 يكون أمين سر اللجنة النائب شريف الورداني، األصغر سنا.

 36/3/6132 رصد

 

 -األحزاب واالئتالفات :

 نائًبا بـ"المصريين األحرار" يهددون باستقاالت جماعية من مجلس النواب 65

فإنه  قال عالء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين األحرار"، "إذا لم يتوقف ائتالف "دعم مصر" عن ممارساته،

تقدم، اليوم الثالثاء، النائب كمال أحمد، عضو مجلس .نائًبا 22سيتقدم باستقاالت جماعية ومعه نواب الحزب جميًعا وعددهم 

 ااعتراًض النواب عن دائرة العطارين باإلسكندرية، لرئيس مجلس النواب باستقالته؛ وذلك بعد يومين فقط من بداية الجلسات؛

 21ذ من تحدث لم المجلس بها يدار التي الطريقة: "بقوله استقالته سبب على علق حيث المجلس؛ داخل يتم ما على منه

 من بضغط تم التراجع هذا بأن ، وترددت أنباء31وتراجع رئيس مجلس النواب عن قراره بإجراء انتخابات اللجان النوعية الـ."عاًما

 .الالئحة تعديالت إقرار بعد اللجان انتخابات وتجرى سًنا األكبر العضو لجنة كل يترأس أن على ،"مصر دعم ائتالف"

 36/3/6132 رصد

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/840527/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840432/%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%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840475/%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%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF.aspx
http://rassd.com/173206.htm
http://rassd.com/173173.htm
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 -المؤسسات الدينية :

 شيخ األزهر يستقبل سفير مالزيا بالقاهرة

ماليزيا بالقاهرة؛ لبحث زيادة التعاون  استقبل اليوم اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطّيب، شيخ األزهر داتو كو جعفر كو شعاري سفير

 التعليمي والدعوي بين األزهر وماليزيا.

 36/3/6132 بوابة األهرام

 -تصريحات :

 يوما 32فقيه دستورى: زوال أثر قوانين السيسى ومنصور حال عدم إقرارها خالل الـ 

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة األسبق، أنه حال عدم مناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق 

يجب أن تعرض القوانين على  والقوانين الصادرة فى عهد السيسى، يترتب عليه زوال أثر هذه القوانين. وقالعدلى منصور 

يوم إلبداء الرأى سواء بالنسبة لإللغاء أو التعديل او الرفض"، مشيًرا إلى أن المجلس هو صاحب السلطة األصيلة  32المجلس خالل 

يوم ال أساس له من الصحة القانونية،  32برلمان حال عدم انجاز هذه القوانين خالل فى البت فى أمرها. وتابع:"الكالم عن حل ال

  ."لكن يزول أثر هذه القوانين فقط، ومن يتحدث بهذا عليه مراجعة الدستور جيًدا

 31/3/6132 اليوم السابع

 ": مستعدون للتعاون مع مرتضى منصورجورج اسحاق 

سيتعامل مع لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان والتى ستناقش قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان ،إن المجلس 

قوانين المرحلة االنتقالية، موضحا أنهم ليس لديهم اعتراض على اختيار أى شخصية لرئاسة لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان. 

 تعدين للتعاونوأضاف تعليقا على اختيار مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان، :"نحن مجلس مستقل، ومس

  ."مع أي حد، ومستعدون للتعاون مع المستشار مرتضى منصور

 31/3/6132 اليوم السابع

  العدالة االجتماعية حتى لو كنت لوحدى هيثم الحريرى: سأكمل بالبرلمان تحت راية

قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إنه خالل أسبوع من اآلن سينتهى إلى رؤية وأهداف كتلة العدالة االجتماعية، 

فة والتى من المقرر عرضها على الرأى العام فى مؤتمر صحفى وعرضها على النواب ليس بغرض ضمهم إلى الكتلة وإنما لمعر

القضايا التى ينادى بها نواب الكتلة ويدعمونها. ونفى ما أثير عن توسيع االئتالف وتغيير اسمه، مشيرًا إلى أنه متمسك باسم 

  ."ائتالف العدالة االجتماعية حتى وإن ظل وحيدًا تحت رايته،مضيفا:" ال يجب أن يتم تغيير اسمه ليشمل قضايا عامة

 31/3/6132 اليوم السابع

 يوما ال يعنى إغالق ملفه 32هيثم الحريرى: عدم مناقشة قانون التظاهر خالل الـ

أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة اإلسكندرية، أن عدم مناقشة 

السيسي ال يعنى إغالق ملف  ويوما التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد عدلى منصور  32قانون التظاهر خالل الـ 

ن المجلس القومى لحقوق االنسان لتعديل القانون سيلتزم بها خالل مطالبته تعديل القانون. وأوضح أن هناك توصيات م

بتعديله تحت قبة البرلمان، الفتا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى 

  .وقت

 31/3/6132 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840461/%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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AB%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89--%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE/2536113#.VpXylPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/2536103#.VpXymPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89--%D8%B3%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA/2536099#.VpXynPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89--%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8015-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9/2535995#.VpXyy_l97IU
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 مرة.. ورافضة تنفخ فى الزبادى 21توفيق عكاشة: الدولة اتلسعت من الشوربة 

بتسخير إمكانياتها إلجهاض تحركاته تحت قبة مجلس « أطرافا فى الدولة»اتهم النائب البرلمانى توفيق عكاشة، ما أسماها 

أال يشهد البرلمان الحالى مشاكسات « الشروق»توقع عكاشة فى حواره لـو .النواب، وعلى رأسها الوقوف ضد ترشحه لرئاسة البرلمان

من خلق مشهد رأيناها فيه « انقالب دستورى ناعم»وصراعات حقيقية، بعد احتوائه من السلطة التنفيذية التى تمكنت عبر 

، مؤكدا أن استمرار السياسة الحالية يؤثر على «يناير 62امتصاص غضب شباب »الدولة إلى ودعا .هى ذاتها السلطة التشريعية

دعوات التظاهر يجب أن ، إال أنه أكد تصويته الستمرارها.«الفاشلة»مستقبل النظام، وعلى الرغم من وصفه الحكومة الحالية بـ

 «األسباب والدوافع»على الدولة أن تسأل نفسها أوال عن تطرح على مستويات أوسع من مناقشتها أو طرحها داخل المجلس، وكان 

