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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

 ــــــــــــــــــــ

البرلمان االلمانى شكرى يلتقى مع رؤساء وأعضاء لجنتى العالقات الخارجية نشاط مكثف لوزير الخارجية فى 

 والدفاع واالمن القومى فى البوندستاج ومجموعة الصداقة المصرية االلمانية ونائبة رئيس البرلمان

انى "البوندستاج"، التقى يناير فى مقر البرلمان االلم 41اجرى سامح شكرى وزير الخارجية محادثات مطولة على مدار يوم االربعاء 

خاللها مع رؤساء وأعضاء لجنتى العالقات الخارجية والدفاع واالمن القومى، باإلضافة إلى مجموعة الصداقة المصرية االلمانية 

ت ثاوفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اشار إلى أن المحاد.ونائبة رئيس البرلمان االلمانى

التى اجراها شكرى مع أعضاء البرلمان االلمانى تطرقت إلى مختلف جوانب العالقات المصرية االلمانية، واتسمت بقدر كبير من 

العمق، وعكست إدراكا كبيرا من جانب أعضاء لجنتى العالقات الخارجية والدفاع واألمن القومى ألهمية مصر فى محيطها االقليمى، 

استعادة االستقرار الى المنطقة واالسهام بفاعلية فى تسوية األزمات المتزايدة والخطيرة فى الشرق وتعويال على دورها فى 

االوسط. وقد تبين ذلك بوضوح فى طبيعة األسئلة التى طرحها أعضاء البرلمان األلمانى على وزير الخارجية المصرى حول تقييم 

ريا واليمن، وفى فرص تهدئة التوتر السعودى االيرانى، فضال عن الرؤية مصر ورؤيتها للخروج من االزمات الطاحنة فى ليبيا وسو

 .المصرية لجهود مكافحة االرهاب وكيفية تعزيزها اقليميا ودوليا

 41/4/6142 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 تتعزيز التعاون بين القاهرة وبرلين فى مختلف المجاال

مع زيجمار جبراييل نائب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ووزير االقتصاد وزير الخارجية المصرى سامع شكرى التقى أمس 

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث .والطاقة فى الحكومة الفيدرالية، ومع وزير الخارجية األلمانى فرانك فالتر شتاينماير

بأن اللقاء تركز على تعزيز ودعم العالقات الثنائية المصرية األلمانية، ال سيما فى مجال االستثمار الرسمى باسم وزارة الخارجية 

ومتابعة المشروعات االقتصادية بين البلدين، باإلضافة إلى التطورات الجارية فى المنطقة، وعلى وجه الخصوص التوتر 

 الشرعية، وتدفق الالجئين إلى أوروبا وتداعياته األمنية واالجتماعية.السعودى اإليراني، واألوضاع فى ليبيا، وموضوع الهجرة غير 

 41/4/6142 األهرام

 

 غًدا لتعزيز التعاون مع مصر في كل المجاالتوفد برلماني بريطاني رفيع المستوى في القاهرة 

يتوجه وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى إلى القاهرة، غًدا الخميس، وذلك في أول زيارة رسمية لبرلمانيين أوروبيين إلى مصر، 

الزيارة تستغرق خمسة وصرح السفير المصري في لندن ناصر كامل لوكالة أنباء الشرق األوسط بأن .بعد انعقاد مجلس النواب

أيام، وأن الوفد سيرأسه السير آالن دنكان، رئيس مجلس حزب المحافظين للشرق األوسط، وعضوية كل من: السير جيرالد هاورث، 

رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني، وليو دوكارتي، مدير مجلس حزب المحافظين للشرق األوسط، إضافة إلى النواب 

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي الوفد .لي، وكوارسي كوارتينج، وديفيد موريس، وعضو مجلس اللوردات اللورد ريسبيشارلوت ليز

رئيس مجلس النواب، المستشار علي عبد العال، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير السياحة هشام زعزوع، إضافة إلى عدد من 

 .الشخصيات البرلمانية البارزة في مجلس النواب

 41/4/6142 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bfc2c523-0de5-4883-b921-b8dbe0c24f71
http://www.ahram.org.eg/News/131785/136/468535/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840980/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
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 ة مع قادة البرلمانشكرى يواصل مباحثاته في المانيا بلقاءات مكثف

عقد وزير الخارجية سامح شكري على مدار اليوم سلسلة لقاءات مكثفة مع قيادات البرلمان األلمانى " البوندستاج " وسط اهتمام 

برلمانى المانى ملحوظ بزيارة الوزير المصرى االولى من نوعها اللمانيا فى أعقاب انعقاد مجلس النواب المنتخب وبدء 

يناير، مع مسئولي البرلمان االلمانى الذين حضروا عشاء عمل رسمي  46وزير الخارجية لقاءاته والتي بدأها الثالثاء واستكمل .عمله

أقامه السفير المصري في برلين الدكتور بدر عد العاطى بمقر السفارة ، واجتمع فى هذا االطار اليوم مع رئيس لجنة العالقات 

وعقد شكرى لقاء موسعا مع مجموعة الصداقة البرلمانية األلمانية المصرية . ربع فى اللجنةالخارجية وممثلي الكتل السياسية األ

واختتم وزير الخارجية سامح شكرى سلسلة . وذلك قبيل اجتماع آخر عقده مع رئيس وممثلي الكتل السياسية األربع بلجنة الدفاع

كد وأ. برلمان السيدة بول مان عن الحزب االجتماعى الديمقراطىلقاءاته المكثفة مع قيادات البوندستاج بلقاء مع نائبة رئيس ال

 لقادة البرلمان األلماني التزام مصر بمسار التحول الديموقراطيشكرى 

 41/4/6142 بوابة األخبار

 مذكرة تفاهم مع اإلمارات في مجال تكنولوجيا أنظمة النقل الذكية

شهد د. سعد الجيوشي وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة استمارات ألنظمة تقنية المعلومات بدولة اإلمارات 

دة في مجال الحلول االلكترونية في المنطقة العربية وذلك في المجاالت المختلفة العربية المتحدة وهي احدي الشركات الرائ

وقع االتفاقية من الجانب المصري د.ماجد سلطان مستشار الوزير لتكنولوجيا .للتطبيقات الذكية لتكنولوجيا المعلومات

، وتأتي في إطار خطط التنمية القومية المعلومات وعن الجانب اإلماراتي خميس بن سالم السويدي رئيس مجلس إدارة الشركة

للحكومة المصرية والذي يحقق بدوره التنسيق والتكامل والربط بين قطاع النقل وكافة القطاعات األخرى وحرص وزارة النقل 

ري النهعلى تلبية االحتياجات المتزايدة على النقل البري والنهري والبحري من خالل السكك الحديدية والطرق والكباري والنقل 

والبحري واإلطالع على أخر ما توصل إليه العلم في مجال النقل األمن وإتباع أحدث النظم التكنولوجية الذكية وتطبيقاتها 

 بقطاعاتها المختلفة.

 41/4/6142 بوابة األخبار

 مصر تشارك في فعاليات معرض فيينا السياحي الدولي 

أيام، بأرض المعارض  1وتستمر على مدار  -يناير  41الخميس –ذي تبدأ فعالياته تشارك مصر في معرض فيينا السياحي الدولي، ال

في العاصمة فيينا، في ظل اهتمام كبير من جانب المواطنين النمساويين والشركات السياحية ومنظمي الرحالت، الذين 

جمع سياحي دولي ينظم سنويًا في يستغلون فترة انعقاد المعرض سنويًا، في تقديم برامجهم السياحية المختلفة في أهم ت

 النمسا.

 41/4/6142 بوابة األخبار

 شركة مصر للطيران تجتاز تفتيشات لجنة أمن النقل األمريكي بنجاح

صرح بذلك شريف .أيام 1والتي ُأجريت على مدار  ،TSA اجتازت شركة مصر للطيران بنجاح، تفتيشات لجنة أمن النقل األمريكي

فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. وأضاف أن إشادة اللجنة باإلجراءات التي يتبعها قطاع األمن بمصر للطيران وعدم 

تي تضمن تحقيق إبدائها ألية مالحظات ُيعد تتويجا لجهود القطاع في االلتزام بتطبيق كافة المعايير والمقاييس الدولية ال

 األمن والسالمة للرحالت التي ُتسيرها.

