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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

 ادارة سيمنس األلمانية مشروعات الشركة في مصروزير الخارجية يناقش مع رئيس مجلس 

سامح شكري وزير الخارجية في ختام زيارته لبرلين لقاًء هاما مع "جو كايزير" رئيس مجلس إدارة سيمنس العالمية، وذلك أجرى 

ار وصرح المستش في إطار متابعة المشروعات التي تقوم بها الشركة فى مصر فى مجال توليد الطاقة والنقل والسكك الحديدية.

أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس األهميه الكبيرة التي توليها الشركة للمشروعات التي تقوم 

بها في مصر، والتى أعتبرها رئيس شركة سيمنس من أكبر مشروعات توليد طاقة الرياح، وتعد نموذجا سيتم االعتداد به في 

لمستقبل. وأضاف بأن اللقاء تتضمن برامج التدريب المهني التي ستقدمها الشركة للعاملين فى تلك المشروعات، دول أخرى في ا

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن  باإلضافة إلى مشروعات تدريب أخرى ستتم بالتعاون مع وزارة النقل وشركة دريسدن األلمانية.

ع ممثلي وسائل اإلعالم األلمانية عقب اللقاء، تناول مجاالت التعاون بين مصر شركة سيمنس نظمت حوارا للوزير سامح شكري م

 وألمانيا، والتطورات اإلقليمية، والدور الذي تقوم به مصر في المساعدة في تسوية األزمات المختلفة في منطقة الشرق األوسط.

 51/5/6152 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 ة كبيرة فى دعم مصر كدولة مهمة فى المنطقة:لدينا مصلحت الخارجية األلمانية رئيس لجنة العالقا

أكد نوربرت روتجن رئيس لجنة العالقات الخارجية فى البوندستاج األلمانى أن مصر وألمانيا تتبنيان رؤى مشتركة بناء على 

عقب لقاء ثنائئ بوزير الخارجية سامح شكرى  وتجن فى تصريحات خاصةوقال ر المصالح المشتركة التى تربط بين البلدين.

أعقبته جلسة مباحثات بين الوفد المصرى وأعضاء فى لجنة العالقات الخارجية التابعة للبرلمان األلمانى "البوندستاج"، ان 

ده تجن أن بالالمباحثات كانت مكثفة وتناولت تطوير العالقات الثنائية والتعاون فى ملفات ليبيا وسوريا والالجئين. وقال رو

تدرك أهمية التطور االقتصادى فى مصر وضرورة إيجاد فرص عمل للشباب بالنسبة تطور فى مصر على الصعيدين السياسى 

واالجتماعي. وأضاف أن بالده ستقوم بتكثيف التعاون االقتصادى مع مصر خالل الفترة المقبلة من خالل زيادة فى االستثمارات 

ووصف روتجن األوضاع فى ليبيا بأنها مثيرة بشدة للقلق  ن فى مجال التأهيل المهنى للشباب المصري.األلمانية، فضال عن التعاو

هناك، مشددا على أن مصر وألمانيا لديهما هنا مخاوف ومصالح مشتركة  الدولة وتوسع تنظيم داعش بسبب انهيار مؤسسات

وطنية فاعلة يمكن أن تتعاون معها مصر والدول  وعزم على تقويض نفوذ تنظيم داعش هناك من خالل وجود حكومة وحدة

 األوروبية.

 51/5/6152 األهرام

 

 وفد برلماني بريطاني يصل إلى القاهرة

القاهرة فجر اليوم الجمعة وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير آالن دنكان رئيس مجلس حزب وصل إلى 

المحافظين للشرق األوسط، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خاللها رئيس مجلس النواب المستشار علي عبد العال، ووزير 

زيارة الوفد بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب ، لتأكيد اهتمام قيادات حزب وتأتي  الخارجية سامح شكري، وعدد من المسئولين .

 بتعزيز العالقات الثنائية مع مصر في كافة المجاالت خاصة البرلمانية . -وهو الحزب الحاكم في بريطانيا  -المحافظين 

 51/5/6152 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=4556ed73-12f7-42e5-b2ad-50793c609fd7
http://www.ahram.org.eg/News/131786/26/468674/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841507/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%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-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.aspx
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 رئيس الجمهورية البوسني يستقبل السفير المصري في سراييفو

استقبل الرئيس البوسني دراجان تشوفيتش السفير المصري لدي البوسنة والهرسك ياسر العطوي حيث استعرض الجانبان سبل 

وهنأ الرئيس البوسني مجددًا بانتخاب مصر لعضوية  وآفاق تطويرها علي مختلف األصعدة.  دعم العالقات المتميزة بين البلدين،

مجلس األمن، وتوليها لمسئوليتها في هذا المحفل الدولي الهام، منذ بداية العام الجديد، مؤكدًا علي ثقته في تناول مصر 

وقدم الرئيس البوسني أيًضا التهنئة  العامين المقبلين.الموضوعي واإليجابي لمختلف القضايا المطروحة علي مجلس األمن خالل 

علي استكمال خارطة المستقبل السياسية المصرية، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرات القيادة الوطنية المصرية المشهودة علي 

دة أكد تشوفيتش علي مسانكما  العبور بمصر إلى آفاق المستقبل األفضل والتنمية االقتصادية المنشودة واالستقرار والتقدم.

بالده الكاملة لرؤية ومنهج وخطوات مصر الفاعلة علي صعيد مكافحة اإلرهاب، وباعتبارها من أهم الدول التي تتصدي بقناعة 

وجدية وتصميم علي مواجهة اإلرهاب الغاشم وجماعاته المؤثمة المجرمة التي ترتدي زورًا وكذبًا ونفاقًا ثوب المدافع عن اإلسالم 

لدين اإلسالمي السمح منها براء. من جانبه، أكد السفير المصري ياسر العطوي علي إيالء مصر االهتمام الحقيقي لسبل دعم وا

وتعزيز العالقات الثنائية مع البوسنة، منوهاً إلي انفتاحنا الكامل في التواصل مع مختلف شركاء الوطن في البوسنة وعلي مسافة 

االرتقاء بالعالقات االقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها بين البلدين لمجاراة المستوي المتميز  متساوية من الجميع، آماًل في

 الذي تشهده العالقات السياسية الثنائية الوثيقة.

 51/5/6152 بوابة األهرام

 السفير البريطاني بالقاهرة : لن نترك مصر وحيدة في معركتها ضد اإلرهاب والتطرف

صر في حربها ضد التطرف واإلرهاب؛ ولن قال السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسن"، إن المملكة المتحدة جنًبا إلى جنب مع م

نترك مصر تقف وحيدة في هذه المعركة، مؤكدا أن البلدين يقفان البلدان على الخطوط األمامية في هذه الحرب على اإلرهاب، 

للسفير جاء ذلك في تصريحات  سواء في سوريا أو العراق أو شمال سيناء. -ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القضاء على خطر داعش 

كاستن إبان عقد كل من المملكة المتحدة ومصر جولتهما العاشرة من المحادثات بين الموظفين العسكريين بالقاهرة، والتي 

ركزت على توثيق التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة التحديات التي تواجه االستقرار بجميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا.

 51/5/6152 بوابة األهرام

 الخارجية: مصر تدين هجمات "جاكرتا" اإلرهابية

الخارجية، في بيان، بأشد العبارات الهجمات اإلرهابية اآلثمة التي وقعت في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، والتي أدانت وزارة 

وأعربت عن تعازي جمهورية مصر العربية للحكومة والشعب االندونيسيين،  أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية على دعم مصر إلندونيسيا في مواجهة هذه الظروف  ن.وألسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابي

الصعبة، وتعيد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة اإلرهاب البغيضة، التي 

 تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسالمتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين.

 51/5/6152 بوابة االخبار

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841207/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841139/%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%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/569829a6b16b9fb034995b1a/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1452812710
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 وزير الخارجية يعود من زيارته أللمانيا

أيام التقى خاللها نظيره األلماني فرانك  1عاد إلى القاهرة مساء الخميس سامح شكري وزير الخارجية بعد زيارة أللمانيا استغرقت 

ؤساء وأعضاء لجنتي العالقات الخارجية والدفاع واألمن القومى بالبرلمان األلماني، ووزير النقل ألكسندر فالتر شتاينماير، كما ألتقى ر

 دوبريندت،ورئيس شركة سيمنس جو كايزير لبحث سبل دعم وتعزيز العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت.

 51/5/6152 بوابة األخبار

 

 انتهاء مهلة مصر والسودان وإثيوبيا لمكتبى االستشارات الفنية لسد النهضة اليوم

تنتهى اليوم الجمعة المهلة التى منحتها الدول الثالث مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين االستشاريين "بى. آر. إل" و"إرتيليا" 

المشترك إلعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة اإلثيوبى، والتى تم االتفاق عليها، تنفيذا لتقرير لجنة لتسليم العرض 

 الخبراء واجتماع الخرطوم فى ديسمبر الماضى.

 51/5/6152 اليوم السابع

 

 يتصدر أجندة محادثات السيسي وجين بينج« التعاون االقتصادي»مصادر: 

قالت مصادر مطلعة، رفيعة المستوى، إن التعاون االقتصادي، بين القاهرة وبكين، سيحتل صدارة المحادثات المرتقبة بين 

 يناير الجاري. 66إلى  61جين بينج، خالل الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني للقاهرة، في الفترة من السيسي، ونظيره الصيني شي 

ومن المنتظر مناقشة عدة مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة من بينها مشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة 

وحدات لتوليد الكهرباء  1في منطقة الحمراوين، باالضافة إلى إنشاء  الكهربائية وإقامة محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم

وسيعرض الجانب المصري على نظيره الصيني مشروع إنشاء مركز  أخرى، فضال عن مشروع إنشاء القطار مكهرب لنقل الركاب.