اللى اتلسع من الشوربة ».خلفها، على أن تبحث مطالب الشباب وتمتص الغضب من نفوسهم، ولكن الدولة تدار بفلسفة قديمة

 «.النظر اختالف وجهات»مرة ورافضة تنفخ فى الزبادى، وهى ال تستطيع تقبل  21، والدولة اتلسعت «ينفخ فى الزبادى

 31/3/6132 الشروق

 سمير غطاس: كل الخيارات متاحة أمام مصر إذا تعنتت اثيوبيا بشأن سد النهضة

القائمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة استنفذت مهامها، مشيرا إلى قال سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن المفاوضات 

أن الجانب المصرى عليه أن يبحث عن خيارات أخرى. وأوضح أن كل الخيارات متاحة إذا تعنتت إثيوبيا وأصرت على ملئ السد 

ى حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى مليار متر مكعب وحرمان مصر من حصتها. وأكد أن الحل العسكري ال يمكن نقاشه ف 12بحجم 

 .أن مشروع إثيوبيا ليس اقتصادى ولكنه سياسى يحول إثيوبيا إلى قوة إقليمية فى أفريقيا تحت رعاية قوة دولية تحميها

 31/3/6132 اليوم السابع

 علي عبدالعال: "ال أتلقى تعليمات من أحد" .. وبعض النواب يدفعون إلسقاط المجلس

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: إن بعض وسائل اإلعالم روجت لفكرة أن الكلمة داخل المجلس يتم منحها 

الكالم غير صحيح، وال أتلقى تعليمات من أحد قائال: " محدش بيدينى تعليمات وعمرى ما ألشخاص بعينها، مشيرا إلى أن هذا 

وأضاف تعليقا على اعتراض النواب على عدم ."أخدت تعليمات من أحد ومعنديش استعداد لذلك، كما يروج البعض بنية سيئة

من القوانين خالل هذه المدة سيتم حل يوما، وإذا لم ننته  32االنضباط فى الجلسات:" نحن مضغوطون بسبب مدة الـ 

وتابع: لألسف هناك بعض النواب يستغلون هذه الضغوط، ويدفعون إلسقاط المجلس وما حدث أمس األول هو سحابة ."المجلس

 صيف وراءها شخص واحد يسعى لتعطيل اإلجراء.

 36/3/6132 بوابة األهرام

 مليار 211يناير".. ويؤكد: الفساد  62جنينة يتحدى: سأرد على كل نقطة بالتقرير بعد "

مليار جنية قال  211فت تصريحاته حول ارتفاع حجم الفساد الى فى أول رد فعل على تقرير لجنة تقصى الحقائق التى وص

المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لـ "بوابة االهرام" إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز 

واألموال المهدرة علي  يحتفظون بحق الرد علي كل نقطة، وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد

مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.وأضاف أنه سوف يقوم بإعداد رد واٍف حول  211الدولة بلغت 

يناير.واختتم جنينة  62هذه النقاط وإعالنها علي الرأي العام عقب انتهاء الدولة من االحتفاالت الخاصة بعيد الشرطة وثورة 

 .لي البرلمان وكل الجهات المعنية"ته، بالقول "سوف نرسل الرد المفصل علي تقرير لجنة تقصي الحقائق إتصريحا

 36/3/6132 بوابة األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012016&id=08ccb248-47b6-4e21-9712-d8f20ffbe9b6
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6132يناير  31نشرة    مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 البرعي: مصر تسير نحو أزمة اقتصادية كبيرةاحمد 

ن ألالدكتور أحمد البرعي وزير التضامن االجتماعي األسبق، من خطورة الوضع االقتصادي الحالي، مشيرا إلى ضرورة االنتباه حذر 

وقال في كلمته خالل مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، إن الوضع االقتصادي الحالي .مصر تسير نحو أزمة اقتصادية كبيرة

وتابع أنه يجب تنبيه .غيرها وال ديمقراطية وال اجتماعية، عدالة نحقق ولن شيء، أي  تغيير فيإذا لم يتغير فلن يكون هناك 

ن مصر ستواجه مشكلة اقتصادية كبري خالل الفترة ألالنواب الجدد لهذه المشكلة، ويعملوا على حلها بأقصى سرعة، 

ن التظاهر والخدمة المدنية، والقانون الذى يمنع من وألمح إلى أن أهم القوانين التى يجب أن ينظرها النواب هى قانو.المقبلة

وبخصوص قانون التظاهر، أشار إلى أنه كان يسعى وقت أن كان .الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع الجهات االستثمارية

 .سالن إال أنه لم يوفقفي وزارة الدكتور حازم الببالوي إلى تعديل القانون بما يتوافق مع توصيات المجلس القومي لحقوق اإلن

 36/3/6132 مصر العربية
 

 أحق بالحكومة حرارألأبو سعدة:"دعم مصر" مخالف للدستور والمصريين ا

إن تشكيل ائتالف "دعم مصر" داخل مجلس النواب  قال المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان،

وأضاف أن حزب المصريين األحرار يعتبر .نه نشأ بعد االنتخابات البرلمانية، وهو إعادة للحزب الوطني المنحلألمخالف للدستور، 

ها ب بتشكيليكلف الحز السيسي هو صاحب األكثرية البرلمانية وفي حالة عدم موافقة المجلس على الحكومة التي سيشكلها

نهم نواب األكثرية، وأن يحضروا كل ألوألمح إلى أن المصريين األحرار يحق لنوابه أن يأخذوا الكلمة أوال ."وليس ائتالف "دعم مصر

 .الجلسات العامة، وفي أي مشروع قانون يجب أن يكون له حق الحديث

 36/3/6132 مصر العربية

 -توك شو :

 توقيع إلعادة البث المباشر 311المصيلحى: عدم إذاعة الجلسات لن يغير الواقع.. وجمعنا 

قال الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة اإلقتصادية بمجلس النواب، إن الحماس الشديد للنواب للعمل على إنجاز القوانين 

 2دفعهم ألنهم لم ينتظروا أن يعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان تشكيل باقي اللجان، حيث أنه تم عرض تشكيل 

وأضاف خالل مداخله هاتفية له ببرنامج صفحة .فقاموا باالجتماع والعمل دون االنتظار واالستماع إلى باقى اللجانلجان فقط، 

توقيع للمطالبة بعودة البث المباشر للجلسات،  311جديدة على التليفزيون المصرى، أنه تم تجميع عدد من التوقيعات تزيد على 