 41/4/6142 بوابة األخبار

http://akhbarelyom.com/article/5696c6d67fa975597694f84a/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1452721878
http://akhbarelyom.com/article/5696ad9ab16b9f0a20c3a099/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-1452715418
http://akhbarelyom.com/article/56968b7a7fa975665ff96f9e/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-1452706682
http://akhbarelyom.com/article/569679bd7fa975af58ca5374/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-1452702141
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 مليون جنيه لإلسكان االجتماعى بالمقطم 211الحكومة: 

فى بداية االجتماع االسبوعى لمجلس الوزراء امس، وجه شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، وأعضاء الوزارة التهنئة لمجلس النواب 

كما قام رئيس الوزراء، يرافقه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، .على بدء انعقاد جلساته، وانتخاب رئيس المجلس ووكيليه

بزيارة إلى مقر مجلس النواب لتقديم التهنئة وعلى صعيد مناقشات مجلس الوزراء اكد وزير التنمية المحلية ان مجلس الوزراء قرر 

عمارة سكنية تتضمن  461ى الذى يتضمن انشاء البدء فى انشاء المرحلة الثالثة فى مشروع االسمرات بالمقطم لالسكان االجتماع

على الفور فى المرحلة الثالثة من األعمال جنيه لتبدأ  مليون 211شقة . واضاف ان مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ  4611

 المشروع . 

 41/4/6142 األهرام

 مليون فدان 4.1الف فدان الحد األقصى للمستثمرين فى مشروع الـ  411وزير الري: 

 11مليون فدان من  4.1اكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان الحد األقصى للمستثمرين والشركات فى مشروع 

أفدنة ، وبالنسبة للتكلفة تختلف من منطقة إلى أخري، وفى بعض المناطق قد يصل الفدان بكل  1و االدنى  الف فدان ،411الى 

على  جاء ذلكو. %2سنوات، وستكون نسبة الفائدة أقل من  7ألف جنيه، وسيكون الدفع نقدًا أو بالتقسيط على  11خدماته إلى 

 . هامش اجتماعه بقيادات الوزارة لمتابعة اعمال لجنة مكافحة الفساد

 41/4/6142 األهرام

 وزير االستثمار يلتقى أعضاء "اقتصادية البرلمان" لمناقشة القوانين

ر أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة القوانين يجتمع وزير االستثما

واالقتراحات والمالحظات من األعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصال لهم. كانت اللجنة االقتصادية، وافقت 

سى، وذلك فى االجتماع الذى عقد أمس برئاسة على السي أمس األربعاء، على جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد

  .المصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة

 41/4/6142 اليوم السابع

 حسن البدراوي مساعًدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب

ًرا بإسناد اختصاصات مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب )االتصال السياسي(، إلى أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرا

 المستشار الدكتور حسن البدراوي مساعد وزير العدل الحالي لشئون التشريع.

 41/4/6142 بوابة األهرام

 بالسويس السعودية ةللقنصلي جديد مبنى إقامة على توافق الحكومة

يناير برئاسة المهندس شريف إسماعيل على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب  41وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم األربعاء 

من أمالك المحافظة لقنصلية المملكة العربية  6م 61111محافظة السويس التصرف باالتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 

ذلك إلقامة مبنى جديد للقنصلية، باإلضافة إلى سكن للقنصل والعاملين بالقنصلية ومنشآت لخدمة العاملين،  يأتي.السعودية

 . وذلك باألسعار المتفق عليها، وفي إطار تدعيم العالقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية

 41/4/6142 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131785/136/468534/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%85%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131785/27/468537/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7/2537730#.VpdEt_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840969/%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%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8B.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56966a8c7fa9754551f3326b/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-1452698252
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 «الماالوية -المصرية»يوافق على إنشاء لجنة للعالقات « الوزراء»

رئيس الجمهورية بشأن يناير، على مشروع قرار  41وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، األربعاء 

، في إطار دعم 4111نوفمبر  1االتفاق على إلنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي مصر وماالوي، الموقع في القاهرة بتاريخ 

ويهدف االتفاق إلى تعزيز التعاون بين مصر وماالوي في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية .عالقات مصر والدول اإلفريقية

 .الجتماعية والثقافية واإلعالمية والزراعية والعلمية والفنية، وأي مجاالت تعاون أخرى يتفق عليها الجانبانوا

 41/4/6142 بوابة األخبار

 -البرلمان المصرى :

 «تصريحات جنينة»نائبا يطالبون بتحديد جلسة لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق عن  11

نائبا من أعضاء البرلمان للدكتور  11عن تقدمه بطلب وقع عليه أكثر من « دعم مصر»ى بكرى عضو ائتالف كشف النائب مصطف

على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبون فيه بتحديد جلسة عاجلة لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها 

للمحاسبات عن وقائع الفساد ، ومطالبة المجلس بإحالة  السيسى حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى

 .نينةجالتقرير للنيابة العامة للتحقيق بشأن ما ورد بالتقرير من وجود أوجه للقصور والخلل وبطالن االستدالالت فيما نسب الى 

 41/4/6142 األهرام

 

  قرارات بقوانين للفصل فيها 8لجنة التعليم بمجلس النواب تراجع اليوم 

قوانين ستناقشهم اللجنة اليوم الخميس،  8اء لجنة التعليم، إن هناك قال أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، وأحد أعض

وذلك بناء على طلب عدد من األعضاء الذين رفضوا االجتماع أمس األربعاء مثل العديد من اللجان إلعطائهم فرصة لمراجعة 

مشاكل التعليم فى مصر وخاصة القوانين الخاصة بهم. وأوضح إنه سيترشح على رئاسة وكالة لجنة التعليم من أجل التصدى ل

 .فى الصعيد الذى يعانى من غياب الرقابة وتدهور المبانى التعليمية وسوء توزيع المعلمين ونقص بعض التخصصات

 41/4/6142 اليوم السابع

 

  نائبا لرئيس مجلس النواب إلعادة البث 71على المصيلحى: سنتقدم بطلب موقع من 

نائبا حتى اآلن وقعوا على طلب إلعادة  71جلس النواب ، ورئيس اللجنة االقتصادية، إن هناك قال الدكتور على المصيلحى، عضو م

بث المباشر لجلسات البرلمان، موضحا أن هذا الطلب سيتم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب فى أول جلسة عامة عقب مناقشة 

نائبا يتم مناقشته بشكل  61يم طلب موقع من أكثر من قوانين المرحلة االنتقالية. وأضاف أن القانون ينص على أنه حال تقد

فورى فى الجلسة العامة، موضحا أن المبرر الذى وضعه النواب المطالبين بإعادة البث هو أنه من حق الشعب المصرى أن يتابع 

ك من يتربص بالبرلمان، نوابه وبرلمانه باعتباره حق دستورى. وردا على تبرير األعضاء المدافعين عن وقف بث الجلسات، بأن هنا

 .أوضح رئيس اللجنة االقتصادية، أن لكل عضو رأيه الخاص به، ومن المفيد أن يكون هناك رأى ورأى أخر

 41/4/6142 اليوم السابع

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/569669ed7fa9750352f33269/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-1452698093
http://www.ahram.org.eg/News/131785/145/468519/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/--%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-8--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5/2537770#.VpdErvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%89--%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%86-70-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2537594#.VpdFDPl97IU
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 لجنة القوى العاملة رفضت "الخدمة المدنية" إلضراره باألمن القومى

شة قوانين القوى العاملة، أن سبب رفض اللجنة لقانون الخدمة أكدت النائبة سوالف درويش، عضو اللجنة المؤقتة لمناق

المدنية، هو إضراره بمصلحة العمال والموظفين فى الجهاز اإلدارى للدولة، وكذلك الضرر الذى يلحقه باألمن القومى. وأضافت 

، وتم إعداد تقرير مفصل سوالف درويش، أنه تم مناقشة جزء من القانون فى اجتماع اللجنة اليوم، وتم رفضه بشكل جماعى

من القانون، والتى تمس األمن القومى المصرى، والتى تنص  41بأسباب الرفض. وتابعت، "أن أهم أسباب الرفض هو المادة رقم 