ر لتدوير المخلفات الزراعية نموذجي للزراعة اآللية لخدمة مناطق االستصالح في مشروع المليون ونصف مليون فدان ومركز أخ

وفي السياق ذاته يولي الجانبان المصري والصيني اهتماما بتشجيع وزيادة االستثمارات الصينية في مصر،  واألسمدة العضوية.

والعمل على التوصل التفاق حول المرحلة الثانية من المنطقة االقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس، إضافة إلى تطوير 

وسيعمل الجانبان، بحسب مصادر مطلعة، على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في  ومنطقة البحر األحمر. صعيد مصر

مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تسعى مصر إلى إنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية 

وحقق التعاون بين القاهرة وبكين في مجال البترول شوطًا كبيرًا  ذا الصدد.ببكين عن طريق االستعانة بالخبرات الصينية في ه

شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير، باإلضافة إلى مجاالت أخرى غير نفطية مثل تصنيع 

 الكوادر البشرية.الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة و

 51/5/6152 المصري اليوم

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5697f9ed7fa975826f939449/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-1452800493
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84/2539266#.VpipvfkrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/874332
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

  وزيرة التعاون الدولى تغادر إلى الصين للمشاركة فى افتتاح الصندوق اآلسيوى

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى متوجهة إلى العاصمة الصينية بكين فى زيارة  غادرت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل،

تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات الحفل االفتتاحى للصندوق األسيوى، كما تلتقى عدد من المسئولين بالصين لبحث 

حات سابقة أن مصر ستكون عضوًا بالصندوق سبل دعم وتعزيز العالقات بين الجانبين. وكانت الوزيرة قد أعلنت فى تصري

 .األسيوى، وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات لها بتمثيل مصر فى المشاركة بذلك الحدث المهم

 51/5/6152 اليوم السابع

 

 قرار حكومي مصري قريب بتجريم شعار "رابعة"

كشف مصدر في وزارة العدل المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيصدر قرارًا هو األول من نوعه 

"اعتصام رابعة، وجماعة اإلخوان المسلمين، والجماعة اإلسالمية، بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام إشارات وعالمات ورموز 

وأضاف أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة ."وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، والدولة اإلسالمية )داعش(

ون الجديد الذي وافق عليه مجلس التشريع في وزارة العدل التي يتوالها أحمد الزند، ويرتقب أن يصدر رسميًا فور تمرير القان

ألف جنيه لكل من "نشر أو صنع أو رّوج  01آالف و 51سنوات والغرامة بين  1الوزراء ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 

ت أو شارات أو صدر أو استورد أو نقل داخل البالد أو خارجها أو حاز بقصد اإلتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض، مطبوعا

أو رسومات أو ملصقات أو عالمات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من األشياء التي ترمز إلى كيانات أو 

ويعاقب مشروع القانون الجديد بالعقوبات نفسها "كل من حاز بالذات أو ."جماعات إرهابية تعمل داخل البالد، أو خارجها

رز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطالع الغير عليها، وكل من بالواسطة أو أح

حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما 

 ."ذكر

 51/5/6152 العربى الجديد

 

 مليار 0استقالة رئيس القابضة للمطارات بعد رفضه صفقة بـ 

استياء وتساؤالت متعددة بين العاملين في وزارة الطيران المدني، والقيادات التي استقبلت قرار االستقالة للدكتور محمود 

م ترأسه اجتماع الجمعية عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والمالحة الجوية، حيث فوجئ العاملين بقرار االستقالة رغ

العمومية لشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات الذي عقد اليوم، واعتمد خالله الميزانية واألرباح للعاملين، 

وقالت مصادر خاصة داخل الشركة، لـ"مصر .بحضور الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الذي استمر حتى الرابعة عصرا

ة"، إن سبب تقديم عصمت استقالته لرفضه التوقيع على صفقة الرادارات لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والبالغ قيمتها العربي

 .مليار جنيه ٣

 51/5/6152 مصر العربية

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86/2539048#.Vpiigfl97IU
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/882399-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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 وزير التموين يعلن استثمارا إماراتيا جديدا في مصر

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن وضع حجر األساس لمجمع تجاري ضخم في منطقة ألماظة بالتعاون 

صحفي ُأقيم اليوم بمقر وزارة التموين بقصر العيني.وقال إن "المجموعة  مع مؤسسة الفطيم التجارية العربية، وذلك في مؤتمر

مليارات جنيه فقط في هذا المشروع باإلضافة إلى بقية  1اإلماراتية "الفطيم" تضخ استثمارات كبيرة جدا في مصر ومنها 

 المشروعات المستمرة في مصر".

 51/5/6152 رصد

 -البرلمان المصرى :

 "العجاتي": ال يحق للبرلمان اتخاذ قرار بشأن "جنينة" 

أوضح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن عزل رؤساء الهيئات الرقابية هو حق لرئيس 

بشأن حاالت إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية من  ٥١٠٢لسنة  ٩٨رقم  للقانونالجمهورية دون غيره وفًقا 

حاالت، أولها إذا قامت بشأنه دالئل جدية على ما يمس أمن الدولة وسالمتها، وثانيها إذا فقد  ٤مناصبهم، الذى حدد العزل فى 

يفته بما من شأنه اإلضرار بالمصالح العليا للبالد أو أحد األشخاص االعتبارية الثقة واالعتبار، أما الحالة الثالثة إذا أخل بواجبات وظ

 العامة، فيما تنص الحالة الرابعة على اإلعفاء إذا فقد أحد شروط الصالحية للمنصب، الذى يشغله لغير األسباب الصحية.

 51/5/5261 البوابة نيوز
 

 "رئيس النواب": عودة مصر لعضوية االتحاد البرلماني الدولي

كشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تلقى اتصاال هاتفيا من أمين عام االتحاد البرلماني الدولي مارتن 

عضوية االتحاد، بعد تعليق العضوية شونجون، لتهنئته برئاسة البرلمان، الفتا إلى أنه أبلغه بقرار عودة البرلمان المصري إلى 

 خالل الفترة الماضية بسبب غياب البرلمان في مصر.

 51/5/6152 البوابة نيوز
 

 اللجنة التشريعية توافق علي قوانين ااٍلرهاب والحقوق السياسية واالنتخابات

عدلى منصور انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهد 

ذلك على الرغم من وجود .قرار بقانون بعد مناقشتها خالل االجتماعات 01السيسي، والمحالة إلى اللجنة والتي بلغ عددها و

لقوانين والتي أرفقتها اللجنة مكتوبة على هذه القوانين مع التقرير الكامل للجنة اعتراضات من قبل بعض النواب على بعض ا

  .والذى من المقرر رفعه إلى رئيس المجلس

 51/5/6152 بوابة األهرام
 

 يوما 51عبدالعال: البث المباشر لجلسات البرلمان سيعود بعد

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن البث المباشر لجلسات البرلمان سيعود عقب إنجاز المجلس لجميع القرارات 

جاء ذلك عقب اجتماعه مع ممثلى الهيئات البرلمانية بحضور السيد الشريف وسليمان وهدان .بقوانين التى صدرت فى غيابه

 .وكيلى المجلس

 51/5/6152 مصر العربية

http://rassd.com/173515.htm
http://www.albawabhnews.com/1718161
http://www.albawabhnews.com/1717829
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841334/%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%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8D%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.aspx
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%A9/882279-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7
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 قرارات لرئيس الجمهورية 7لجنة "القوانين ذات األهمية الخاصة" بالبرلمان توافق على 

قرارات بقوانين صادرة  7وافقت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وبحث القرارات والقوانين ذات األهمية الخاصة بالبرلمان على 

الجمهورية في غياب البرلمان، وذلك خالل اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب السفير محمد العرابي رئيس اللجنة عن رئيس 

وأمانة سر النائب طارق الخولي.وتشمل القرارات بقوانين التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها بمجلس النواب اليوم، قرار رقم 

بإنشاء  6151لسنة  51بتعديل بعض أحكام قرار رقم  6151لسنة  560قومي، وقرار رقم بإنشاء مجلس األمن ال 6151لسنة  51

بإنشاء مجلس  6151لسنة  65قرار رقم و.بإنشاء المجلس األعلي للقوات المسلحة 6151لسنة  61مجلس األمن القومي، وقرار رقم 

ووافقت .بإنشاء مجلس الدفاع الوطني 6151لسنة  65بتعديل بعض أحكام قرار رقم  6151لسنة  561الدفاع الوطني، وقرار رقم 

بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية السترداد األموال واألصول والموجودات في الخارج، وقرار  6151لسنة  62اللجنة أيضا على قرار رقم 

 في شأن األحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم. 6151لسنة  511رقم 

 51/5/6152 بوابة األهرام

 

 قانونا في يوم واحد تشمل التظاهر 561برلمان السيسي يقر 

قرارا بقانون صدر في فترتي حكم الرئيس  561لجنة، األربعاء، من إقرار  51انتهت لجان مجلس نواب ما بعد االنقالب، وعددها 