عة جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة سيتعمل على رفع الروح الديموقراطية وسيتم مناقشة هذا األمر، مؤكًدا أن إذا

 وقال مصيلحي إن عدم عرض الواقع بالمجلس لن يغير منه شىء..والحث الديموقراطي لدي الشعب الذي يشاهد هذه الجلسات

 31/3/6132 بوابة األهرام

 

 إبراهيم عيسى: دعم الدولة فقاعة كبيرة وستنفجر قريبا

 الذي" عيسى إبراهيم مع" برنامج خالل من وذلك الكبيرة، بالفقاعة إياه واصفا مصر، دعم ائتالف هاجم المذيع إبراهيم عيسى

وأضاف: ."وقال عيسى: "إن االئتالف ال يملك أي عقيدة سياسية سوى تأييد السلطة.الفضائية" والناس القاهرة" قناة عبر يقدمه

 لوفاقا من الكثير وعليه طيب رجل ألنه النواب؛ لمجلس رئيًسا عبدالعال "إن كل التيارات السياسية قامت باختيار المستشار علي

 ."الوطني

 36/3/6132 رصد

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/879239-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/878858-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840654/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7--.aspx
http://rassd.com/173213.htm
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 إبراهيم عيسى عن برقية مجلس النواب لـ"السيسى": الرئيس فى غنى عنها

لسيسى، وهو فى غنى عنها، قائال:"ال يوجد مجلس لاستنكر إبراهيم عيسى، أداء مجلس النواب، وإرسالهم برقية تهنئة وتأييد 

نت وقال كفى الدول الديكتاتورية المستبدة"نيابى فى الوجود الديمقراطى، يبعث برقيات تهنئة للرئيس أو تأييد أو مبايعة إال 

فى نفاق ساعة ويحاول البدء بداية جديدة مغايرة عن المضى على نفس الطريق  21اتمنى أن يتماسك هذا المجلس لمدة 

الرئيس". وأوضح أن المجلس سار على نفس المسار التقليدى "النفاقى" الذى يحمل محاولة لمالصقة السلطة التنفيذية بالسلطة 

سى مثلما فعل سابقوهم مع مبارك والسادات وعبد الناصر ومحمد نجيب. وتابع قابية، ويتعاملون مع الرئيس السيالتشرعية الر

بعدما شاهدنا مجلس النواب، وهؤالء النواب ال يريدون أن يقودوا البلد إلى الديمقراطية ومتعلقون :"الرئيس هو حيلة البلد 

  ."بأذيال الماضى وأداءهم ماضوى بحت، ولديهم جنون وهوس إلعادة التجارب السابقة

 31/3/6132 اليوم السابع

 

 سعى للشو اإلعالمي.. ويجب إعطائه إجازة مفتوحة« جنينة»شوقي السيد: 

القانون والفقيه الدستوري، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أخطأ قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ 

عبر شاشة التليفزيون « أنا مصر»وأضاف في حواره مع برنامج .عندما وجه حديثه إلى الشعب وتحدث عن حجم الفساد في مصر

يس الجمهورية ورئيس الوزراء أو سلطات التحقيق بشكل هو الرقابة وإعداد التقارير وعرضها على رئ« جنينة»المصري، أن عمل 

هو اعتاد على مخاطبة الشعب منذ توليه المسئولية، وهذا غير جائز حتى وإن كان محقا في »و.مباشر وليس مخاطبة الشعب

وأكد .«عن الفساد تقريره.. كان من األولى له إرسال تقاريره إلى الجهات المختصة، ولكنه سعى للشو اإلعالمي في حديثه المتكرر

أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد يؤثر سلبيا على سمعة مصر الدولية وعلى االستثمارات األجنبية، 

البد أال يكمل مدة توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.. »واستطرد: .مشيرا إلى ضرورة إحالة األمر إلى سلطة تحقيق جنائية

 «.يحال بينه وبين عمله اآلن وإعطائه إجازة مفتوحة حتى ال يتم العبث في األوراق لطمس التحقيقاتالبد أن 

 31/3/6132 الشروق

 

  "فى بلدهباسم يوسف:"أنا جبلة.. ومحدش بيشمت 

رفض اإلعالمي الساخر باسم يوسف، ما يتردد حول شماتته فى األحداث التى تحدث بمصر، موضحًا أنه يرفض "الفرح الزيادة 

ال اشمت " :،"MBC" فى حواره مع اإلعالمية وفاء الكيالنى، مقدمة برنامج "المتاهة"، المذاع على فضائية . وأوضح والمبالغ فيه

غسل عقول الناس بأشياء غير حقيقية، ومش بتحط فى موقف دفاعى، ومحدش بيشمت فى بلده، ولو فى مصر، ولكننى ضد 

النظام قوى مش هيهمه السخرية..إحنا اتلسعنا كتير زى جهاز الكفتة..وقناة السويس كانت بحاجة لدراسة وأنا ضد الفرح 

ر فى الظلمة، والشهرة تستحق التمسك بما تؤمن به، الزيادة". وتابع: "كنت بخاف وأنا صغير، لكن دلوقتى ما أعرفش أنام غي

ولم أغير مواقفى، وأنا مش بعيط، أنا جبلة". وعن استخدام اإلخوان "تويتاته" فى الهجوم على النظام المصرى، قال: "النظام 

 ."أيضَا يستخدم تويتاتى لمهاجمة اإلخوان والعكس..دول ناس عندها خلل فى مخها

 31/3/6132 السابع اليوم

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%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%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81/2535892#.VpXy6vl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012016&id=da536d5e-fd39-42cc-9599-f05a7bfb7b96
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87/2535866#.VpXzI_l97IU
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 باسم يوسف: النظام الحالي نجح في إسكاتي

على سؤال اإلعالمية وفاء الكيالني "ليه هربت قناة "إم بي سي مصر" أجاب باسم يوسف خالل حواره في برنامج "المتاهة" على

ساخرا وليس سياسيا فاهما،  واعتبر باسم يوسف نفسه إعالميا."من مصر؟"، وقال ساخرا: "أنا مهربتش من مصر أنا بتفسح برة

وأكد أنه ليس مموال من قبل الحكومة األمريكية، وليس مدربا من جانب المخابرات األمريكية، كما يعتقد بعض المشاهدين، 

واستنكر استياء البعض من شخصية "جماهير" خالل برنامجه "البرنامج"، والتي جسدها ."بسبب سخريته في برنامج "البرنامج