على إمكانية شغل من يتمتع بالجنسية المصرية أو بأى جنسية عربية إلحدى الوظائف فى الجهاز الحكومى، كما أن القانون 

  .لفًيا للتعاقد مع المستشارين من خارج الجهاز اإلدارى للدولة، بما يكلف الخزانة أمواال طائلةيفتح باًبا خ

 41/4/6142 اليوم السابع

 

 قراًرا بقانون 11لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ُتوافق على 

جنة الشئون الدستورية والتشريعية المشكلة من هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة انتهت منذ قليل ل

وقال أبو .السيسي في غيبة البرلمان من عملها ولمناقشة واقرار القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيس األسبق عدلي منصور 

القرارات بقوانين التي صدرت من الدولة في غيبة البرلمان، خاصة تلك شقة في بداية الجلسة إنه البد من الموافقة علي 

وأشار أبو شقة الي أن المساس بهذه القوانين يعرض .المتعلقة بالسيادة، مؤكدا أن هذا ال يمنع مناقشتها وتعديلها بعد ذلك

ستشار سري صيام أن الهدف من هذا وأكد الم.مستقبل الدولة للخطر، ويهدم مقدراتها والبد من الموافقة عليها دون اعتراض

النقاش هو الموافقة أو عدم الموافقة علي هذه القرارات بقوانين، ألنه ال يجوز التعديل فيها اآلن ولذلك فال أهمية لعرض هذه 

هميتها القرارات بقوانين علي اللجنة بالترتيب الوارد في المذكرة التي تم توزيعها علي األعضاء، وال أهمية لعرضها طبقا أل

قرارا بقانون عرضت عليها وأن  11ن جانبه قال النائب إيهاب الخولي: إن اللجنة قد وافقت باألغلبية المطلقة، علي وموضرورتها.

الجلسة ممتدة إلي الحادية عشر من صباح الغد، لتلقي ملحوظات األعضاء وتحفظاتهم علي بعض هذه المشروعات بقوانين 

 . واستكمال المناقشات

 41/4/6142 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدنى :

  "سجن العقربالقومى لحقوق االنسان" يشكو "الداخلية" للرئيس بسبب "زيارة "

قرر المجلس القومى لحقوق االنسان، إرسال خطاب لرئاسة الجمهورية، يشتكى فيه وزارة الداخلية، وما قامت به مصلحة السجون 

بعدم تمكينها وفد المجلس الذى زار سجن العقرب بداية الشهر الحالى، من التفتيش بشكل كامل للسجن، واالطالع على الزنازين 

لمرضى. وأكد كمال عباس ، عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان، لـ "اليوم السابع"، أن التقرير الذى سيتم والكشف على بعض ا

إرساله لرئيس الجمهورية، سيتضمن ماحدث من الوزارة، بأنها أخبرت الوفد أن المساجين رفضوا الحديث معهم، فى حين أن 

تخبر المساجين من األساس أن وفد القومى لحقوق االنسان يريد ذويهم أكدوا أنهم لم يرفضوا مقابلتهم، وأن السجون لم 

مقابلتهم. وأشار "عباس"، إلى أن مصلحة السجون أيضا لم تمكن وفد المجلس القومى لحقوق االنسان، من التفتيش على الزنازين 

كشف عليها خالل الزيارة، ودخولها، وعدم تمكين، صالح سالم من الكشف على بعض الحاالت المرضية التى طلبت من الوفد ال

  .مؤكدا أنهم لم يمكنوا من أداء الزيارة بحسب المعايير التى طلبها المجلس

 41/4/6142 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/13/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/2537440#.VpdJqvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/840951/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%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%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9/2537608#.VpdFB_l97IU
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 -تصريحات :

 بيان علماء المصريين بالخارجيرفض  عضو الهيئة العليا للبناء والتنمية سيد فراج

أعلن سيد فرج، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، والقيادى بالجماعة اإلسالمية، رفضه للبيان الصادر من هيئة ما يسمى 

الشعب المصرى بالكفار وحرض على التصعيد. وقال فرج، فى بيان له :"أطالب "علماء المصريين بالخارج" اإلخوانية، والذى شبه 

الشباب بعدم تبني بيان "هيئة علماء المصريين بالخارج" أو العمل بها وعرض نصوصها على أهل العلم الشرعى غير البعيدين 

ب المصرى بالكفار، وحرضت على التصعيد عن الواقع العملى". كانت "هيئة علماء المصريين بالخارج" اإلخوانية، قد وصفت الشع

 .يناير 61فى ذكرى 

 41/4/6142 اليوم السابع

 

  "الجلسات هيرجع تانى ألن الناس مش هتسكتمحمد أبو الغار : "بث 

أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى، أن سعى األحزاب و بعض القوى لتشكيل تكتالت 

شر بث المباقرار وقف العلى وائتالفات داخل مجلس النواب ليس بجديد و ال غرابه فيه ألنه أمر طبيعى فى برلمانات العالم. وعلق 

 ."عن جلسات مجلس النواب، قائال:"هيرجع تانى ألن الناس مش هتسكت ،قرار مش مظبوط

 41/4/6142 اليوم السابع

 

 يناير تضر باقتصاد مصر 61سميح ساويرس: تظاهرات 

معنى"، معتبرا أن التظاهرات تضر يناير القادم ليس لها  61قال رجل األعمال المصري سميح ساويرس إن "دعوات التظاهر في 

ورأى على هامش احتفالية مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية، الثالثاء، أنه "ليس هناك سبب محدد يدعو إلى .باقتصاد مصر

اضطراب وقال: "ال زال هناك ذعر من أن يحدث ."التظاهر، وكل المعوقات والمشكالت التي ال تزال قائمة ستقل مع زيادة االستقرار

مرة أخرى، ولكن هذه المظاهرات لن تساعد في شيء، وستعود بمصر اقتصاديا إلى الخلف، فتكفي الضربة القاصمة التي أخذتها 

 .السياحة، فيجب أال يكون الضرب في مصر داخليا وخارجيا"

 41/4/6142 64عربى

 

 ق: مش هننزل لمستوى مرتضى منصور ونرد عليهجورج إسحا

أكد الناشط الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، أن المجلس لم يناقش تولي المستشار مرتضى منصور 

وقال إسحاق في تصريحات صحفية، مجيبا عن .رئاسة لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس، وتصريحاته حول حقوق اإلنسان في مصر

وناقش ."سؤال حول موقف المجلس من مرتضى منصور: "وال حد جاب سيرته في االجتماع، ومش هننزل للمستوى ده ونرد عليه

 .له الدوري الشهري االجتماع المجلس القومي لحقوق اإلنسان، أوضاع حقوق اإلنسان في مصر خاصة أحوال سجن العقرب، خالل

 41/4/6142 رصد

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/2537685#.VpdEx_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1---%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%AA%D8%B3%D9%83%D8%AA/2537666#.VpdEzPl97IU
http://arabi21.com/story/881604/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://rassd.com/173380.htm
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 -توك شو :

 رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يغلق الهاتف بعد مشادة مع "اإلبراشى

نشبت مشادة كالمية بين النائب قاسم فرج رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، واإلعالمى وائل اإلبراشى، حول تقلده هذا 

الهواء. وقال "فرج"، خالل مداخلة هاتفية إن الشباب هم من المنصب وهو فى سن السبعين، انتهت بغلق النائب الهاتف على 

انتخبوه، ولطالما دخل البرلمان، فهناك مساواة بين الجميع داخل المجلس، متابعاًا:" دخلنا انتخابات حرة وليست على أكتاف 

براشى عند سؤاله:"ليه الناس الشباب، وكلنا نسعى لمصلحة الشباب قبل ما هم يشوفوا مصلحتهم". وردًا على اإلعالمى وائل اإل

تعاملت على أن اختيارك اغتيال للشباب؟"، قال :"لمؤاخذة دة أسلوب إعالمى نرفضه تمامًا ألننا ال نغتال أحد، أنت ال تعلم كيف 

 فرح الشباب، سيبك من شغل مواقع التواصل االجتماعى، وارجع للقرية وأعرف الشباب فرحان قد إيه، ألنهم بيعتبرونى قيادة،