المؤقت المعين من قبل العسكر، رئيس المحكمة الدستورية الحالي، عدلي منصور، ورئيس االنقالب عبدالفتاح السيسي، من 

توقعات بأن تنتهي اللجان، اليوم الخميس، من إقرار جميع القوانين المعروضة عليها،  يأتي ذلك وسط.قانونا أصدرها 015بين 

وفي .يوما، على أن يتم عرضها جميعا على المجلس، يوم األحد المقبل 51إقرارها، خالل  512في مادته  6151التي يوجب دستور 

القوانين أو عدم عرضها على النواب أو رفضها سوف يزيل بيان تاله األربعاء، حذر رئيس المجلس، علي عبد العال، من أن تأجيل 

وأشار إلى أن القوانين تتضمن قوانين مهمة ومؤسسية مثل قانون مباشرة .أثرها بأثر رجعي، وهو ما يتطلب العمل على إقرارها

وكان .لدولة، وفق وصفهالحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، والموازنة العامة، وهي تشريعات ترتب عليها أوضاع قانونية في ا

عبد العال التقى بالمحررين البرلمانيين، الثالثاء، وحذر من أن بعض القوانين إذا لم تتم الموافقة عليها سيتم خروج من قام 

 .بالعمليات اإلرهابية

 15/5/6152 65عربى

 

 طرح تقرير جنينة في جلسة األحد واجتماع مغلق لالتفاق على الئحة جديدة للمجلس.. 

قال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن اجتماع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مع 

وتم االتفاق خالل االجتماع، على تشكيل لجنة خاصة .سرؤساء الهيئات البرلمانية، بدأ في مناقشة وضع الالئحة الجديدة للمجل

وحول مناقشة  .لوضع الالئحة على أن تنتهي من عملها خالل أسبوع من بدايته، مشيرا إلى أن أكثر من حزب تقدم بمشروع لالئحة

 للمجلس مؤخًرا ولم تتمتقرير لجنة تقصى الحقائق حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالفساد، قال إن التقرير ورد 

 دراسته بعد، كما أنه تقرر عرض موضوع المستشار هشام جنينة على الجلسة العامة األحد المقبل.

 51/5/6152 بوابة األهرام

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841340/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9.aspx
http://arabi21.com/story/881641/%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%8A%D9%82%D8%B1-124-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841395/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A.aspx
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 -األحزاب واالئتالفات :

 استقالة أمين عام "المصرى الديمقراطى" وأمين لجنة الشئون الخارجية بالحزب

عام للحزب وأنه  أكد أحمد فوزى، األمين العام للحزب المصرى الديمقراطى االجتماعى أنه تقدم باستقالته من منصبه كأمين

سيكتفى بالتفرغ للممارسة العمل العام من خالل عمله الحقوقى، مشيرا إلى أنه مازال عضو هيئة عليا بالحزب ولم يستقل من 

وأكد أن استقالته .وأرجع فوزى فى تصريح لـ"بوابة األهرام" أسباب استقالته إلى الظروف المحيطة بالمناخ السياسي الحالى.الحزب

ى وجود أى خالفات مع أعضاء الحزب أو قياداته، معربا عن تقديره لكل جهود أعضاء الحزب وقياداته الذين حاولوا بشدة ال ترجع إل

 إثناءه عن االستقالة وترك منصبه.

 51/5/6152 بوابة األهرام

  على مظهرنا الجلسة القادمة دعم مصر": مراجعات داخلية بـاالئتالف ونعول"

قال النائب أسامة هيكل، عضو ائتالف دعم مصر، إنهم بصدد إجراء مراجعات لما حدث خالل الجلسات السابقة لمعرفة مدى التزام 

النواب بما هو متفق عليه داخليًا فى االئتالف، مضيفا:"مينفعش نكون متفقين على اختيار معين ويخرج ناس تخالف القرار". 

دد على ان تصرفا النواب خالل الجلسات السابقة، ال يوحى أو ينذر بأن هناك خطر على االئتالف، الفتا إلى أن األهم لديهم هو وش

المظهر الذى سيخرج عليه االئتالف يوم األحد القادم خالل جلسة التصويت على القوانين، موضحا:"سيتضح للجميع ما إن كان 

مختلفة"، الفتًا إلى أن ما حدث خالل انتخابات الوكيل كان فى صالح االئتالف ألنه يرد على من آراء االئتالف متفقة سويًا أم 

 .يصدرون للرأى العام أننا دخلنا للسيطرة على البرلمان

 51/5/6152 اليوم السابع

 "التجمع": دعم األحزاب لرجال األعمال يجب أن يكون مرهون بـ"العدالة االجتماعية"

المكتب التنفيذى لحزب التجمع، إنه من المفترض أن يكون لدى الدولة سياسة اقتصادية واضحة  قال حسين عبد الرازق، عضو

هدفها تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية، وتسهيل االستثمار أمام القطاع الخاص والمحلى واألجنبى بشرط أن يكون هذه 

وعن إعالن حزب الدستورى  .ق تنمية حقيقيةاالستثمار انتاجى وليس هدفه الربح السريع وتحقيق مكاسب دون تحقي

االجتماعى الحر، تبنيه لدعم رجال األعمال، قال "عبد الرازق" لـ"اليوم السابع":" أمر مطلوب شريطة أن يكون هناك ربط التنمية 

ال والفالحين االقتصادية بعدالة التوزيع" مضيفًا:" فى العالم كله أحزاب تعبر عن فئات معينة فهناك أحزاب تعبر عن العم

وهناك أحزاب تعبر عن الرأس مالية". وأضاف:"رجال األعمال يدعمون األحزاب المعبرة عنهم وعن مصالحهم لكن فى مصر 

  ."يهيمنون على األحزاب ويصبحون قادة فيها

 51/5/6152 اليوم السابع

  مستقبل وطن": سنوافق على جميع قوانين السيسى ومنصور.. والتعديل الحقًا"

ام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب سيوافق على كافة القوانين التى ستعرض خالل قال محمد عبد السالم، األمين الع

يومًا غير كافية  51الجلسة العامة للبرلمان والمقرر لها األحد القادم، تجنبًا لحدوث أى تعطيل للبرلمان عالوة على أن فترة الـ

أن حزب مستقبل وطن سيلجأ لطلبات التعديل، فيما يخص كافة القوانين التى  هذه القوانين بشكل تفصيلى. وأضافلمناقشة 

يعترض عليها وسيضطر لتمريرها بالجلسات األولى للبرلمان، مشددا على أن الحزب يجهز للمطالبة بتعديل عدد من القوانين 

  .عقب االنتهاء من إقرارها

 51/5/6152 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/841449/%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%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7/2539184#.VpiiMfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84/2539179#.VpiiNfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7/2539127#.VpiiQfl97IU
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 "الوفد" تعتذر لـ"ناجى شحاتة" و"عبد الرحيم علي"

في نزاهة انتخابات مجلس النواب في تقدم حزب وجريدة الوفد، باعتذار، للمستشار محمد ناجي شحاتة، بعد نشر أخبار تشكك 

ونشرت الجريدة، اعتذارا قالت فيه: .دائرة الدقي، التي فاز فيها الدكتور عبدالرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، بمقعدي الدائرة

الجيزة،  جنايات 1"بخصوص الخبر المنشور، بجريدة "الوفد"، حول البالغ المقدم ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة 

وأضافت: " وتؤكد الجريدة ."بشأن انتخابات دائرة الدقي، توضح الجريدة أن هذا الخبر ال يعبر عن رأي الجريدة، وال رأي حزب الوفد

 تقديرها واحترامها الكامل لقضاة مصر األجالء كما أكدت الجريدة احترامها لنائبي دائرة الدقي.. ولذا لزم التوضيح واالعتذار.

 51/5/6152 البوابة نيوز

 ياسر رزق يكتب: إيضاح البد منه ..واعتذار إن لزم األمر

الصادر أمس األربعاء، على غالف الجريدة، يشير إلى خبر خضوع الدكتور محمد بديع المرشد « األخبار»كتبت عنوانًا في عدد جريدة 

بالبطن. كان العنوان من وجهة نظري وقت أن « فتاق»ن والمحكوم عليه باإلعدام لعملية جراحية لعالج العام لجماعة اإلخوا

لكن حدث بعد صدور الجريدة أن وجد البعض في .«اإلثارة الصحفية»كتبت يعبر عن نوع الجراحة مصاغا صياغة بها قدر من 

طبائعى الشخصية، بينما فهم البعض منه تعريضًا شخصيًا في المرض، وهو ما ال أقصد بأي حال وليس من « شماتة»العنوان 

ليسا فى « التعريض»و« الشماتة»بالدكتور محمد بديع، وهو ما أحرص طوال حياتى المهنية على العزوف عنه، فضال عن أن 

ديع، خاصة أنه التى كانت وتظل أكثر الصحف احترامًا ومصداقية.لكنى أعتذر مجددًا للدكتور محمد ب« األخبار»قاموس جريدة 

وأتمنى للدكتور بديع أن يلقى .خلف القضبان ال يملك من أمره شيئًا، داعيا اهلل من كل قلبى أن ينعم عليه بالشفاء وكل المرضى

 .قضاء وعداًل جزاء ما قدمت يداه، راجيًا أن يتحلى هو اآلخر بشجاعة الذى اعتذر لشخص، فيعتذر هو ألمة بأسرها