وأكد ."منصور، قائال: "ما جماهير دي كانت حلوة أيام مرسي، وكانوا فرحانين بها، بس لما النكتة تبقى عليك بتزعل الفنان خالد

باسم يوسف أنه ليست عنده أدنى مشكالت مع عبد الفتاح السيسي، ولم يتهمه بالديكتاتورية في "البرنامج"، وأنه يهين الجيش 

يكن أداة ألحد أثناء تقديمه برنامجه سواء في عهد اإلخوان أو عبد الفتاح السيسي، وأوضح أنه لم .المصري، كما يتهمه البعض

وقال يوسف: "الفكرة كلها أن نظام مرسي حاول إسكاتي، لدرجة أني ذهبت بسببه للنائب العام، ."قائال: "رأيي كان من دماغي فقط

كبير الذي حققه برنامجي، إال أنه لم تجرؤ قناة مصرية واحدة وأضاف أنه "على الرغم من النجاح ال."والنظام الحالي نجح في إسكاتي

ورفض باسم يوسف الكشف ."على التفكير في تقديمه على شاشتها"، و"القنوات المصرية فقط هي من تسأل عن أسباب ذلك

، وعرض علي MBC مصر، قائال لها: "اسألي محطة MBC لوفاء الكيالني عن السبب وراء وقف برنامجه "البرنامج" على قناة

 ."تقديمه خارج مصر ولكني أرفض تماما ألنه برنامج يقدم من داخلها

 36/3/6132 63عربى

  أحمد زكى بدر: عرضت منصب المحافظ على قضاة ورؤساء جامعات ورفضوا المسئولية

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن سر اختيار المحافظين الجدد من القوات المسلحة والشرطة، يرجع إلى الجهود 

يبذلونها فى الشارع ،متابعا: "مين بيقدر يقعد يشتغل لبليل ويتحرك غير بتوع الجيش والشرطة". وأضاف خالل الكبيرة التى 

حواره مع الكاتب الصحفى خالد صالح، ببرنامج "آخر النهار" أنه عرض منصب المحافظ خالل الحركة األخيرة على قضاة ورؤساء 

ا هذه المسئولية. وعن حركة التغييرات الجديدة لرؤساء االحياء والمدن، ونواب جامعات ورؤساء شركات ومهندسين لكنهم رفضو

رؤساء أحياء بمحافظة اإلسكندرية نظرا ألدائهم الضعيف، وسيكون هناك تغييرا فى  1أكد أنه تم إقالة عدد منهم مثل تغيير 

ى أن يتقدم المواطنين الذين يريدون بعض المحافظات، حيث تم الحصول على موافقة "التنظيم واإلدارة" على طرح األماكن عل

  .ذلك طبقا للقانون على صفحة الحكومة على شبكة اإلنترنت لفحصهم والمفاضلة بينهم عن طريق لجنة محايدة لالختيار بينهم

 36/3/6132 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

 يناير 62حازم عبد العظيم: انضمامي لحملة "السيسي" أسوأ قرار اتخذته منذ 

 .يناير هو انضمامه لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي 62ذكر الناشط السياسي حازم عبد العظيم أن أسوأ قرار اتخذه منذ ثورة 

لما انظر لحال البلد بعد ما استرجع شريط األحداث الذي “تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": وقال في 

كان اسوأ قرار أخذته في هذه “وتابع: ."ن، أخطأت كثيًرا وأقول حزين عليكي يابلد، أخطأت في حقكآليناير إلى ا 62عاصرته منذ 

وأضاف: .”لسيسي وأفضل قرار انسحابي من قائمة حب مصر ومن رحم النظام نهائًياالفترة هو موافقتي على االنضمام لحملة ا

يونيو تغلبت العاطفة على العقل خوفا على البلد + شق شخصي ألني  11ومؤكد باعتذر لناس كتير هاجمتهم في فترة ما بعد “

 ."انقذت من السجن وقتها

 31/3/6132 مصر العربية

http://arabi21.com/story/881469/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88/2535789#.VpXzXfl97IU
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%A7/879596-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 عصام عبد الشافي: المذهبية مجرد أداة للصراع بين السعودية وإيران

وقال في تغريدة عبر .العلوم السياسية أن المذهبية فقط مجرد أداة للصراع بين السعودية وإيرانذكر عصام عبد الشافي أستاذ 

وتابع: ."حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "قواًل واحًدا في الصراع السعودي اإليراني، المذهبية فقط مجرد أداة للصراع

 ."لشيعة، مصالح فقط"السعودية ال تدافع عن السنة، وإيران ال تدافع عن ا

 31/3/6132 مصر العربية

 

 ينة معنوًيا ال يكفي لمساندتهشادي الغزالي حرب: دعم هشام جن

أعلن الناشط السياسي شادي الغزالي حرب عن دعمه للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكًدا أن الدعم 

أنا بالطبع أدعم هشام جنينة “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": .المعنوي ال يكفي لمساندته

 ."يواجه الفساد باسمنا جميعًا، لكن هل هذا الدعم المعنوي أو بهاشتاج يكفي لمساندته بعد أن وصلنا للحضيض؟ ال أظن الذي

 31/3/6132 مصر العربية

 

 عمرو عزت ساخًرا: مرتضي منصور مكانه لجنة القيم مش حقوق اإلنسان

ت، على اختيار النائب مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب بأن كان يجب أن يتولى علق الكاتب عمرو عز

وقال عزت في تغريدة له على موقع التدوين المصغر " تويتر":"لسه لسه، دي لجان مؤقتة لمراجعة القوانين ال .لجنة القيم

 .".لسه. مرتضى مكانه رئيس لجنة القيم صدرت قبل انعقاد البرلمان. تشكيل اللجان النوعية الدائمة

 36/3/6132 مصر العربية

 

 ع جنينة يكشف انحيازات الدولة حاليا ومستقبالمصطفي النجار: ما حدث م

علق البرلمانى السابق مصطفي النجار على تقرير لجنة تقصى الحقائق اليوم الصادر بتكذيب لتصريحات المستشار هشام جنينة 

:"مايحدث مع وقال فى تدوينة له على خسابه بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" .الخاصة بحجم الفساد بمؤسسات الدولة

هشام جنينةيحدد انحيازات الدولة حاليا ومستقبال ، و"الزفة" اإلعالمية التى اعتمدت على التالعب بتصريحاته وتوجيه اللوم له 