 ."والشباب عندهم طموحات وأحالم، واللى عملناه لهم يعجز أى حد عن عمله

 41/4/2614 اليوم السابع

 والُسّنة أما الدستور ال يمثل عندى جناح بعوضةمرتضى منصور: أحترم القرآن 

يناير،  61علق المستشار مرتضى منصور رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، على انتقاد البعض له بعدم اعترافه بثورة 

عيال الصيع، تانى يوم بليل لقيت الميدان فيه ال 46يناير الساعة  61قائاًل: "كالمى واضح، يا عيال يا هايفة يا تافهة، أنا نزلت 

ورًدا على اعتبار  ."يناير بعد صالة الجمعة دى انتفاضة شعب 68قلت أل دى مؤامرة على البلد.. وده رأّى ومش هغيره.. لكن 

يناير ثورة شعبية، قال خالل تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور : "أنا أحترم القرآن الكريم،  61الدستور، ثورة 

األحاديث النبوية الصحيحة، إنما الدستور ده ال يمثل عندى جناح بعوضة، وأنا بحترم القانون، وفيما عدا ذلك مجرد اجتهاد بشر، و

وأنا ضد الدستور ده، وأول واحد قلت إن الدستور فيه مواد كتير جًدا مش مضبوطة وعاملة مشاكل فى مجلس النواب". واعتبر 

وق اإلنسان تتمثل فى كرامة المواطن بمسكن نظيف وصرف صحى ومستشفى الئق وعالج المستشار مرتضى منصور، أن حق

مناسب، وأن يعامل المواطن باحترام داخل أقسام الشرطة حتى وإن كان مداًنا. وأوضح مرتضى: "لجنة حقوق اإلنسان بترد على 

قى رئيسها راجل وطنى، مينفعش يبقى راجل بيتمول تقارير األمم المتحدة، واألشكال اللى زى أوباما وكيرى المقرفة دى، الزم يب

من الخارج، والمجلس القومى لحقوق اإلنسان الزم يتغير فورًا ألنهم بيتعاملوا مع أمريكا، مضيفا: جورج إسحاق، وناصر أمين، 

بض من برة". وأكد وجمال عيد واألشكال دى كلها برة.. عايز تنتقد رئيس جمهوريتك انتقد يا حبيبى بس فى بلدك من غير ما تق

مرتضى منصور، أن قانون التظاهر لم يعرض على مجلس النواب، نظرًا لصدوره قبل الدستور، الذى ينص على نفاذ أى قانون 

 .يصدر قبله صدوره

 41/4/6142 اليوم السابع

 ما هي شروط مصر للمصالحة مع تركيا حسب أحمد موسى؟

أن تركيا عرضت على مصر قوائم بأسماء قيادات جماعة اإلخوان لديها وإغالق قنواتهم الفضائية وطرد  احمد موسىزعم اإلعالمي 

إن "مصر لن ي برنامجه على قناة "صدى البلد"وقال ف.كل قياداتهم لديها، كما طلبت رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

وأكد أنه لن تتم المصالحة ."اإلرهابيين المطلوبين للعدالة لدى تركياتتصالح إال بعد تنفيذ كل شروطها، وعلى رأسها تسليم كافة 

حتى "إرجاع الوديعة المصرية في تركيا، التي بلغت قيمتها مليارا يورو، باإلضافة إلى توقفها عن إرسال األسلحة إلى المليشيات 

 .المسلحة في ليبيا

 41/4/6142 64عربى

http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-/2537507#.VpdFFPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A3%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%86%D9%91%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A/2537501#.VpdFOvl97IU
http://arabi21.com/story/881591/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 الحسيني لـ"السيسي": األجهزة األمنية بتدخل في السياسة ليه؟ 

 ئتالفا تشكيل حول عبدالعظيم حازم الدكتور أطلقها التي التصريحات بسبب السيسي هاجم المذيع يوسف الحسيني، عبدالفتاح

خالل برنامج "السادة المحترمون" الذي يقدمه عبر قناة  الحسينيوتساءل .وراءه تقف من هي المصرية المخابرات وأن مصر، دعم

وقال الحسيني "المعرفة من حق الشعب، ."أون تي في" الفضائية عن أسباب تدخل األجهزة األمنية في العملية السياسية

 أحد ايمة بيتم داخلوتدفعني للتساؤل، هو صحيح فعال األمن هو اللي عمل قايمة في حب مصر، وال هو صحيح كان اجتماع الق

وتابع قائال "من حقنا نعرف، وال المعرفة بتمشي على سطر وتسيب سطر؟"، مضيفا: "ليه األمن يتدخل في ."!األمنية؟ األجهزة

 ."السياسة

 41/4/6142 رصد

 

 للبرلمان.. وسيتم عزل جنينة إذا ثبتت إدانتهأنور السادات: لجنة تقصي الحقائق لم تسلم تقريرها 

قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب: إن مسالة منع بث الجلسات سوف تنتهي، وسنشاهد قريًبا جلسات البرلمان 

م أداء نوابه اللذين علي قنوات التليفزيون، إما بًثا مباشًرا أو مسجال، فمن حق الرأي العام متابعة ما يدور داخل البرلمان، وتقي

في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، فيما يتعلق بالبيان الخاص بالجهاز  وأوضح.قام باختيارهم

المركزي للمحاسبات، أن المجلس ال ينكر وجود فساد وإهدار للمال العام بمؤسسات الدولة، ولكن ما حدث من المستشار هشام 

وأشار إلى أن لجنة تقصي .لتشكيل لجنة أصدرت تقريرا، أكدت فيه أن البيانات مضللة السيسيمن الهلع، دفعت جنينة سبب حالة 

الحقائق كان من المفترض، أن تقدم التقرير الذي توصلت إليه إلى البرلمان، وهذا ما لم يحدث بعد، مما دفع المجلس إلي تشكيل 

رفة المعلومات التي أستند إليها في تصريحاته، باإلضافة إلى مراجعة ما توصلت لجنة أخرى لالستماع إلى المستشار جنينة، ومع

 سنعلن عزل المستشار هشام جنينة إذا ثبتت إدانته.و إلية اللجنة التي شكلها السيسي

 41/4/6142 بوابة األهرام

 

 سمير غطاس" يصف الهجوم علي "جنينه" بالهرتله

 استنكر الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، من الهجوم في وسائل اإلعالم على المستشار هشام جنينه، بعد أن أصدر

وأضاف ."مليار جنية، قائًلا :" التغطية اإلعالمية للقضية هرتلة 211تقرير عن وجود فساد في بعض مؤسسات الدولة بقيمة 

خالل مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع اإلعالمي سيد علي، على قناة "العاصمة"، أنه ال يدافع عن هشام جنينه، 

وأكد عضو مجلس النواب، أنه .السيسي ال ينكر ذلك بنفسه وولكن هناك فساد كبير في مصر، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، 

إذا أخطا المستشار هشام جنينه يجب تقديم طلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه، موضًحا أن الهجوم على "جنينه" تستر 

 على الفساد وليس مكافحته.

 41/4/6142 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

http://rassd.com/173385.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840998/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5696b89db16b9f0823c3a099/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1452718237
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 مصطفى بكري: هشام جنينة ليس إخوانيا.. ولكنه انتهج نهج اإلخوان وأضر باالقتصاد المصري

ائية الحياة، أنه لم يتهم هشام قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بمداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم علي فض

جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه عنصر إخواني، موضًحا "أن جنينة انتهج منهج اإلخوان الذين سبق وأذاعوا أن مصر 

فعلة دولة فاسدة، وتعاني من إهدار للمال العام، مما أثار قلق رجال األعمال الذين امتنعوا عن االستثمار في مصر، وهذا ما 

 المستشار جنينة بالظبط".