 15/5/6152 بوابة األخبار 

 -: نقابات

  فبراير ٠٣المحامين" تعلن فتح باب الترشح النتخابات النقابات الفرعية "

انتخابات النقابات الفرعية علي ثالث مراحل، قرر مجلس نقابة المحامين ،برئاسة النقيب سامح عاشور، فتح باب الترشيح الجراء 

  .فبراير القادم 50األولى في 

 51/5/6152 اليوم السابع

 -تصريحات :

  المصيلحى: أسعى لتشكيل "تحالف برلمانى" من النواب المستقلينعلى 

أكد النائب البرلمانى على المصيلحى، رئيس اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، أنه سيسعى عقب االنتهاء من مراجعة القوانين 

شددا على أهمية وجود منبر التى صدرت فى غيبة البرلمان للتواصل مع المستقلين لتشكيل تحالف برلمانى داخل المجلس، م

يعبر عنهم تحت القبة. وأكد أهمية وجود تعددية داخل المجلس إلثراء العملية الديمقراطية داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن 

البرلمان حتى اآلن لم يبدأ عمله المتعلق بمناقشة قضايا واستحداث قوانين لكى يتم تقييمه. وأضاف "المصيلحي":" أتوقع أن 

هذا البرلمان من أفضل البرلمانات المصرية ، لكنه بحاجة إلى مزيد من الهدوء والممارسة باألعراف البرلمانية"، الفتا إلى أن  يكون

  .لديه عددا من النقاط التى تتعارض مع الدستور عند صياغة الالئحة سيتم عرضها على المجلس

 51/5/6152 اليوم السابع

http://www.albawabhnews.com/1718126
http://akhbarelyom.com/article/5697df42b16b9f13184a5e86/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-1452793666
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%A1%D9%A3-%D9%81/2539044#.Vpiiifl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%89--%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86/2539100#.VpiiR_l97IU
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 ": اقتحام المصنفات لـ"مصر العربية" تضييق على حرية اإلعالمجمال عيد"

األمن لموقع "مصر العربية" أنتقد المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان اقتحام قوات 

وأضاف أن هناك البعض في األجهزة االمنية يتعاملون بتخبط ." اإلخباري قائال " أنه يعد تضييقا على حرية الصحافة واإلعالم

وهاجمت قوة من  . " الخارج في مصر صورة  تشويه في يساهم بشكل  القادم يناير 61 ذكرى قبل الدولة  مما سيتسبب في إرباك

وقامت بتفتيش بعض األجهزة .مباحث المصنفات الفنية بقيادة اللواء أحمد السيد، موقع مصر العربية اإلخباري، اليوم الخميس

أجهزة حاسب آلي وتسجيل بعض عناوين الموضوعات التي كانت تعد  2وتصوير مقر الموقع بكاميرات الفيديو والتحفظ على 

ر اإلداري للموقع أحمد محمد عبد الجواد والذي مازال محتجزا بقسم شرطة الدقي دون وتحفظت القوة األمنية على المدي. للنشر

  .  عرضه على الميابة العامة

 51/5/6152 مصر العربية

 -توك شو :

  شوقى السيد: "جنينة" يواجه اتهامات عقوبتها السجن المؤبد لنشره بيانات مضللة

لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتصريحات هشام جنينة رئيس قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن تقرير 

الجهاز المركزى للمحاسبات، بداية للتحقيق معه، ألن موقفه القانونى أصبح سيئًا لـ "الغاية" على خلفية التهم التى وجهت له، 

اع على قناة "الغد العربى" وتابع:" عقوبة هذه التهم هى السجن المؤبد". وأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذ

أن التهم التى من المفترض أن توجه لهشام جنينة بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق، إذاعة ونشر بيانات مضللة تضر باالقتصاد 

القومى، وإشاعة أخبار كاذبة للرأى العام. موضحًا أن السيناريوهات المتوقعة ضد هشام جنينة، خالل األيام المقبلة، استجوابه 

ن مجلس النواب، وتحويله إلى التحقيق أمام النيابة العامة، ثم قيام رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه. وأكد " رفضه الدفاع م

  ."عنه أمام النيابة العامة إذا طلب منه ذلك، بسبب صعوبة موقفه القانونى، فضاًل عن أنه "هو من ارتكب هذا الخطأ بنفسه

 51/5/6152 اليوم السابع

 

 مرتضى منصور:سأطالب بإحترام كرامة اإلنسان باقسام الشرطة حتى لو متهم

استراتيجياته داخل لجنة حقوق اإلنسان التى يترأسها بمجلس النواب، تتمثل قال المستشار مرتضى منصور، النائب البرلمانى، إن 

فى عدم انتهاك الحقوق داخل أقسام الشرطة ويجب أن يعامل اإلنسان بكرامة واحترام حتى إن كان متهمًا. وأضاف خالل مداخلة 

ى الذى يحدث مع المتهم داخل أقسام ، أنه ضد التعذيب واإلرهاب المعنو"LTC" هاتفية لبرنامج "صح النوم" على فضائية

الشرطة، مضيفًا :"ولو دخلت السجن محكوم عليك، يجب أن تعامل كبنى آدم، وليك كل الحقوق، فرشك نضيف.. أكلك نضيف.. 

زيارة محترمة.. تليفون علشان تتصل بأسرتك، ثم مسكن نضيف وصرف صحى ومستشفى محترمة تعالج فيها أوالدك". وأوضح 

وق اإلنسان بالبرلمان، أنه سيسعى إلغالق المجلس القومى لحقوق اإلنسان بالدولة، ألن هناك من يتلقى تموياًل رئيس لجنة حق

 . خارجيا منها

 51/5/6152 اليوم السابع

 

 

 

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%A9/882300-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%A8/2538975#.Vpii1vl97IU
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%B3%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2538971#.Vpiizvl97IU
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 الصحفيين بحضور علنية البرلمان جلسات: النواب مجلس وكيل

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن جميع أعضاء مجلس النواب حريصين على نجاح المجلس وعلى العمل مع الحكومة 

" أن الجلسة االجرائية استمر 021مقدم برنامج "القاهرة وأضاف أثناء حواره مع اإلعالمى أسامة كمال .لتأدية واجبها تجاه الشعب

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن جلسات البرلمان تذاع علنية وفقا للدستور بحضور الصحفيين والذين . ساعة 57العمل بها لمدة 

 يغطون كل كبيرة وصغيرة عن جلسات المجلس.

 51/5/6152 بوابة األخبار

 -سوشيال ميديا :

 فدانا إذا ثبتت ملكيته لها  61جنينة ينشر إقرارا بتنازله عن الـ

ات، للمحاسب تداول مستخدمو موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" إقرار منسوبا للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي

وأوضح جنينة في إقراره المذيل .فدانا بأكتوبر فإنه متنازل عنها لمستشفى سرطان األطفال 61يؤكد فيه أنه إذا ثبت امتالكه 

 وجودها حالة وفي" وأضاف بتوقيعه: "إني أهيب بمن يذكر ذلك بأن يدلني على مكان تلك األفدنة وصك الملكية الخاصة بها"،

 ."17017 األطفال سرطان مستشفى لصالح عنها أتنازل فإني

 51/5/6152 رصد

 باسم يوسف بعد إجراءات األمن اليوم: عاش احتواء الشباب

 ندد اإلعالمي الساخر باسم يوسف بإجراءات األمن المشددة اليوم الخميس والمتعلقة بالقبض على الدكتور طاهر مختار ومنع

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "النهاردة أوبن بوفيه.. في يوم .الشاعر عمر حاذق من السفر

القبض على الطبيب طاهر : “."واحد حصل اآلتي.. منع الشاعر عمر حاذق من السفر الستالم جائزة دولية والتحفظ على جواز سفره

عضو لجنة الحقوق والحريات بنقابة األطباء، القبض على الناشط العمالي سعيد شحاتة العترضه مختار وزمايله من بيوتهم وهو 

التهجم على مقر الموقع االكتروني "مصر العربية" واحتجاز مديرها اإلداري “وأضاف: ."على خصخصة شركة بوليفار للغزل والنسيج

فدان مكانش عامل حسابه في  511جديد على مساحة تحت دعوى "المصنفات"، واضح إن القرار الجمهوري بإنشاء سجن 

وبعدين يطلعلك حد فلحوص يقولك ما ترجع البلد، مافيش حاجة عليك، “واختتم: ."المساجين، فأجهزة األمن نازلة تلم رزقها

 ."البلد مش محتاجة سبب لحبسك أو منعك من السفر، عاش احتواء الشباب

 51/5/6152 مصر العربية

 عمرو حمزاوي: اآللة األمنية تقمع كل صوت حر

تغريدة عبر حسابه وقال في .ندد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بحمالت قوات األمن ضد وسائل اإلعالم والنشطاء

إبريل وغيرهم، يأتي الدور على طاهر مختار عضو لجنة  2على موقع "تويتر": "بعد هشام جعفر وإسماعيل اإلسكندراني وشباب 

وتابع: "حملة الحق في الصحة في أماكن االحتجاز سبب سلب حرية طاهر مختار، وحرية التعبير ."الحريات والحقوق بنقابة األطباء

وأضاف: "اآللة األمنية تقمع كل صوت حر، تحاصر مساحات الحرية القليلة المتبقية ."اقتحام موقع مصر العربية عن الرأي سبب