 ."بدل من مطاردة اللصوص والفاسدين تمثل حالة عهر إعالمى غير مسبوق فى تاريخ مصر

 36/3/6132 مصر العربية

 

 "بعد اختيار مرتضى لرئاسة لجنة حقوق اإلنسان.. منى سيف: "يليق بمجلسكم

وقالت في .ى سيف علي خبر تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة لجنة حقوق اإلنسان ببرلمان السيسينتقدت الناشطة منا

منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "الخبر ده لو صح، متماشي جدا مع تصور الدولة لحقوق اإلنسان وأداء 

  ."بمجلسكمالمجلس القومي رئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان.. يليق 

 31/3/6132 رصد

 

 

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%A7/879551-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/879572-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AA%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%A7/879113-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/879038-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://rassd.com/173249.htm
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 وقفة احتجاجية التحاد طالب آداب القاهرة للمطالبة بحق زميلتهم

للمطالبة بحق الطالبة ميادة محمد، ينظم اتحاد طالب كلية اآلداب بجامعة القاهرة، وقفة احتجاجية اليوم األربعاء، أمام الكلية، 

التى توفيت أثناء أدائها امتحان إحدى المواد بامتحانات الفصل الدراسى األول. وطالب االتحاد، خالل بيان له، إدارة الكلية بفتح 

ا، يتقبل عذرهالتحقيق فى حقيقة وفاة الطالبة، خاصةَ بعد شهادة زمالئها بأنها قد تعرضت لتعنيف من مراقب اللجنة، الذى لم 

 .عندما أغفلت غلق هاتفها الشخصى
 6132-3-31 اليوم السابع

 وقفة احتجاجية لذوي االحتياجات الخاصة أمام "الوزراء" 

نظم، اليوم، عدد من ذوي االحتياجات الخاصة، وقفة احتجاجية، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء؛ للمطالبة بتفعيل نسبة 

ن في الوقفة: "نطالب بصرف ل أحمد فتحي، أحد المشاركياقو المقررة لهم للتعيين في جميع الهيئات والوزارات الحكومية %2الـ

وأضاف أن "ذوي االحتياجات الخاصة ."عاًما، وال يعمل واألقل سًنا يكون له الحق في التعيين 21معاشات لمن تزيد سنه على 

ألن عدد ذوي االحتياجات الخاصة في مصر أصبح  %62الخاصة بالتعيين في الوظائف الحكومية لتصل  %2يطالبون برفع نسبة الـ

 ."ا على مستوى الجمهوريةمليوًن 32

 رصد 6132-3-36

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 من محفظتها التمويلية للمشروعات الصغيرة %61المركزي يلزم البنوك بتخصيص 

لتهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعليمات للبنوك 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تتناسب وأوضاع 

كات روأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي كخطوة مكملة إلصدار التعريف الجديد للش السوق الحالية

، ليتم بموجبها وضع 6132ديسمبر  1والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لقرار مجلس إدارة البنك فى جلسته المنعقدة بتاريخ 

 حد أدنى للمحفظة االئتمانية لتلك الشركات مع تخفيف أعباء التمويل من خالل إتاحته لهذا القطاع بأسعار عائد منخفضة.

 6132-3-63 بوابة االخبار

 قطف %32تخفيض الحد األقصى لقروض البنوك للعميل الواحد لـ 

أكد البنك المركزي المصري قيامه بتعديل تعليماته االئتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العمالء والحد 

ر وقر من المخاطر التي يشكلها تركز اإلقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى، مع منح البنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها

من القاعدة الرأسمالية للبنك،  %32إلي  %61قصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من البنك المركزي تخفيض الحد األ

من القاعدة الرأسمالية للبنك،  %61إلي  %62وتخفيض الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل واألطراف المرتبطة به من 

 سنوات لتوفيق أوضاعها  1وتمنح البنوك مهلة لمدة ويقصد باألطراف المرتبطة تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية، 

 6132-3-63 بوابة االخبار

http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B2%D9%85/2536176#.VpYNkvkrLIU
http://rassd.com/173159.htm
http://akhbarelyom.com/article/569553187fa975e960264829/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-20-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1452626712
http://akhbarelyom.com/article/56955afcb16b9f47776e56a9/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%80-15-%D9%81%D9%82%D8%B7-1452628732
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 مليارات جنيه 2مبيعات العرب واألجانب تهوى بالبورصة بخسارة 

امس على تراجع جماعى لمؤشراتها حيث اغلق رأس المال السوقى عند مستوى  أنهت البورصة تعامالتها فى جلسة

جانب والعرب فى اال المستثمريين قبل من بيعية ضغوط بسبب جنيه مليار 2٫1مخلفا تراجعا  جنيه مليار 233٫311٫112٫116

-مسجال انخفاضا نسبته نقطة  2,221.16عند مستوى  11حين اتجهت تعامالت المصريين للشراء وانهى مؤشر ايجى اكس 

6.21%. 

 6132-3-31 جريدة االهرام

 

 النقل والمواصالت

 ساعة عقب إزالة أثار انفجارمزغونة 36عودة حركة قطارات الصعيد بعد توقف 

بعد رفع الجرارين اللذين خرجا من على القضبان بين محطتى البليدة ومزغونة بالجيزة عادت حركة قطارات الصعيد لطبيعتها 

جراء االنفجار الذى وقع علي شريط السكة مساء أمس. وأعلنت هيئة السكة الحديد، عودة حركة القطارات عقب توقفها أكثر من 

 .بل أخرى وإزالة أثار االنفجارساعة بعد انتهاء قوات الحماية المدنية من مسح المنطقة بحثا عن قنا 36

 6132-3-31 اليوم السابع

 

 آالف أتوبيس 31رئيس هيئة النقل العام : أسطول أتوبيسات الدولة وحده ال يكفى.. والقاهرة الكبرى تحتاج 

قل العام الدكتور رزق على، إن حال الهيئة فى تحسن ملحوظ خالل الفترة األخيرة، مستهدفا اكتمال أسطول قال رئيس هيئة الن

آالف أتوبيس، ما دفعها للتعاون مع الشركات الخاصة التى  31أتوبيس بالقاهرة الكبرى، ليصل إلى  6211األتوبيسات الذي يضم 

 تضخ مينى باصات لمواجهة الضغط.