 41/4/6142 بوابة األهرام

 -سوشيال ميديا :

 يوسف لـ"هشام جنينة": "تعايش مع الفساد واخلص"باسم 

تهكم اإلعالمي الساخر باسم يوسف، من االتهامات الموجهة للمستشار هشام جنينة، داعيا إياه إلى التعايش مع الفساد حسب 

اور على وكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "تويتر": "الرسالة وصلت يا جماعة اللي هيش.قوله

 ."الفساد، أنكل فساد نفسه هيقوم ويجيبه من قفاه ويحبس أمه، وآي يو دو زيس مستر جنينة.. تعايش مع الفساد واخلص

 41/4/6142 رصد

 خالد علي: ال تتركوا "جنينة" وحيدا في هذه المعركة

لرئاسة الجمهورية خالد علي، على تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر بحق المستشار علق المحامي الحقوقي والمرشح األسبق 

وقال "علي" خالل حسابه الشخصي .هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنها محاولة إلسكات صوته ومالحقته قضائيا

ينة ال يهدف إلى إسكاته أو إصدار قرار بإعفائه ما يحدث من تطويق للمستشار هشام جن" :"بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك

من منصبه وفقط، لكنه يمهد األرض لمالحقته قضائيا جزاء شجاعته في مواجهة الفساد وكشفه، فيا كل شرفاء هذا الوطن ال 

 ."تتركوه وحيدا في هذه المعركة

 41/4/6142 رصد

 منصور لجنة حقوق اإلنسان يثير ضجة على تويترترؤس مرتضى 

أثار خبر تولي النائب مرتضى منصور، منصب رئيس لجنة حقوق اإلنسان في برلمان مصر الجديد، عاصفة من التعليقات على 

نة وأطلق العديد من النشطاء العنان النتقاداتهم، معتبرين أنه من غير المعقول أن يترأس لج.مواقع التواصل االجتماعي

 :حقوقية، شخصية تطاولت على المصريين، على حد تعبيرهم. وفيما يلي بعض التعليقات

 41/4/6142 مصر العربية

 

 اإلنسان: العدل إجازة في مصر وائل غنيم عن حقوق

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، طول مدة الحبس االحتياطي التي يعاني منها الكثير من المتهمين، والتي تصل إلى سنوات 

وكتب غنيم تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، ذكر فيها قضية .قبل إحالتهم إلى المحاكمة

 .يوم قضاها في السجن 711حسام زكي، والذي تمت إحالته إلى المحكمة بعد  الصحفي

 41/4/6142 مصر العربية

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841001/%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%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%AC-.aspx
http://rassd.com/173392.htm
http://rassd.com/173363.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/881214-%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
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%A7/881328-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 وائل غنيم: الخارج يحتفل بثورة يناير وفي مصر يعتبرونها مؤامرة

 .يناير، بينما في مصر من يهاجمها ويصفها بالمؤامرة 61ياسي وائل غنيم آسفه من احتفال الدول األجنبية بثورة أبدى الناشط الس

وكتب غنيم تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "بينما نسمع أصواًتا داخل مصر 

كبيرة داخل متحف الفنون في كاليفورنيا، تعرض مشاهد من الثورة على تعتبر ماحدث في يناير مؤامرة، فوجئت بشاشة عرض 

وتابع: "اختلطت مشاعري بين الفخر بأنني كنت أحد المشاركين في الثورة، والمرارة على ما وصلنا إليه ."شاشة عرض كبيرة للزوار

 ."اليوم

 41/4/6142 مصر العربية

 

 قابيحافظ أبو سعدة عن أزمة جنينة: البرلمان ال يستطيع استجواب جهاز ر

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، أن البرلمان يمكنه مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكنه 

وكتب أبو سعدة تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: .ال يستطيع توجيه استجواب له

الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مناقشة الخطة والموازنة العامة في ضوء اختصاصه بالرقابة "البرلمان ملتزم بمناقشة تقرير 

 ."641على أموال الدولة مادة 

 41/4/6142 مصر العربية

 

 باسم يوسف لـ "خالد صالح": "يا ترى رئيسنا نزل علينا بالبراشوت من هارفارد؟"

ر وقال في وقت سابق عب.تساءل اإلعالمي خالد صالح عن مستوى تحضر الشعب المصري كي يطلب برلماًنا به نواب مثقفون

وتابع: "هل نحن شعب ."هل نحن شعب من المالئكة حتى نطلب برلماًنا من الجنة؟“حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

األمر الذي رد عليه اإلعالمي الساخر باسم يوسف قائاًل: ."يترقى فى العلم حتى يكون نوابنا من خريجي هارفارد؟، نوابكم شبهكم

 ."عم الحج وال هو نزل علينا بالبراشوت من هارفارد برضة؟ "ويا ترى رئيسنا شبه مين يا

 41/4/6142 مصر العربية

 

 إبريل: التدخل في عمل "المركزي للمحاسبات" يثبت فساد السلطة 2

إبريل تدخل الدولة في أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد إعالن نتائج تقرير تقصي الحقائق الذى نفي  2أدانت حركة شباب 

إبريل محاوالت  2يدين شباب “على موقع التدوين المصغر "تويتر":  وذكرت الحركة عبر حسابها الرسمي.وجود فساد في مصر

 ."النظام الحاكم للتستر على الفساد والتدخل في أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات لحجب المعلومات عن المصريين

 41/4/6142 مصر العربية

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/880520-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/880262-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/880022-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/879893-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
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 النشره المجتمعيه

 قتصاداأل

 المشروعات الصغيرةي يلزم البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في تمويل المركز

قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر إلزام البنوك العاملة بالسوق المحلية، بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في 

 تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة واالهتمام بوضع خطط تدريب وتنمية مهارات القائمين عليها

يان صحفي أهمية دور المعهد المصرفي المصري والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والهيئة وأوضح المركزي في ب

 العربية للتصنيع وكافة قدرات الدولة التدريبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 6142-4-41 بوابة االخبار

 دولة 67شركة للتنقيب عن البترول والغاز بمصر من  26

أولوياتها تنمية االستثمارات واعطاء الثقة أعلن المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تضع على قائمة 

شركات مشتركة بين قطاع البترول والشركات األجنبية والعربية والمصرية، فضال  418للشركاء األجانب ،مؤكدا أنه توجد فعليا 

ت جنسية مختلفة تعمل فى مصر ، مما يعكس متانة العالقات االقتصادية مع الشركا 67شركة بحث واستكشاف من  26عن 

العاملة فى مصر ويبعث برسالة ثقة لقطاع البترول المصرى .قال الوزير، أن استمرار شركات البترول األجنبية العاملة فى مصر 

فى ضخ االستثمارات ينعكس إيجابيا على تكثيف عمليات البحث واالستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم فى 

ترول والغاز ، ونوه إلى أن األوضاع المحلية واإلقليمية والعالمية السائدة حاليا فضال عن زيادة احتياطيات وانتاج مصر من الب

 االنخفاض الحاد فى األسعار العالمية للبترول تمثل تحديا كبيرا الستمرار جذب تلك االستثمارات .

 6142-4-41 الهرامجريدة ا

 قرار تنظيم االستيراد يثير الجدل بين المستوردين والمصنعين

الخاص بتسجيل المصدرين فى الهيئة العامة للرقابة  6141لعام  116اثار قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل رقم 

مسجلة لضمان الجودة جدال واسعا بين التجار على الصادرات والواردات واشتراط ان يكون للمصدر مصنع وعالمة تجارية 

والمصنعين ففى الوقت الذى رحب به رجال الصناعة باعتباره يحمى الصناعة الوطنية رفضه المستوردون باعتبار أنه معوق 

الى خروج  اكد إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية ان القرار يمثل عبئا اضافيا على المستهلك و يؤدىو لحركة التجارة

ألف مستورد على مستوى الجمهورية حيث بلغ حجم السلع المستوردة العام  811من المصدرين من السوق، ويضر بنحو  %11نحو 

من االستهالك. وطالب المستوردون والتجار بالرجوع اليهم قبل %11مليار دوالر وحجم اإلنتاج المحلى ال يكفى  81الماضى نحو 

ين تمس قطاع التجارة حتى ال تخرج بها عوار وتحتاج الى تعديل ووعد بالتنسيق مع االتحاد العام للغرف إصدار أى قرارات أو قوان

وأشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين  التجارية اللغاء هذا القرار والذى تضمن نقاطا غير منطقية تضر السوق المصرية

دى الرتفاع األسعار واالحتكار وزيادة حاالت البطالة خاصة أن قطاع التجارة بغرفة القاهرة إلى أن هذا القرار مانع لالستيراد وسيؤ

وفى الوقت نفسه اكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان اإلجراءات التى اتخذتها وزارة  مليون عامل 61يعمل به 

تيراد مجموعات سلعية كبرى إال من مصانع التجارة لتنظيم عمليات االستيراد تصب جميعها فى مصلحة المستهلك وان حظر اس

مسجلة بسجل خاص يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يهدف لحماية االقتصاد المصرى والمواطن من 

 السلع الرديئة المجهولة المصدر.