واختتم: "أما المسؤول الذي يرفض التسليم بهيمنة اآللة ."في مصر، ثم تطلق أتباعها للتنكيل بمن يرفضون الظلم والمظالم

 ."هات"، فمآله التنكيل كالمستشار جنينةاألمنية ويبحث عن استقاللية تتعارض مع "التوجي

 51/5/6152 مصر العربية

 

http://akhbarelyom.com/article/56981c987fa9759b7cb291c3/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1452809368
http://rassd.com/173530.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%A7/882102-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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%A7/882633-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%B1
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 نور فرحات: يجب التحقيق في الوقائع الواردة بتقرير "المركزى للمحاسبات"

جلس أمناء حزب المصري الديمقراطي بإحالة تقرير الجهاز طالب الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو م

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل .المركزي للمحاسبات إلى قاضي يباشر التحقيق في الوقائع التي وردت به

كما  تقرير جنينةاالجتماعي "فيس بوك": "نصيحة مخلصة لمن يقبل النصيحة.. أحيلوا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات )وليس 

يشاع( إلى قاضى تحقيق يباشر التحقيق فى الوقائع التى وردت به وليس التحقيق مع من حرر التقرير لكشفه وقائع 

وتابع: "ما يجرى اآلن أشبه بالتحقيق مع قاضي أصدر حكًما ال يرضى أهل المتهم، وشكلت المحكمة من أهل المتهم ."الفساد

 ."نصحت فالتبعات ليست سهلة فاللهم فاشهدأنفسهم لمحاكمة القاضي، ولقد 

 51/5/6152 مصر العربية

 

 منية تزيد الفجوة بين الشباب والسيسيهيثم الحريري: الممارسات األ

أشار النائب البرلماني هيثم الحريري إلى أن الممارسات األمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في الوقت الحالي تزيد الفجوة بين 

ممارسات وقال في تدونية عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "ال.الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع: "السيد رئيس الجمهورية.. كفى أبرياء فى السجون، السيد رئيس ."األمنية تزيد الفجوة بين الشباب ورئيس الجمهورية

وأضاف: "إلى أصدقائى وزمالئي وأبناء جيلي.. ."الجمهورية.. ال نحتاج لبناء مزيد من السجون بل نحتاج إلى بناء الوطن بأيدي شبابه

وواصل: "لن أشارك فى أي دعوات للنزول فى ذكرى ."لممارسات الهمجية تلهيكم من هدفنا الحقيقي فى بناء الوطنال تجعلوا هذه ا

 ."يناير، وأتمنى أن ال تستجيبوا لهذه الدعوات فى الوقت الحالي 61ثورتنا المجيدة ثورة 

 51/5/6152 مصر العربية

 

 ماذا قال عمر حاذق بعد منعه من السفر؟

الدولي، مطالًبا بالتضامن مع الدكتور طاهر تقدم الشاعر عمر حاذق بالشكر لمن وقف بجواره بعد منعه من السفر بمطار القاهرة 

وتابع: ."وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "شكًرا يا أصدقاء، ممتن لكل متضامن.مختار بسبب القبض عليه

اعة وني )الس"اللي حابب أقوله دلوقتي إن طاهر مختار اتصل بيا من بدري قوي، وكان تاني أو تالت واحد يكلمني أول ما فتحت تليف

وأضاف: "عرض عليا أروح له بشنطي وأسيبها في شقته وأبات عنده يومين عشان نلف شوية في القاهرة، وأغير جو .”تقريبا( 55

، 6وأشوف األصدقاء، لكن اعتذرت له ألن أسرتي كانت محتاجة تشوفني وألن في آخر المكالمة عرفت منه إن عنده امتحان الساعة 

وواصل: "وأنا في طريقي السكندرية عرفت بخبر القبض عليه، طاهر من أنبل الناس اللي ."لالمتحان فخفت الخبط استعداده

واختتم: "أرجوكم اتكلموا عن طاهر، ."قابلتها، ومن أكترهم دعًما للمعتقلين ولروح الثورة الجميلة، وفي صمت تام وإنكار للذات

 ."تاج أي دعم مادمت سليم الحمد هلل، طاهر ثم طاهر ثم طاهردي أقل حاجة نقدر نعملها، موقفي مش صعب فعاًل ومش مح

 51/5/6152 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%A7/882627-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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%A7/882384-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%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%A7/882216-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B0%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%9F
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 يونيو 01حازم عبد العظيم: شعبية السيسي تآكلت تدريجًيا بعد 

وقال .يونيو حتى اآلن 01يسي تآكلت تدريجًيا منذ أشار الناشط السياسي حازم عبد العظيم إلى أن شعبية الرئيس عبد الفتاح الس

يونيو كان قطاع كبير من الشعب مع السيسي، تآكلت  01في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "بعد 

 ."تدريجًيا مع الوقت وتحولت لقبيلة السيساوية وأصبح يخاطبهم مع دعم أجهزة الدولة والبرلمان

 51/5/6152 مصر العربية

 

 خالد علي: القمع واالستبداد مظاهر ضعف وفقدان الرشد السياسي

السابق خالد علي أن سياسة القمع واالستبداد مظاهر لضعف وفقدان الرشد السياسي وليست ذكر المحامي والمرشح الرئاسي 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "سعيد شحاتة رفع قضية لرفض .مظاهر قوة

وفهم فى حياتك، تم اقتحام منزله خصخصة شركة بوليفار للغزل والنسيج باإلسكندرية، وهو من أطيب العمال اللي ممكن تش

وتابع: "للمرة المليون القمع واالستبداد ليست مظاهر قوة لنظام بل مظاهر ضعف ."فجر اليوم والقبض عليه واتهامه بالتظاهر

 ."وفقد للرشد السياسي

 51/5/6152 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%A7/882231-%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%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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%A7/881916-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 ترحيب عمالى برفض قانون الخدمة المدنية.. ونقابيون: إن عادوا عدنا

ة الكيانات الرافض»الخدمة المدنية باإلجماع، أمس، ترحيبا كبيرا من قبل  لقى رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون

، مهددين باإلضراب عن «للقانون على رأسها مصلحة الضرائب، وسط تخوفات من انصياع المجلس للحكومة التى ُتصر على إقراره

رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب وقالت فاطمة فؤاد،  العمل واالعتصام أمام المجلس حال عدم االستجابة لمطالبهم

، إن موقف لجنة القوى العاملة جاء منصفا واستجابة لمساعى العاملين بالدولة والنقابات الرافضة «الشروق»على المبيعات لـ

ل وللقانون، مضيفة أن نقابتها تواصلت مع المستقلين وأعضاء عن حزب مستقبل وطن باللجنة، وأوضحت لهم نقاط رئيسة ح

عيوب القانون لمواجهة وزيرى التخطيط والمالية، اللذين حضرا إلى اللجنة، أمس، لتوضيح رؤية الحكومة من إصدار وتطبيق 

سيضربون عن العمل دون »وأكدت أنه حال نجاح الحكومة فى إقناع المجلس بتمرير القانون، فإن العاملين بالضرائب  القانون

تبر موسم تقديم اإلقرارات الضريبية ولن يتم فك اإلضراب إال باالستجابة لمطالب العاملين تفاوض فى شهر مارس المقبل الذى يع

  «.بالدولة وإسقاط القانون فى ظل استماتة الحكومة على فرضه لتكريس الفساد فى المجتمع

 6152-5-51 الشروق

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 أسبوع في جنيه مليار 11.1 تخسر البورصة

مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي ألسهم الشركات  11ر1منيت البورصة خالل تعامالت األسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 

 .%51ر1مليار جنيه خالل تعامالت األسبوع السابق له بهبوط بلغ  162ر1 مليار جنيه مقابل 021المقيدة بالبورصة نحو 

 2615-5-51 بوابة االخبار

 

 المصريون يشترون البنزين بأعلى من أسعاره العالمية

فقد أصبح سعر بعض »لم تعد أسعار الوقود فى السوق المصرية مدعومة بعد االنخفاض الحاد الذى طال أسعار النفط العالمية، 

، وفقا لما قاله مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة «المنتجات البترولية فى السوق المحلية أعلى من سعره فى السوق العالمية

، ثم انخفضت انخفاضات متتالية 6151من قيمتها منذ منتصف  %71البترول األسبق، وخسرت عقود خام برنت القياسى أكثر من 

وقدرت الحكومة فى مشروع موازنتها للعام المالى الحالى،  دوالرا حتى أمس 01نحو كبيرة، حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى 

أصبح اآلن أعلى من أسعاره عالميا بنحو  16سعر لتر بنزين حيث أن  دوالرا للبرميل ٠١متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو 

وصل  16لمية كما قال يوسف، موضحا أن سعر لتر بنزين قرشا، إذا احتسبنا قيمة الزيت الخام المملوك للدولة باألسعار العا 11

وبحسب تقديرات نائب رئيس هيئة البترول  جنيه للتر 6.21جنيه، فى حين يباع فى السوق المحلية بـ 6.51عالميا إلى ما يوازى 

العالمية إلى ما يوازى جنيهات، إذ وصل سعره فى السوق  1أصبح اآلن أعلى من األسعار العالمية بـ 11األسبق، فإن سعر بنزين 