 6132-3-31 الشروق

 "توقف الطريق الدائري في اتجاه المريوطية بعد انقالب "مقطورة

توقفت حركة المرور بشكل كامل، على الطريق الدائري المتجه من المرج إلى المريوطية؛ بسبب انقالب سيارة نقل "مقطورة" 

 على الطريق، ما أدى إلى توقف الحركة، وتم نقل السائق المصاب وآخر لتلقي العالج. 

 رصد 6132-3-31

 

 تعليمال

 وفاة طالبة من أوائل آداب القاهرة بعد سحب ورقتها أثناء االمتحان

تعرضت طالبة بالفرقة الثالثة بقسم لغات شرقية بكلية اآلداب بجامعة القاهرة، ألزمة قلبية، خالل أداء امتحان إحدى المواد 

زميالتها، في تصريحات صحفية: إن الطالبة قالت إحدى و بالفصل الدراسى األول، صباح اليوم الثالثاء، ما أدى إلى وفاة الطالبة

تدعى "ميادة"، من العشرة األوائل بالكلية، وقام مراقب اللجنة بسحب ورقة إجابتها بعدما رن هاتفها، مشيرة إلى أن ميادة محمد، 

 .طلبت من المراقب استرجاع ورقتها لكنه رفض، ما نتج عن دخولها في حالة إغماء توفيت على إثرها

 رصد 6132-3-36

 

http://www.ahram.org.eg/News/131784/5/468310/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC/2536212#.VpYM2PkrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012016&id=28fcb1c7-ce2b-4d9c-ba98-7f239c0684b0
http://rassd.com/173259.htm
http://rassd.com/173183.htm
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 سياحهال

 منشأة سياحية متعثرة 26عامل في  1111ماليين جنيه إعانات لـ  2

 26في  1111من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة لنحو  121111ماليين و 2وافق وزير القوي العاملة ، جمال سرور، علي صرف 

وأكد أن ذلك يأتي في إطار ما قررته الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من  في صرف أجورهممنشأة سياحية تعثرت 

وأضاف أنه يجري حاليا إعداد  قرارات لمساندة العاملين والمنشآت بالقطاع السياحي نتيجة الظروف االقتصادية التي يمر بها

شأت السياحية ، فضال عن بحث باقي الطلبات تباعا للمنشأت كشوف صرف هذه المبالغ ، طبقا للطلبات الواردة من غرفة المن

 .المتعثرة حتى يتم صرف إعانات الطوارئ لعمالها

 6132-3-63 بوابة االخبار

 زراعهال

 ارتفاًعا بسعر كيلو األرز منتصف يناير"الحاصالت الزراعية": جنيهان 

أكد المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية، أن أسعار كيلو األرز سترتفع في النصف الثانى من يناير الجارى بقيمة جنيهين ومن 

 نيهاتج 2جنيهات بعد أن كان أقصى سعره لبيعه ال يتعدى الـ  2إلى  2.2المتوقع أن يصل سعر كيلو األرز بما يتراوح من 

جنيًها، بسبب عدم ضخه في السوق المحلية، واالحتفاظ بكميات حصاده  621وأضاف أن محتكرى األرز تسببوا في رفع سعر الطن 

وطالب المجلس، وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم أرصدتها  مما سيؤدى لرفع السعر على المستهلك خالل الفترة المقبلة

 أشهر لمنع تحكم المحتكرين لها في األسواق. 1مة لمدة ال تقل عن من السلع االستراتيجية المه

 6132-3-31 البوابه نيوز

 قباطاأل

 بعد إعادة إعمارها بواسطة الجيش .. افتتاح كنيسة بالمنيا الخميس المقبل

أن يتم افتتاح كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبو سيفين بقرية بلهاسة التابعة  قرر نيافة األنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة

أغسطس  32والكنيسة كانت ضمن الكنائس التي تعرضت لالعتداء بعد أحداث  لإليبارشية الخميس المقبل بعد إعادة إعمارها

د أصدرت بيانا أعلنت فيه عن موعد وكانت مطرانية مغاغة ق وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة إعمارها 6131

 .يناير، وقدمت الشكر لعبد الفتاح السيسي وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة 32االفتتاح الحادية عشر صباح الخميس 

 6132-3-31 بوابة االخبار

 أخرى
 

 وينأصحاب المخابز بالدقهلية يدشنون حملة "تمرد" ضد وزير التم

دشن أصحاب المخابز في الدقهلية، حملة "تمرد"؛ لسحب الثقة من وزير التموين، خالد حنفي؛ احتجاًجا على عدم تحرير عقود 

وأكدوا أنه بعد جمع التوقيعات على استمارة سحب الثقة، سيتم التقدم بها إلى  للخبازين، وتأخر صرف مستحقاتهم المالية

: إن -في بيان لهم-وقال أصحاب المخابز  والمجلس القومي لحقوق اإلنسان، ومجلس النواب رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء،

الوزير خالف وعوده المتمثلة في تحرير عقود بين كل أطراف منظومة الخبز، مع عدم صرف باقي مستحقاتهم من النقاط، بعد 

 .في القرى والمناطق المحرومة تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، وأيًضا عدم فتح مخابز جديدة إال

 رصد 6132-3-36

http://akhbarelyom.com/article/5693a62a7fa975753945a89b/6-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-9000-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-62-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-1452516906
http://www.albawabhnews.com/1714598
http://akhbarelyom.com/article/569584dfb16b9ff5192980b6/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1452639455
http://rassd.com/173145.htm
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 فقط من السكان في مصر لديهم صرف صحي  %62وزير البيئة: 

فقط من السكان في مصر  %62صرَّح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثالثاء ببيت القاهرة، أن 

إلى السكان، سواء بطريقة أو بأخرى؛ ما يعني أن  %311تعون بخدمات الصرف الصحي، على الرغم من وصول المياه بنسبة يتم

وذكر الوزير "أن الوزارة ال تنتهج مبدأ العقاب  نسبة كبيرة جدا من المياه المستخدمة يتم تصريفها بطرق ضارة وغير سليمة للبيئة

ت، فهناك مبدأ الثواب كما يوجد عقاب، وهذا من باب التحفيز والتشجيع على اتباع القوانين دائما مع أصحاب المصانع والشركا

 ."التي تحافظ على البيئة من التلوث

 رصد 6132-3-36

 باسم يوسف: أبو تريكة عمهم وحارق دم كل من يشوهه

عن استيائه من الهجوم وقرارات التحفظ على أموال "أبو تريكة"، وقال "هو عمهم وحارق دم أعرب اإلعالمي الساخر باسم يوسف، 