 6142-4-41 جريدة االهرام

http://akhbarelyom.com/article/5696a204b16b9f0f1be58a17/%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%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%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%A9-1452712452
http://www.ahram.org.eg/News/131785/5/468500/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131785/5/468496/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx
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 مدير الصندوق الكويتي للتنمية يصل القاهرة لدعم مشروعات سيناء

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم األربعاء، عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية قادًما من لبنان في زيارة لمصر 

وقالت مصادر إن البدر سيلتقى خالل زيارته مع كبار المسئولين المصريين لبحث  يسافر بعدها إلى النمسا تستغرق أربعة أيام

مشاركة الصندوق فى مشروعات التنمية االقتصادية فى سيناء، ضمن مبادرة يقودها الصندوق، وتضم عدة صناديق تنموية 

مليون دوالر سنوًيا،  111الصندوق الكويتي للتنمية بتقديم  ويتعهد عربية من بينها الصندوقان السعودي وأبوظبي للتنمية

 لدعم مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

 6142-4-41 بوابة االهرام

 

  مليون دوالر للبنوك اليوم لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة 40

مليون دوالر للبنوك العاملة فى السوق المحلية.  11يضخ البنك المركزى المصرى فى العطاء الدوالرى الدورى اليوم الخميس، نحو 

مليون  11مليون دوالر للبنوك، من إجمالى  11.1الدورى، الثالثاء الماضى، نحو وباع البنك المركزى المصرى فى العطاء الدوالرى 

جنيه للدوالر وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بأن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق  7.7114دوالر عرضت خالل العطاء، وبسعر 

ن الماضيين لتغطية طلبات االستيراد للسلع األساسية مليار دوالر خالل الشهري 7.2مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 

 .والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين األجانب فى سوق المال المصرية

 اليوم السابع 4-41-

6142 

 خبراء يتوقعون استمرار تراجع إيرادات قناة السويس

توقع خبراء اقتصاد استمرار تراجع إيرادات قناة السويس خالل األشهر القادمة من العام الجاري، الفتين إلى العديد من العوامل 

التي تساعد في استمرار تراجع إيرادات القناة رغم إطالق نظام السيسي التفريعة الجديدة. ودحضت األرقام، مجددًا، وهمًا باعه 

مليارات  8.4مليار جنيه ) 21ين بشأن مشروع تفريعة قناة السويس التي اقترضت الحكومة ألجلها نحو النظام المصري للمواطن

، والذي شهد افتتاح 6141في عام  %1.1دوالر( من الشعب، حيث أظهرت بيانات رسمية، اليوم األربعاء، تراجع إيرادات القناة بنحو 

القناة لخانات عشرات مليارات الدوالرات خالل سنوات قليلة بفضل المشروع التفريعة الجديدة وسط وعود حكومية بارتفاع عوائد 

 الجديد. 

 6142-4-41 العربي الجديد

 

 مليارات جنيه.. وخبير لـ"رصد": أسعار النفط السبب 1.1البورصة تخسر 

، بأعلى وتيرة %1" 11أنهت البورصة جلسة اليوم األربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات؛ إذ هبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 

نوفمبر  68نقطة وهو أدنى مستوى منذ  2611.61نقطة؛ ليغلق عند  618.21هبوط له منذ شهرين، وبلغت نسبة خسائرة حوالي 

 144.41مليار جنيه، مقابل  114.71مليارات جنيه، ويغلق عند  1.1أس المال السوقي ، بضغط من مبيعات األجانب، ليخسر ر6141

 مليار جنيه بنهاية تعامالت الجلسة السابقة. 

 6142-4-41 رصد

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/212/841040/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9/2537837#.VpdcIfkrLIU
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/1/13/%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%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://rassd.com/173345.htm
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 صحهال

 الري بمياه "الصرف" في البحيرة كارثة تهدد حياة المواطنين

فدان زراعي بمياه الصرف  411عيسى بمحافظة البحيرة عن كارثة جديدة، بسبب استمرار ري ما يقارب من  كشف سكان قرى حوش

الصحي، نتيجة تجاهل الحكومة لتوصيل شبكات الصرف لمنازل األهالي، مؤكدين عدم تعويض أصحاب المنازل المنهارة جراء كارثة 

، عدم وجود شبكات للصرف الصحي بمنازل األهالي، ما دعا السكان إلى وأكد عدد من سكان قرية "حبيب" التابعة للمركز السيول

 إنشاء وصالت للصرف على المصرف الرئيسي بالقرية والذي يروي األراضي الزراعية، مشيرين إلى كارثة صحية حال استمرار المشكلة

مهددة بالبوار لعدم وجود مصادر بديلة للمياه، فدان زراعي باتت  411وخالل جولة لـ"رصد" بالقرية أوضح السكان، أن ما يزيد على 

 .مما أجبر المزارعين على اللجوء إلى الري بمياه الصرف الصحي ومخلفات القمامة المتراكمة به

 6142-4-14 رصد

 

 النقل والمواصالت

 المدن محافظ كفر الشيخ: ترخيص التوك توك ومنع سيره بعواصم

قرر محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر فتح باب التراخيص لمركبات "التوك توك" مع حظر سيرها على الطرق السريعة وداخل 

كما  عاصمة المحافظة وعواصم المراكزوشدد المحافظ على تطبيق القرار وان من يخالفه يفرض عليه غرامة قدرها ألف جنية

لمرور والوحدات المحلية الذين سيتمكنون من ضبط مركبات التوك توك المخالفة وغير المرخص قرر المحافظ صرف مكافأة لرجال ا

 من قيمة الغرامة. %11قدرها 

 6142-4-41 بوابة االخبار

 

 السالم على قناة السويس بحضور قيادات عسكرية وتنفيذيةافتتاح كوبري 

شهد اللواء يس طاهر، محافظ اإلسماعيلية ، واللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة 

 ببدء التشغيل الرسمي لكوبريقناة السويس، واللواء ناصر العاصي، قائد الجيش الثاني الميداني، مساء األربعاء، مراسم االحتفال 

 السالم على قناة السويس.

 6142-4-41 المصري اليوم

 

  قطارا للعمل بمشروع القطار المكهرب محليا 61وزير النقل يعلن تصنيع 

قطارا التى ستعمل  61اتفقت مع شركة أفيك الصينية على تصنيع الـأعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أن الوزارة 

بمشروع القطار المكهرب السالم / العاشر من رمضان محليا، بدال من االتفاق السابق بتصنيعها بالصين وأضاف وزير النقل 

رة تسعى لتخفيضها، وتحويل جنيها، وأن الوزا 68لـ"اليوم السابع" أن الشركة الصينية حددت سعر تذكرة القطار المكهرب بـ

 .مليار دوالر إلى تنفيذه من خالل االستثمار بنظام حق االنتفاع 4.1تنفيذ المشروع من خالل قرض قيمته 

 اليوم السابع 6142-4-41

 

 

http://rassd.com/173389.htm
http://akhbarelyom.com/article/5696c4d27fa975547594f84a/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-1452721362
http://www.almasryalyoum.com/news/details/873479
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-20-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85/2537820#.VpdeefkrLIU
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 االعالم

 دقيقة 21قطع اإلرسال عن فضائية "العاصمة" للمرة الثانية خالل 

تكررت حادثة انقطاع اإلرسال على قناة "العاصمة" الفضائية، للمرة الثانية على التوالي خالل ساعة واحدة، حيث انقطع خالل 

وقد علق اإلعالمي سيد علي، عقب عودة البث .""العاصمة برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه اإلعالمي سيد علي، على قناة

في انقطاعه األول، أنه تم القطع البث عن القناة لعدة دقائق ثم عودتها، مجدًدا بسبب تداخل من الخارج، ولم تقطع اإلشارة 

 بسبب جهات معينة أو لمنعه من إبداء رأيه وتم السيطرة عليه.