 جنيه للتر. 2.61جنيه للتر، فى حين يتم بيعه فى السوق المحلية بـ 6.61نحو 

 6152-5-51 الشروق

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012016&id=5257c959-308d-4fa7-9b8b-c84db17a0d8f
http://akhbarelyom.com/article/569800b1b16b9fb3240b08ac/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-44-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-1452802225
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012016&id=e303ec5e-b6bd-4aa9-9a3e-5e9a73f8947d
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 مليار جنيه 2.1المالية : طرح أذون خزانة بـ 

وذكرت المالية عبر موقعها اإللكتروني اليوم الخميس، أنه  مليار جنيه 2ر1طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

، وسجل  %55ر271، فيما بلغ أعلى عائد  %55ر215مليارات جنيه بمتوسط عائد  1يوما بقيمة  526جرى طرح أذون خزانة أجل 

، في حين %56ر111مليار جنيه بمتوسط عائد  1ر1يوما بقيمة  017وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل   .%55ر161أقل عائد 

 %55ر111، وأقل عائد %56ر561سجل أقصى عائد 

 2615-5-51 بوابة االخبار

 

 لمشاريع الصغيرة والمتوسطةا لدعم السعودي الصندوق من دوالر مليون 011 منحة

وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بالجهود التى قامت بها الصناديق العربية خالل زيارتهم إلى مصر، من أجل مشروع أشادت 

جاء ذلك أثناء االجتماع الذي عقدته ظهر اليوم، الخميس مع ممثلى الصناديق  تنمية سيناء، الذى سيتم بسواعد القوات المسلحة

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، البنك العربية، وهى "الصندوق العربي 

اإلسالمي للتنمية،صندوق األوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، بحضور عدد من ممثلين وزارة الدفاع، وذلك استكماال للجولة التفقدية 

ال وجنوب سيناء، مع الفريق/ أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة التى قامت بها األحد واالثنين الماضيين، فى محافظتى شم

 لقوات شرق القناة ومكافحة اإلرهاب، وممثلى الصناديق العربية.

 2615-5-51 بوابة االخبار

 

 مليارات جنيه 1مشروع إماراتى تجارى بالقاهرة بـ 

وضع أشرف سالمان وزير االستثمار حجر األساس لمشروع إماراتي إلنشاء مركز تجاري بالنيابة عن رئيس الوزراء شريف اسماعيل 

 1آالف متر مربع ألغراض التسوق والترفيه داخل محافظة القاهرة، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي  510وذلك على مساحة 

وأشار وزير االستثمار  6151ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن يتم افتتاحه بحلول عام  02مليارات جنيه ويوفر نحو 

ية التي تعمل حكومتا البلدين الشقيقين على تفعيل أركانها، من خالل إلى أن المشروع يمثل انعكاسًا للشراكة المصرية اإلمارات

تنفيذ مشروعات كبرى ذات قيمة مضافة لالقتصاد المصري، وتعزز من سبل تلبية االحتياجات المتنوعة للمواطن المصري، 

استثماراتها في مصر خالل اآلونة مضيفًا أن المجموعة اإلماراتية تمثل نموذجًا واعدًا للمستثمر الجاد، حيث قامت بزيادة حجم 

 مليار جنيه مصري. 60مليار جنيه مصري إلى  52األخيرة من 

 6152-5-51 جريدة االهرام

 

 121مليون دوالر للبنوك فى عطاء الدوالر رقم  01.1البنك المركزى يبيع 

مليون دوالر للبنوك، من  01.1، أمس الخميس، نحو 121باع البنك المركزى المصرى فى العطاء الدوالرى الدورى الذى يحمل رقم 

جنيه للدوالر. وثبت البنك المركزى  7.7015، وبسعر %07.71مليون دوالر عرضت خالل العطاء، بنسبة تخصيص بلغت  11إجمالى 

قرًشا للدوالر، ترتفع بها البنوك بسعر  770فى عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند المصرى سعر صرف الجنيه أمس، 

 .قرًشا للدوالر 720قروش للجمهور إلى  51البيع بـ

 اليوم السابع 6152-5-51

http://akhbarelyom.com/article/5697e1d4b16b9f5e194a5e86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1452794324
http://akhbarelyom.com/article/5697a9b87fa975194e22424d/%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-1452779960
http://www.ahram.org.eg/News/131786/5/468693/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%80--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-394-%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-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82/2539313#.VpixRfkrLIU
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 صحهال

 حاالت اشتباه بإنفلونزا الخنازير فى مستشفى العريش 0

حاالت لالشتباه فى إصابتها بانفلونزا الخنازير داخل مستشفى  0أكد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء احتجاز

شهدت وفاة حالة إصابة واحدة بالمرض لشخص كان العريش فى انتظار نتائج تحليل وزارة الصحة مشيرا الى إن شمال سيناء 

ونفى وكيل وزارة الصحة صحة ما تردد عن وجود أكثر من حالة وفاة أو إصابة مشددا على رفع درجة االستنفار  قادما من السعودية،

 لخنازير. وأكدبجميع مستشفيات شمال سيناء فى العريش وبئر العبد ونخل والحسنة والشيخ زويد ورفح، لمواجهة إنفلونزا ا

 ضرورة عزل أى حاالت مشتبه فيها تصل للمستشفيات واتخاذ اإلجراءات الطبية الالزمة.

 6152-5-51 جريدة االهرام

 تلوث ترعة المحمودية كارثة تهدد آالف المواطنين

الشرب بمحافظة البحيرة، حيث تزداد المشكلة بشكل كبير ازدادت حدة أزمة تلوث مياه ترعة المحمودية المصدر الرئيسي لمياه 

بإلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة بمياه الترعة بمدينة أبوحمص، بالقرب من شركة مياه الشرب والصرف الصحي 

 مياه الشرب، فضال وتسبب إلقاء المخلفات والقمامة في ترعة "المحمودية" في "تعطل ماكينات تطهير المياه بشركة بالمدينة

عن تضرر المحاصيل الزراعية بملوثات الترعة والتي تغذي األراضي الزراعية مباشرة"، وسط غياب تام للحكومة وإهمال متعمد 

 .من المسؤولين

 رصد 6152-5-51

 األقصر: أدخنة مصنع سكر أرمنت كابوس يهدد صحة المواطنين

الموت البطيء"، هكذا يعبر أهالى أرمنت عن حالهم فى ظل وجود أدخنة مصنعي السكروالخشب الحبيبي التى تهدد حياتهم وحياة "

اطفالهم حيث يعد مصنع السكر في مدينة أرمنت جنوب غرب االقصر قنبلة موقوتة تهدد أمن وصحة أهالي المدينة، خاصة أنه 

ويشتكي األهالي من أن مصنع السكر باستمرار أدخنة "الهفت" "والهباب" الذي ينتج  رسيقع وسط منطقة سكانية وعدد من المدا

ويصدر عن مصنع الخشب الحبيبي  من عمليات صناعة السكر وتشغيل اآلالت باستخدام وقود المازوت ومخلفات قصب السكر

خشب، مما يؤدي لتلوث البيئة المحيطة به روائح كريهة وغبار ناتج عن فرم مخلفات قصب السكر "البالة" الذى يستخرج منه ال

 .وتعرض األهالي لإلصابة بأمراض العيون والرئة وغيرها، باإلضافة إلى انتشار األوبئة وحاالت االختناق من الروائح الكريهة

 رصد 6152-5-51

 

 الطرق والمواصالت

 بسبب أعمال صيانةأيام  1إغالق كوبري المطار 

قررت اإلدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عالء الديجوي، غلق منزل كوبري المطار القادم من العروبة اتجاه شارع عبد الحميد 

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن األعمال ستبدأ من  أيام، بسبب وجود أعمال صيانة وتجديد فواصل 1بدوي لمدة 

صباح األحد، مشيرا إلى عمل تحويلة مرورية باستكمال كوبري المطار والدوران  2منتصف ليل الخميس حتى الساعة  56 الساعة

 .والعودة يميًنا وصوال لشارع عبد الحميد بدوي أو عدم صعود الكوبري والدوران من أسفله يمينا وصوال لشارع عبد الحميد بدوي

 6152-5-15 الشروق

 

http://www.ahram.org.eg/News/131786/29/468781/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4.aspx
http://rassd.com/173513.htm
http://rassd.com/173475.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012016&id=668fbcfe-1037-4f54-aa53-405af16cbfcf
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 سياحهال

 انخفاض نسبة اإلشغال السياحي في فنادق األقصر

ه ثروت ذكرانخفضت نسبة اإلشغال السياحي عن معدالتها الطبيعية بالفنادق الثابتة والعائمة بمحافظة األقصر، وذلك وفقا لما 

 %51وأضاف "عجمي" في تصريحات صحفية أن نسبة اإلشغال بلغت اليوم  عجمي، رئيس غرفة الشركات السياحية باألقصر

انب على الجو بالفنادق الثابتة والعائمة بالمحافظة، كما أشار إلى أن السياح الصينيين واإلنجليز هم األكثر تواجدا بالمحافظة

كات السياحية باألقصر أن تزيد معدالت اإلشغال السياحي مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسي، اآلخر يتوقع رئيس غرفة الشر

 .وهو موسم السياحة الداخلية

 رصد 6152-5-51

 زراعهال

 ألف طن حجم الصادرات خالل أقل من أسبوعين 71"الزراعة": 

 71واستصالح األراضي أن حجم الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية من الخضروات والفاكهة بلغ أكثر من أعلنت وزارة الزراعة 

من  %51آالف بما يمثل  7م، وخالل أقل من أسبوعين، في حين بلغت الواردات نحو 6152ألف طن، منذ بداية العام الجديد 

دارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة حتى وذكر التقرير، الذي أصدرته اليوم الخميس اإل الصادرات

طنا، في حين بلغت واردات  201آالف و  55طنا، محتلة المركز األول في الصادرات، يليها الخضار بإجمالي  217ألفا و 21اآلن بلغت 

 طنا. 112ها طنا، وبلغ إجمالي كميات الخضار التي تم استيراد 2112مصر من الفاكهة 

 2615-5-51 بوابة االخبار

 

 قباطاأل

 تواضروس الثاني يزور اليوم مناطق وادي الملوك والدير البحري بغرب األقصر

المرقسية،اليوم الجمعة، بزيارة مناطق وادي الملوك والدير البحري، يقوم تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية ، وبطريرك الكرازة 

 وعدد من المناطق األثرية بغرب األقصر، وذلك لبث رسالة سالم إلي العالم من داخل المناطق األثرية ويدعو إلي زيارة اآلثار المصرية

الحملي، مدير أمن األقصر، والقيادات الكنسية بمحافظتي يرافق تواضروس، خالل زيارته محمد بدر، محافظ األقصر، واللواء عصام و

 قنا واألقصر.