وأضاف اإلعالمى الساخر، في حواره مع اإلعالمية وفاء الكيالني، مقدمة برنامج "المتاهة"، المذاع على ."كل من يشوهونه

ون الكالم نفسه عبر برامجهم المختلفة بمنهج واحد، ، أمس الثالثاء، أن "الكثير من اإلعالميين فى مصر يكرر"MBC" فضائية

 ."يشوهون ويخوضون في أعراض الناس، وال تتم محاسبة أي منهم أو إيقافه

 رصد 6132-3-31
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 "الفتاق" وإعادته لمحبسه خالل أياماستقرار حالة "بديع" عقب إجراء عملية 

أفادت مصادر طبية، أن الحالة الصحية للدكتور محمد بديع، مرشد جماعة اإلخوان، مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له "فتاق" 

فى مستشفى قصر العينى، عقب نقله من محبسه بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة. ومن المقرر، أن يعود محمد بديع، 

 حبسه مرة أخرى خالل أيام بعد تحسن حالته الصحية، عقب إجراء العملية. إلى م

 31/3/6132 اليوم السابع

 

 "بمحيط انفجار "قطار العياط عبوتين وابطال مفعول  عبوة ناسفةانفجار 

الجيزة، أن جرار قطار بضائع تهشمت أجزاء منه وانقلبت إحدى عرباته عربة أعلى شريط السكة أكد مصدر أمنى بمديرية أمن 

الحديد بقرية أبو نجم بالعياط بعد انفجار عبوة ناسفة أعلى الشريط، وقامت هيئة السكة الحديد بالدفع بخبراء المفرقعات 

أمنى، أنه تم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين بمحيط انفجار أكد مصدر و  .بالتنسيق مع مديرية األمن للقيام بعمليات التمشيط

  شريط السكة الحديد بقرية أبو نجم بالعياط، كانتا مزروعتين بشريط السكة الحديد وأدت الى توقف حركة القطارات بالكامل

 31/3/6132 اليوم السابع

 

 وفد من دولة زامبيا يزور سجن المرج العمومي

استقبل سجن المرج العمومى وفدا من دولة زامبيا يرافقه وفد من وزارة الزراعة برئاسة الدكتور المدير التنفيذى لمشروع إنشاء 

اإلفريقية لزيارة مزارع اإلنتاج )الزراعى، الحيوانى، الداجنى ( ومصنع إنتاج الحالوة الطحينية، وذلك  المزارع المشتركة مع الدول

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تبادل الخبرات بين قطاعات الوزارة .لتبادل الخبرات فى هذه المجاالت

 ومختلف الجهات فى شتى المجاالت.

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

 تفكيك قنبلة هيكلية عثر عليها بجوار مجمع محاكم طوخ

عليها األهالى داخل حقيبة سوداء بجوار منطقة المحكمة تمكن خبراء المفرقعات بالقليوبية من تفكيك عبوة هيكلية عثر 

 .ومجمع النيابات بطوخ

 36/3/6132 الشروق

 

 -محاكم ونيابات :

  يحيل نائب رئيس مدينة منيا القمح للنيابةبعد انهيار عقار الشرقية.. المحافظ 

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إيقاف نائب رئيس مدينة القمح ومديرى اإلدارة الهندسية للمدينة ثالثة شهور، وإحالتهم 

  .آلنأخرين حتى ا 1أشخاص وإصابة  1للنيابة العامة للتحقيق فى واقعة انهيار عقار الشرقية والذى تسبب فى وفاة 

 31/3/6132 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/2536083#.VpXypPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89--%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7/2535906#.VpXzDfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/840349/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012016&id=e75d1125-89da-4c77-8def-4e39d9c1e318
http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84/2535697#.VpXy5vl97IU
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 بالغ للنائب العام لمنع هشام جنينة من السفر والتحقيق معه

ببالغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، من أجل منع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز قال األستاذ طارق محمود، إنه تقدم 

 المركزي للمحاسبات، من السفر والتحقيق معه، في تهم نشر أخبار كاذبة واإلضرار باألمن العام وإثارة الفتن واالضطرابات.

 31/3/6132 الشروق
 

 إخالء سبيل الرائد فهمي بهجت من سرايا النيابة في البالغ المقدم ضده بصدم مواطن بسيارته

وصرفه من قررت نيابة عابدين، برئاسة شريف توفيق رئيس النيابة، إخالء سبيل الرائد فهمي بهجت بضمان محل إقامته، 

 سرايا النيابة، بعد سماع أقواله في البالغ المقدم ضده من أحد المواطنين يتهمة بصدمه بالسيارة.

 36/3/6132 بوابة األهرام
 

 سنوات آلخر 31والسجن المشدد « أعمال عنف»متهما بـ 31المؤبد بحق «: جنايات الشرقية»

متهما بارتكاب أعمال عنف ضد الجيش والشرطة، كما قضت  31قضت محكمة جنايات الشرقية، الثالثاء، بالسجن المؤبد بحق 

آخرين منهم ثالثة متهمين بحرق قسم القرين،  2كانت المحكمة أصدرت حكما ببراءة .ات آلخر بنفس التهمسنو 31بالسجن المشدد 

يذكر أن جلسة المحاكمة عقدت برئاسة المستشار نسيم علي فرج وعضوية محمد .آخرين متهمين بحرق قسم ثان الزقازيق 1و

 أمنية.عبد الغفار وعلي رجب، بمقر محكمة بلبيس االبتدائية لدواع 

 36/3/6132 الشروق
 

 «غرفة عمليات رابعة»لالستئناف لضمها إلى قضية « غزالن»إحالة أوراق إعادة محاكمة 

يمية الشرطة، اليوم الثالثاء، إحالة أوراق إعادة محاكمة القيادي اإلخواني محمود قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاد

، إلى محكمة االستئناف، «غرفة عمليات رابعة»غزالن، الصادر ضده حكًما غيابًيا باإلعدام شنًقا في القضية المعروفة إعالمًيا بـ

الحضورية الصادرة فيها وإعادة محاكمة المتهمين أمام لضمها إلى أصل القضية، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء األحكام 

 دائرة جنائية جديدة.