 6142-4-41 بوابة االخبار

 سيد علي "مدافًعا عن جنينة": تقرير "لجنة السيسي" مسيس

جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن أصدر استنكر اإلعالمي سيد علي الهجوم في وسائل اإلعالم على المستشار هشام 

مليار جنية، قائاًل :" كأن المشاكل كلها في مصر متمثلة في هشام  211تقرير عن وجود فساد في بعض مؤسسات الدولة بقيمة 

ة لجنة تقصي وأضاف ، خالل برنامجه "حضرة المواطن" على فضائية " العاصمة"، األربعاء: "مهم."جنينة، ما تموتوه أحسن

الحقائق الذي كلَّفها عبد الفتاح السيسي بالتحقيق في تصريحات جنينة هي مراجعة التقارير وكشف ما به من مصداقية وما به 

وأكَّد علي أنَّ تقرير تقصي الحقائق المشكلة من ِقبل عبد الفتاح السيسي "مسيس"، متابًعا: "موقفي ليس دفاًعا عن من كذب

وصدر أمس األول الثالثاء تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار السيسي حول ."قضية وعن دولة". جنينة ولكن دفاع عن

 مليار جنيه. 211وصل لـ  6141تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن أنَّ الفساد في 

 6142-4-41 مصر العربيه

 

 زراعهال

  مليون جنيه من البنك األهلى لتمويل شراء القطن من المزارعين 240

صرح الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، بأنه تم االتفاق مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك 

المزارعين اعتبارا من الغد. وقال رئيس القابضة لـ"اليوم السابع" إنه من المتوقع أن األهلى لتمويل شراء بقية القطن من 

مليونا من بنك التنمية واالئتمان  121مليون جنيه. وأكد أحمد مصطفى أن الشركة حصلت على  611يمول البنك شراء قطن بنحو 

ألف قنطار قطن إكثار  481ألف قنطار منها  811تبلغ نحو  مليون من القابضة فى بداية شراء األقطان، والتى 411الزراعى وتدبير 

 .يتم الحفاظ على بذوره للزراعة
 اليوم السابع 6142-4-41

 أخرى

 بالغربية« أنبوبة بوتاجاز»مشاجرة على شخًصا في  46مصرع وإصابة 

، مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية  «منية إبيار»آخرون في مشاجرة بين عائلتين بقرية  41لقى شخصان مصرعهما وأصيب 

وبالتحريات، تبين نشوب مشاجرة بينهما للخالف على أسطوانة بوتاجاز ، حيث اعتدى كل طرف على اآلخر، مستخدمين أسلحة 

 رية وخرطوش، تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى كفر الزيات العام وتحرير محضر وعرضهم على النيابة.نا

 6142-4-41 المصري اليوم

 

http://akhbarelyom.com/article/5696b90c7fa9758b6fc3a099/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-60-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1452718348
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/881060-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/240-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A/2537823#.VpddNvkrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/873069
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 مليون جنيه بالمتحف المصري الكبير 61تعّطل الميكروسكوب اإللكتروني يهدر 

مسؤولين بالمتحف المصري الكبير، للمحاكمة العاجلة،  1المستشار عادل شاهين، مدير النيابة اإلدارية لآلثار، أمس، بإحالة  أمر

وتعطل  مليون جنيه 44التهامهم باإلهمال الوظيفي والتراخي اللذان تسببا في تعطل جهاز الميكروسكوب اإللكتروني البالغ ثمنه 

 .مليون جنيه 1يكروسكوب اإللكتروني الماسح، والبالغ ثمنه الخاصة بجهاز الم EDXوحدة 

 6142-4-41 المصري اليوم

 

 الحملة المصرية الشعبية لمقاطعة إسرائيل تعلن عن نجاح جديد

نجاح الحملة التي أطلقتها لمقاطعة شركة أورانج الداعمة عن  "BDS أعلنت "الحملة المصرية الشعبية لمقاطعة إسرائيل

قال و لالحتالل الصهيوني، وشركة موبينيل التابعة لها في مصر في مؤتمر صحفي ُأقيم اليوم بمقر حزب مصر الحرية بالقاهرة

سحب استثماراتها من رامي سعد، عضو الحملة الشعبية إن "الحملة اليوم تحتفل بأول نجاح لها في إرغام شركة أورانج على 

وأكَّد سعد "أن شركة أورانج الفرنسية ."إسرائيل والتي ُتقدر بماليين الدوالرات بعد ضغط شعبي هائل من داخل مصر وخارجها

أعلنت نيتها االنفصال عن الشركة اإلسرائيلية الشهر القادم لتنتهي بذلك جريمة مشاركة إسرائيل في عدوانها على فلسطين 

وقال عبدالرحمن أبوسالم، عضو الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل: "إن بداية الحملة كانت ."االحتالل الغاشم ومعاونتها على

، واخترنا ذكرى مذبحة بحر البقر لنؤكد أن إسرائيل عدوا لمصر أيضا وليست فقط عدوا 6141في شهر إبريل من عام 

حقق على أرض الواقع حيث أصبحت كل الشركات أصحاب وأضاف "نحن اليوم في أول خطوة وأول نجاح يت."للفلسطينيين

 ."االستثمارات الكبرى تعلم جيدا أن هناك مساوئ من االستفادة من مشاريع على أرض محتلة

 رصد 6142-4-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/873053
http://rassd.com/173361.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 قنا في نارية بطلقات شرطة أمين إصابة

ملثمين بغرض سرقة  1يناير، بطلقات نارية أطلقها  41أصيب أمين شرطة من قوة قسم شرطة نجع حمادي مساء األربعاء 

كان مدير أمن قنا اللواء صالح الدين حسان قد تلقي إخطارا بإصابة أمين شرطة من قوة قسم شرطة نجع حمادي .دراجته النارية

 1عاما مقيم بناحية القناوية بمركز نجع حمادي بطلقات نارية بالساق والحوض إثر تعدي  16" يدعي " حمدي عبد الاله عوض 

 ملثمين عليه بغرض سرقة دراجته النارية ثم الذوا بالفرار وسط الزراعات.

 41/4/6142 بوابة األخبار

 

 تفكيك قنبلة أسفل كوبري كفر الدوار العلوي بالبحيرة

تمكن خبراء المفرقعات بالبحيرة، اليوم الخميس، من تكفيك قنبلة هيكلية ُعثر عليها أسفل كوبري كفر الدوار العلوي بالطريق 

 اإلسكندرية –الزراعي "القاهرة 

 41/4/6142 البوابة نيوز

 

 لقينا تمثالين ذهب وعايزين حد يصرفهماختطاف سعوديين بعد تلقيهما رسالة: 

 أحدهما هاتف على رسالة تلقيا أن بعد سويف، بني محافظة في لالختطاف السعودية الجنسية يحمالن تعرض شخصان

 مقابل جنيه ألف 211 واالتصال بذويهما، طالبا فدية قدرهاوتم اختطافهم ."يصرفهم حد وعايزين ذهب تمثالين لقينا" المحمول

وعلى الفور قام أهلهما بإبالغ الشرطة، لتبدأ تحرياتها وتتبع خط سير المخطوفين، حتى شعر الخاطفون بالخطر .سراحهما إطالق

 .عليهم القبض فأطلقوا سراحهما في الصحراء، واستطاعت قوات أمن مديرية بني سويف تعقب الجناة بعد فرارهم، وإلقاء

 41/4/6142 رصد

 

 مجهولون يلقون المولوتوف على مكتب تذاكر المندرة باإلسكندرية

قالت هيئة السكك الحديدية إن مجهولين قاموا اليوم األربعاء، بإلقاء زجاجة مولوتوف على مكتب تذاكر محطة المندرة 

 باإلسكندرية، مما أدى الشتعاله وأتى الحريق على محتوياته.