 6152-5-51 بوابة االهرام

 لخصوص" إحتجاجا على قرار إغالق كنيسةإحتشاد أقباط بـ"ا

احتشد عشرات من أبناء كنيسة األنبا كاراس واألنبا إبرام، بمنطقة الخصوص، احتجاجا على إخطار األجهزة التنفيذيه للكنيسة 

 ومن جانبه، قال القمص توماس فكري، كاهن الكنيسة، إنهم ماضون في إجراءات بقرار إغالقها لعدم حصولها على الترخيص

وأبدى كاهن الكنيسة تعجبه من صدور هذا  التراخيص، وال سيما أن نحو ألف أسرة يصلون بالكنيسة منذ مطلع العام الماضي

 .القرار، في الوقت الراهن، بدال من صدور ترخيص لها

 6152-5-51 االقباط اليوم

 

http://rassd.com/173485.htm
http://akhbarelyom.com/article/5697998cb16b9f5f7ab1a024/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-70-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-1452775820
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/841484/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83.aspx
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=140266
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 األنبا بيمن: الكنيسة لم تدفع جنيًها واحًدا في الترميمات.. والجيش تحمل كافة المصروفات

نفى األنبا بيمن، مسئول لجنة إدارة األزمات والمسئولة عن ترميم الكنائس، التي خربت إبان فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة 

لترميمات، مشدًدا على أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحملت كل مصر، ما تردد حول مشاركة الكنيسة بالموارد المالية في ا

بيمن: إن الكنيسة لم تدفع جنيًها واحدا، وإن من ساهم مع المقاولين بمبالغ استالمها فور استالم المقاولين  وقال المصروفات

موقعا، والثانية  ٥٣ن الترميمات شملت وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة كوبتك" أن المرحلة األولى م لمبادلتهم من الدولة

مواقع، على أن تشمل  ٠١موقعا التي تم االنتهاء منها بنهاية ديسمبر الماضي، على أن تتضمن المرحلة الثالثة واألخيرة  ٠٨كانت 

 جميع الكنائس االرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيلية.

 6152-5-51 االقباط اليوم

 

 أخرى

 جهات سيادية تعقد صلًحا مع الباعة الجائلين في القاهرة

كشفت مصادر داخل محافظة القاهرة أن جهات أمنية وسيادية تدخلت بين الباعة ومسئولي المحافظة لمحاولة اإلصالح بينهم 

التعبئة والتحريض، وحتى ال يستجيبوا لدعوات التظاهر والخروج عن النص بعد عقد من أجل احتضان الباعة واستيعابهم قبل 

اجتماعات مكثفة بين الباعة وبعض المسئولين عن الملف لوضع حلول ترضي الباعة، الذين تم تشريدهم حتى تكسب الحكومة 

 .الباعة خوًفا من انخراطهم وسط المخربين

 6152-5-51 البوابه نيوز

 وزير الري: إثيوبيا ترفض االعتراف بحصة مصر من مياه النيل

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية بحكومة شريف إسماعيل، إن إثيوبيا ترفض االعتراف بحصة مصر من مياه 

من النيل األزرق والجميع  %71مليار لتر مكعب بنسبة نحو  11.1النيل؛ ألنها ليست المصدر الوحيد لها، مؤكًدا أن مصر حصتها 

ازي"، خالل لقائه مع اإلعالمي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، يعلم هذا الرقم.   وأوضح "مغ

 أمس األربعاء، أنه أكد لوزير الري اإلثيوبي قلق مصر من توقيت إعالن عودة مجرى نهر النيل إلى مساره الطبيعي. 

 6152-5-51 رصد

 عاما في مراكز أسيوط  61الصحي لم يَر النور منذ الصرف 

، حيث أخفق المسؤولون 5112يعاني أهالي مركزي البداري ومنفلوط بمحافظة أسيوط من غياب الصرف الصحي رغم البدء فيه منذ 

البدء في تنفيذ المشروع عاما من  61بعد ف في إيجاد حل لمشكلة الصرف الصحي والتي ُتعد من أكبر المشكالت التي ُيعانيها األهالي

لم يَر النور حتى اآلن، بل حلَّ بالخراب والدمار على األهالي، وسط ترك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط العمل بالمشروع 

سنوات، دون وجود أدنى حساب لهم من مسؤولي المحافظة طيلة هذه المدة، مما تسبب في غضب واستياء أهالي  0منذ حوالي 

 .ةالمحافظ

 6152-5-51 رصد

 

 

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=140249
http://www.albawabhnews.com/1718298
http://rassd.com/173414.htm
http://rassd.com/173528.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

  يناير 61شرطة النقل: طوارئ بالمترو والسكة الحديد لمواجهة أى تخريب فى ذكرى 

حالة الطوارئ بمرافق النقل  أعلن اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية ومدير اإلدارة العامة لشرطة النقل والمواصالت،

يناير، الفتا إلى أن هناك استنفار أمنى بالسكة الحديد والمترو لمواجهة أى محاوالت تخريبية. ويوجد  61استعدادا لذكرى ثورة 

جد يوانتشار أمنى وتنسيق مع مديريات األمن بالمحافظات وجهازى األمن العام واألمن الوطنى لتأمين المرفقين"، مشيرا إلى أنه 

مشروع تركيب كاميرات بجميع محطات المترو إلحكام السيطرة على المرفق. وأوضح مدير شرطة النقل والمواصالت، أنه يوجد 

 .منية ومواجهة أى خروج عن القانونكاميرات مراقبة بمحطات السكة الحديد لرصد الحالة األ

 51/5/6152 اليوم السابع

 

 6156عقاًرا مخالًفا منذ عام  516مسئولين بحي الهرم لم ينفذوا قرارات إزالة لـ 1القبض على 

 516مسئولين بحى الهرم مسئولين متورطين فى عدم إصدار قرارات إزالة إلى  1ل العامة بالجيزة من ضبط تمكنت مباحث األموا

عقاًرا مخالًفا تم إنشاؤهم بمنطقة الهرم بتواطؤ مع أصحاب تلك العقارات المخالفة مما يعرض حياة المواطنين للخطر نظرا ألن 

اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية ألمن الجيزة بإحالتهم إلى النيابة التى هذه العقارات بها مخالفات تستدعى إزالتها، وأمر 

 تولت التحقيق.

 51/5/6152 بوابة األهرام
 

 تشويه الصورةها ضايا إخوان وبالسجون.. والهدف منالداخلية: شكاوى حاالت التغيب معظمها ق

ردًا على ما تلقاه المجلس القومي لحقوق اإلنسان من  اللواء أبوبكر عبدالكريموزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم،قال مساعد 

شكاوى من بعض األسر بادعاء حاالت تغيب واختفاء لذويهم، إننا ندرس كل حالة على حدة من حاالت ادعاء التغيب كما تمت 

منهم تابعين لجماعة اإلخوان المسلمين وفي السجون على ذمة  % 11 أنوأكد .حالة 555موافاة المجلس القومى حتى اآلن بـ 

قضايا، وآخرين تم إخالء سبيلهم، والهدف من تقديم الشكاوى تشويه الصورة، ولكن سوف تخرج وزارة الداخلية فى األيام المقبلة 

 بتقرير مفصل وموثق عن كل حالة من هذه الحاالت.

 51/5/6152 بوابة األهرام

 

 سياسي عمرو حاذق من السفر إلى أمستردامال الناشط يمنع المطار

الناشط السياسي عمرو حاذق من السفر إلى هولندا الستالم أحد الجوائز العالمية وهي جائزة  منعت سلطات مطار القاهرة الدولي

صرح مصدر بالمطار انه اثناء .حرية التعبير، وذلك في مهرجان "ُكتاب بال حدود" في هولندا ويشارك فيه الكاتب عالء األسواني

دام وبالكشف علي بيانات الناشط السياسي تبين منعه من إحدى انهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى أمستر

يذكر أن حاذق قد صدر حكم بحبسه لمدة عامين بسبب مشاركته .الجهات األمنية، تم احتجاز الناشط ومنعه من السفر على الرحلة

ألف جنيه  11غريمه بحبسه عامين وت 6151في وقفة اعادة محكمة قتلة خالد سعيد، وقضت محكمة االسكندرية في فبراير 

 وخرج في العفو الرئاسي األخير قبل انتهاء المدة بأقل من ثالثة شهور.