 36/3/6132 الشروق
 

 دعوى من لواءات بداخلية مصر ضد إقصائهم 62

اللواءات السابقين بوزارة الداخلية المصرية ثورة على الوزارة بعد أن أصدرت قرارات بإحالتهم إلى المعاش، أعلن عدد من 

 62وأقام عدد من لواءات الشرطة دعاوى قضائية تصل إلى أكثر من .واالستغناء عن خدماتهم، واإلطاحة باألكفاء، وترقية األسوأ

 .لداخلية بإقصائهم، بحسب صحيفة "صوت األمة" الورقية الصادرة هذا األسبوعأمام مجلس الدولة، للطعن على قرارات وزير ا

 33/3/6132 63عربى
 

 أول بالغ بحل برلمان السيسي لمناهضة ثورة يناير

قدم المحامي تامر سيف، األحد، ببالغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يطلب فيه حل مجلس النواب؛ لمخالفته للدستور ت

 .تنة بين شباب مصر، وفق البالغيناير، تأسيسيا على تصريحات تهدد بإشعال ف 62المصري، وعدم اعتراف أعضائه بثورة 

 33/3/6132 63عربى

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012016&id=2bc249f0-bf15-44e3-8b9e-e1dc4b187f9d
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/840633/%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012016&id=0ab4c20b-e31a-4c72-b418-4d18efff2834
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012016&id=32a1a89a-dd96-491d-a178-891b55312a90
http://arabi21.com/story/881321/25-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85#tag_49232
http://arabi21.com/story/881286/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 "بالغ للنائب العام يتهم سعد الدين إبراهيم بـ"الخيانة العظمى

تقدم المحامي سمير صبري، ببالغ للنائب العام؛ يطالب من خالله بمحاكمة مؤسس مركز "ابن خلدون" الدكتور سعد الدين 

 .بالبالد اإلضرار بهدف خارجية سياسية أجندات تنفيذ خالل إبراهيم؛ بتهمة الخيانة العظمى من

 36/3/6132 رصد

 -اعتقاالت  :

 صفحة على "فيسبوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة 21إدارة  القبض على شخصين بتهمة 

صفحة على موقع التواصل االجتماعى  21من القائمين على إدارة  6ضبط قيامهم برجال مباحث المعلومات والتوثيق  اعلن

صفحة على  23سنة( ومقيم بالجيزة، والقائم على إدارة  62كل من: محمد.ع.م ) وهم."فيسبوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة

 .فحات على موقع التواصل "فيسبوك"ص 2، والقائمة على إدارة سنة( مقيمة بالمنيا 66كوثر.ح ) وموقع "فيسبوك"، 

 36/3/6132 بوابة األهرام

 

 لتخطيط للفوضى في ذكرى ثورة يناير باإلسكندريةتكوين خلية لأشخاص بتهمة  1القبض على 

 التخطيط أشخاص بتهمة تكوين خلية ارهابية و 1ألقت مباحث االسكندرية باالشتراك مع قطاع األمن الوطني، القبض على 

 يناير، بحسب التحقيقات األولية. 62إلشعال الفوضى والعنف في البالد خالل ذكرى ثورة 

 36/3/6132 الشروق

 

 يناير 62من اإلخوان خالل حملة مكبرة في أسوان قبل احتفاالت أشخاص  1 القبض على

من أنصار جماعة اإلخوان، وذلك في إطار  1خاللها ساعة، ضبطت  21شنت األجهزة األمنية في أسوان حملة أمنية مكبرة على مدار 

 يناير. 62عملية تمشيط تستهدف عناصر الجماعة قبل احتفاالت 

 36/3/6132 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/173143.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/840615/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AA.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012016&id=eed11b49-ac36-4313-85d1-8406d1e2d1d9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012016&id=9adec7f6-0f6b-43a7-8707-6fdc520e7e3b
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 الشأن العسكرى

 

 المتحدث العسكرى ينشر صور لمشاركة الجيش فى رفع أنقاض العقار المنهار بالشرقية

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعى "فيس بوك"، صورًا تظهر 

قية، وسرعة انتشال الضحايا والمصابين. مشاركة قوات الجيش فى رفع انقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشر

وقال المتحدث العسكرى تعليقاً على الصور "بتوجيهات من السيسى رئيس الجمهورية، والقائد األعلى للقوات المسلحة للمعاونة 

ات للقو فى رفع أنقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، فقد أعطى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام

المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى أوامره بدفع عدد من األطقم المدربة على أعمال اإلنقاذ واإلخالء والتدخل السريع لمعاونة 

أجهزة الدفاع المدنى فى رفع أنقاض العقار المنهار". وكان عقار بشارع الصحابة بمنيا القمح فى الشرقية انهار وأسفر عن مصرع 

  .آخرين تحت األنقاض، بحسب التقديرات األولية 1آخرين فيما زال  1وإصابة  1

 31/3/6132 اليوم السابع

 

 وزيرة التعاون الدولى والفريق أسامة عسكر يقومان بجولة ميدانية للمشروعات التنموية بسيناء

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة ومكافحة اإلرهاب  قامت الدكتورة

يرافقهم الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد من ممثلى المؤسسات االقتصادية وصناديق التعاون العربى، بجولة 

بدأت الجولة بالمرور على عدد من المشروعات . ا الدولة فى شبه جزيرة سيناءتفقدية لعدد من المشروعات التنموية التى تنفذه

التنموية التى يجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، واستمعت وزيرة التعاون الدولى والوفد المرافق لها إلى شرح تفصيلى 

رص العمل وتساهم فى تحقيق متطلبات تضمن التخطيط والتنفيذ لمراحل العمل بالمشروعات الجديدة والتى توفر اآلالف من ف

 . التنمية بشرق القناة

 36/3/6132 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/2535919#.VpXy_Pl97IU
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28935
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 أخبار سيناء

 

 جثث مجهولة بمنطقة شرق العريش 2العثور على 

جثث مجهولة ملقاة بأرض فضاء  2العريش بشمال شيناء، مساء اليوم الثالثاء، على  عثر أهالي منطقة الريسة شرق مدينة

جثث جهولة الهوية ، ملقاة بأرض فضاء بحي الريسة شرق العريش شبه  2وأكد شهود عيان أن أهالي عثروا اليوم على .بالمنطقة

ت بنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى العريش العام، وأخطر األهالي السلطات األمنية، والتي قام.متحللة وبها أثار طلقات نارية

 .وناشدت السلطات مشايخ القبائل للتوجه إلى معانية الجثث والتعرف عليها

 36/3/6132 مصر العربية

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/879200-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4