 41/4/6142 بوابة األخبار

 -محاكم ونيابات :

 متهًما بالتعدي على منشآت الجيش للقضاء العسكري 11إحالة 

متهما أخلى سبيلهم، للقضاء العسكري، لتحديد جلسة  ٠٣نصر برئاسة المستشار محمد حتة، إحالة قررت نيابة أول مدينة 

أمام مبنى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمدينة نصر، وتعديهم على أفراد  ٣٣٠٠محاكمتهم على تظاهرهم عام 

قضية من نيابة  ٠٣فت مصادر قضائية أنه تمت إحالة وفى السياق نفسه، كش.الحراسة، وترديد عبارات مسيئة للجيش المصري

 النزهة ومدينة نصر، إلى نيابة أمن الدولة العليا والمحكمة العسكرية، لالختصاص.

 41/4/6142 البوابة نيوز

http://akhbarelyom.com/article/5696cfcbb16b9fc92c32ad53/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7-1452724171
http://www.albawabhnews.com/1716688
http://rassd.com/173382.htm
http://akhbarelyom.com/article/569625e37fa9750034297f6f/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1452680675
http://www.albawabhnews.com/1716306
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 "جنينة" أمام قاضي التحقيق السبت المقبل

رة العدل، أنه سيتم انتداب المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى تحقيق منتدب من محكمة استئناف كشف مصدر قضائى بوزا

القاهرة، من قبل مجلس القضاء األعلى، السبت المقبل، للتحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، 

 وعدد من القضاة بالوزارة. فى عدد من البالغات التى تقدم بها المستشار أحمد الزند ضده،

 41/4/6142 البوابة نيوز

 

 أفدنة إلنشاء سجن مركزي بالجيزة 411السيسي يخصص 

بدون فدان من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية  411.66وافق السيسي على إعادة تخصيص مساحة 

وحسب القرار يأتي ذلك الستخدام األرض في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر إلدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب، .مقابل

وهو السجن السادس .ديسمبر الماضي 61صدر هذا القرار وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم .وتبة ضرب نار، وقسم إلدارة مرور الجيزة

 . 6141عشر منذ منتصف 

 41/4/6142 العربى الجديد

 

 تنحي ناجي شحاتة عن محاكمة "غزالن" بعد رده للمرة الثانية

تنحى المستشار ناجي شحاتة عن نظر قضية غرفة عمليات رابعة، وردها إلى محكمة االستئناف إلحالتها لدائرة أخرى وذلك بعد 

لقضية، لخروجه عن األعراف القضائية.وانتقل محمود غزالن المتهم في قضية أن تقدم محمود غزالن بطلب لرده عن نظر ا

غرفة عمليات رابعة إلى دار القضاء العالي، من محبسه بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، للتنازل عن الطلب المقدم من 

ستشار محمد ناجي شحاتة وذلك بعد دفاعه لرد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمته في قضية "غرفة عمليات رابعة" برئاسة الم

 تنحي ناجي شحاتة عن نظر القضية وردها لمحكمة االستئناف إلحالتها لدائرة أخرى.

 41/4/6142 رصد

 إحالة ضابط شرطة أطلق النار على مواطن رفض الركوع له للجنايات

المستشار أحمد حامد، ضابط شرطة بقسم الهرم، إلى المحاكمة الجنائية، التهامه بالشروع في أحالت نيابة أول أكتوبر، برئاسة 

كانت النيابة قد تسلمت تقريرى الطب الشرعى والمعمل الجنائى فى .قتل مهندس رفض الركوع له، بعد مشاداة كالمية بينهما

 "الركوع" له، بعد وقوع مشاداة بينهما. واقعة إطالق "محمد.ب" ضابط شرطة بقسم الهرم، النار على مواطن رفض

 41/4/6142 بوابة األهرام

 

 متهم في قضية سالحجنيه التهامهم بالتسبب في هروب  611أمناء شرطة  1تغريم 

جنيه لتسببهم في هرب محبوس على ذمة  611قررت محكمة جنح إمبابة، تغريم كل من "أ.ع" و "ر.ر" و "س.ع" أمناء شرطة، 

 جنيه. 611قضية حيازة سالح، كما قضت بحبس المتهم الهارب شهرا وتغريمه 

 41/4/6142 بوابة األهرام

 

 

http://www.albawabhnews.com/1716214
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-2013
http://rassd.com/173371.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/840901/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%87.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/840856/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85--%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9--%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85.aspx
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 دفاع السيد البدوي يطلب رد المحكمة في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد

البربري، في  طلب دفاع الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، رد هيئة محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود

 محاكمته بتحرير شيك بدون رصيد، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة االستئناف، التخاذ إجراءات الرد.

 41/4/6142 ة األهرامبواب

 -اعتقاالت  :

 يناير 61على التظاهر فى  تحريضلخلية إخوانية بالمنيا ل يوم بتهمة تكوين 41أشخاص  1حبس 

قرر محمد صالح مدير نيابة بنى مزار تحت إشراف المستشار أسامة عبدالمنعم المحامي العام األول لنيابات شمال المنيا، حبس 

يناير الحالي.وهم:  61يومًا بعد ضبطهم وبحوزتهم منشورات للتحريض على التظاهر فى  41اإلخوان، خلية من عناصر تنظيم 

سنة ـ  11سنة ـ موظف بسنترال بنى مزار( ومحمد جمعة عبد العظيم محمد عويس ) 11مجدي نور الدين محمد محمدين )

ـ سبا 11موظف بمكتب بريد جامعة المنيا( ورضا توفيق عيسى مصطفى ) ك( جميعهم يقيمون بمدينة بنى مزار وبحوزتهم سنة 

يومًا لكل منهم، بعد  41وأمرت نيابة بنى مزار من حبس أفراد الخلية .منشورات تحريضية للخروج للتظاهر فى ذكرى ثورة يناير

 أن وجهت إليهم اتهامات بالتحريض على التظاهر ونشر الفوضى وتكدير السلم العام.

 41/4/6142 بوابة األهرام

 

 بالبحيرة اإلخوان قيادات من 41 على القبض

من قيادات جماعة اإلخوان أشخاص بتهمة انهم  41 القبض علىيناير، من  41تمكنت األجهزة األمنية بالبحيرة اليوم األربعاء 

 .جاء ذلك خالل الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع األمن الوطني بالبحيرة .لتورطهم في أعمال عنف

 41/4/6142 بوابة األخبار

 

 يناير.. اعتقاالت عشوائية بحق المواطنين في مصر 61خوفا من 

مصدر مسؤول بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب في مصر إن السلطات المصرية تشن حمالت اعتقال عشوائية قال 

كانون الثاني/  61ضد عدد من المواطنين في محافظات مصر المختلفة، وذلك قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة إلحياء ثورة 

، أن حمالت االعتقال "العشوائية" طالت نحو "64عربي"عن هويته، في تصريح لـ وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف  .يناير

شخص في عدد من المحافظات، خالل الثالثة أيام الماضية، واصفا ما تقوم به قوات األمن بأنها حمالت "مسعورة ومتخبطة"،  411

 .يناير 61لة الرعب لدى سلطة االنقالب من وال تفرق بين صغير وكبير أو امرأة ورجل، وأنها تأتي على خلفية ما وصفه بحا

 41/4/6142 64عربى

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/840846/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/841000/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/article/569636637fa9750d3ba99dfd/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1452684899
http://arabi21.com/story/881544/%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232


 

 

6142يناير  41   مرصد اإلعالم المصري       20   

 

 الشأن العسكرى

 ـــــــــــــــ

 "المتحدث العسكرى ينشر صور تفقد رئيس األركان لألنشطة التعليمية والبحثية بـ "الفنية العسكرية

عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك"، صور زيارة نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، 

الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتفقده مراحل اإلعداد والتأهيل العلمى والهندسى للطلبة والدارسين 

هذه الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدقيقة  من الكوادر العلمية والبحثية بالكلية الفنية العسكرية. وقال المتحدث العسكرى، أن

لألنشطة التعليمية ونظم اإلعداد والتأهيل لبناء شخصية الطالب المقاتل داخل الكليات والمعاهد العسكرية، والتى بدأت بعرض 

ع تقدمة ورفبرامج التدريب العلمى والعسكرى المكثف لطلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية، تضمنت حزم البرامج الم

  .معدالت اإلعداد البدنى والرماية واألنشطة والموضوعات العامة والتخصصية

 41/4/6142 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%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-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/2537521#.VpdFHvl97IU