 51/5/6152 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%89-/2539152#.VpiiPPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/841275/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/841191/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56979053b16b9f1a76eff460/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B0%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85-1452773459
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 -اعتقاالت  :

 ونجله في حملة أمنية موّسعة بالشرقية مرسىشقيق  القبض على

شن قوات األمن، فجر اليوم الجمعة، حملة موسعة على قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، أسفرت عن 

 موبايالت،ضبط كل من سعيد مرسي شقيق الرئيس المعزول ونجله خالد سعيد مرسي، طالب، وصبري إبراهيم زكي، صاحب محل 

 وعمر إبراهيم طنطاوي طالب، وأسامة أسعد الجزار طالب وتمشط قوات األمن القرية للبحث عن مطلوبين أخرين.

 51/5/6152 البوابة نيوز

 

 الدولةكتروني بالدقي بتهمة التحريض ضد مصر العربية االلالقبض على مدير موقع 

ببث أخبار كاذبة الموقع  بعد أن تم اتهام بالدقي) مصر العربية ( ألقت أجهزة األمن القبض علي مدير أحد المواقع األلكترونية 

أجهزة كمبيوتر تستخدم في بث األخبار عبر عبر الموقع وألقي  7يناير، وتم ضبط  61تحرض ضد الدولة، والعنف خالل ذكري ثورة 

 لمنتدب للشركة المؤسسة للموقع وتم غلق المقر وأخطرت النيابة للتحقيق.القبض علي العضو ا

 51/5/6152 بوابة األهرام

 

 شخص بتهمة انتمائهم لألخوان واللجان النوعية 11القبض على 

أشخاص بتهمة األنتماء للجان النوعية لألخوان و  0ألقت القبض على  ة، إن قوات األمنقال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلي

 ساعة فى مختلف محافظات مصر . 61شخص بتهمة األنتماء لألخوان وذلك خالل  07

 51/5/6152 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1718434
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/841410/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/841266/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86.aspx
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــ

 

 ومكافحة اإلرهابمجلس الدفاع الوطنى يستعرض الموقف األمنى 

مجلس الدفاع الوطنى يواقف على تمديد مشاركة "الجيش"  خالل اجتماع برئاسة السيسى وحضور رئيس مجلس النواب ألول مرة:

وافق مجلس الدفاع الوطنى خالل اجتماعه الذى عقده أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح  بمهمة قتالية خارج الحدود لمدة عام

كة العناصر الالزمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن األمن السيسى على تمديد مشار

القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر األحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها 

وتنص هذه المادة على أن رئيس الجمهورية هو القائد األعلى  دستور.من ال 516القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمااًل لنص المادة 

للقوات المسلحة، وال يعلن الحرب، وال يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إال بعد أخذ رأى مجلس 

ر قائم، يجب أخذ رأى المجلس األعلى الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى األعضاء. فإذا كان مجلس النواب غي

وقد تم خالل االجتماع استعراض تطورات الموقف  للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

األمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب فى سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم 

كما تم استعراض تطورات األوضاع اإلقليمية فى المنطقة فى ظل التهديدات واألخطار التى تهدد  الذى تم إحرازه فى هذا الصدد.

شهد االجتماع الحضور األول لرئيس مجلس النواب، كما حضره كل  أمن المنطقة العربية وتستهدف النْيل من مقدرات شعوبها.

فاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الد

 وقادة األفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

 51/5/6152 األهرام

 

 مراحل تأهيل طلبة الفنية العسكرية  فقديت حجازى

تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمس مراحل اإلعداد والتأهيل العلمى والهندسى للطلبة والدارسين 

العسكرية. وبدأت الجولة بعرض برامج التدريب العلمى والعسكرى المكثف لطلبة من الكوادر العلمية والبحثية بالكلية الفنية 

الكلية من مختلف السنوات الدراسية ، تضمنت حزم البرامج المتقدمة ورفع معدالت اإلعداد البدنى والرماية واألنشطة 

ختلفة داخل الكلية وتفقد القاعات وقام رئيس األركان بالمرور على الشعب واألقسام الم والموضوعات العامة والتخصصية .

والمعامل الدراسية والمنشآت اإلدارية التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها لالرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والمعيشية 

 لفريقوتفقد ا واإلدارية المقدمة للطلبة ، وأدار نقاشًا مع عدد من الطلبة تناول أساليب اإلعداد النظرى والعملى داخل الكلية 

حجازى ايضا معرضًا لإلنجازات والمبتكرات والبحوث الفنية التى يجرى تنفيذها بسواعد وعقول الطلبة والدارسين، وعددًا من 

 األنشطة البحثية التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الجامعات المدنية فى العديد من المجاالت .
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http://www.ahram.org.eg/News/131786/136/468757/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131786/25/468750/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-.aspx
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 عسكري بريطاني رفيع المستوى: مصر شريكة استراتيجية رئيسية للمملكة المتحدة

وركزت  ات بين الموظفين العسكريين من مصر وبريطانيا.يناير، بالقاهرة الجولة العاشرة من المحادث 51عقدت الخميس 

المحادثات على توثيق التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة التحديات التي تواجه االستقرار بجميع أنحاء منطقة الشرق 

رئيس أركان الدفاع  وترأس الوفد البريطاني بالمحادثات اللواء بالقوات البحرية سيمون أنكونا، نائب األوسط وشمال إفريقيا.

وقال اللواء أنكونا: "إن مصر شريكة  "التعاون الدفاعي المشترك"، والذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات بالجيش البريطاني.

إستراتيجية رئيسية في منطقة ذات أهمية شديدة للمملكة المتحدة، وتعتبر هذه المحادثات جوهرية في مساعدتنا على تقوية 

مصر، مما يجعلنا أكثر استعداًدا لمجابهة وهزيمة من تسول لهم أنفسهم نشر العنف والتطرف بهذه وتوثيق شراكتنا مع 

وتابع: "أن كل من المملكة المتحدة ومصر يتمتعان بشراكة عسكرية وثيقة.. وقد أمدت القوات المسلحة البريطانية  المنطقة".

يدوية الصنع الحيوية للغاية.. كما توفر المملكة المتحدة سنوًيا نظيرتها المصرية بتدريبات على مكافحة األجهزة المتفجرة ال

: " أن وأضاف للضباط المصريين أماكن للدراسة بأبرز األكاديميات العسكرية؛ ومنها األكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست".

اسي ومع الشركاء الدوليين للمساعدة عمل كل من الجانب المصري والبريطاني بال كلل مع الليبيين من جميع ألوان الطيف السي

 من ديسمبر". 57في الوصول إلى اتفاقية سياسية والتي تم توقيعها في 

 51/5/6152 بوابة األخبار

 

 المتحدث باسم الجيش اليمنى: نشكر مصر على تمديد مشاركة قواتها بالخليج

قال العميد الركن سمير الحاج المتحدث الرسمى باسم الجيش اليمنى إنه يتقدم بخالص الشكر للدولة الشقيقة مصر على قرار 

الدفاع الوطنى بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية فى مهامها القتالية بالخليج ومضيق باب المندب لمدة عام. مجلس 

وأضاف "الحاج" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" فى أول رد فعل على القرار، أنه ليس بالجديد على القوات المسلحة 

أنه ليس بالمستغرب على مصر قائدة األمة العربية. وأكد أن اليمنيين كانوا على المصرية أن تقف بجوار إخوانها العرب، موضحا 

ثقة بأن دولة مصر الشقيقة لن تخذلهم فى االستمرار بالتحالف العربى إلنقاذ اليمن من براثن التدخل األجنبى. وذكر انه يتمنى 

 أن المصالح بين مصر واليمن مشتركة. أن يزداد العرب فى تماسكهم وتالحمهم لتحقيق مصالحهم المشتركة، مؤكدا

 51/5/6152 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56976bf4b16b9f1868b4d690/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%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%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-1452764148
http://www.youm7.com/story/2016/1/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89--%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-/2538743#.VpiqxvkrLIU
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 أخبار سيناء
 ــــــــــــــــــــــ

 بسيناءمسلحا  01سلحة.. والقضاء على من القوات الم 1 مقتل

 بإستهداف أحد الكمائن مسلحةاط محاولة قيام العناصر المن إحب« حق الشهيد»تمكنت القوات المسلحة فى أثناء تنفيذ عملية 

فاذ إنجنوب الشيخ زويد بشمال سيناء. وكشف العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن تمكن عناصر قوات 

عربات دفع رباعى  0و مسلحيينمزارع يحتمى بها ال 2مير آخرين بإصابات خطيرة ، وتد 51وإصابة  مسلحا 01القانون من قتل 

ج عن تبادل إطالق النيران أوضح العميد محمد سمير أنه نتو .ة كان يستخدمها العناصرباإلضافة إلى عربة فيرنا ودراجة ناري

وقال  معدات عسكرية نتيجة تفجير عبوات ناسفة. 0المسلحة وتدمير  القوات المسلحةخرين من آ 2د وإصابة أربعة افرا مقتل

وتكثيف إجراءات تأمين المواطنين وحماية  مسلحةالتمشيط ومالحقة العناصر الإن القوات المسلحة تواصل إستكمال أعمال 

 األهداف الحيوية.

 51/5/6152 األهرام

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131786/25/468737/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3.aspx

