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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

 من نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين وزير الخارجية يستقبل وفدًا مشتركًا

ن من ، وفدًا مشتركًا من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيي6112يناير  11سامح شكري وزير الخارجية يوم األحد استقبل 

قات عق  تشكيل وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى مصر للتواصل وتعزيز العال ممثلي حزب المحافظين الحاكم

مجلس النواب المصري.وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوفد البريطاني أكد خالل 

مباحثاته مع الوزير سامح شكري على انه يأتي إلى مصر حاماًل رسالة إخاء وتعاون ورغبة بريطانية جادة في تعزيز العالقات مع 

، مهنئًا الحكومة المصرية على االستكمال الناجح للمرحلة األخيرة من خارطة الطريق وانعقاد أول جلسة حكومة وشع  مصر

لمجلس النواب الجديد، ومعربًا عن تطلعه إلى تجاوز أي شوائ  قد تكون تأثرت بها العالقات المصرية البريطانية مؤخرًا. كما أكد 

المصري باعتباره قاطرة لالقتصاد، وانه سيوصى فور عودته بأهمية االستئناف  الوفد على تفهمه الكامل لحيوية قطاع السياحة

وأوضح المتحدث باسم  العاجل لحركة الطيران إلى شرم الشيخ واستعادة السياحة البريطانية في مصر إلى مستوياتها المعهودة.

الوفد البرلماني البريطاني بشأن تقييم مصر وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص خالل اللقاء عل الرد على استفسارات 

لألوضاع في المنطقة، مستعرضًا عناصر الرؤية المصرية وإطار التحرك الذي تقوم به مصر للمساعدة في حل األزمات في ليبيا 

 وسوريا واليمن، باإلضافة إلى تهدئة التوتر بين السعودية وإيران.

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وفد البرلمان البريطاني يلتقي باإلعالميين المصريين

ير حلقة نقاشية بين وفد النواب البريطانيين من حزب المحافظين الذي يزور القاهرة ينا ٧١استضافت وزارة الخارجية يوم األحد 

حاليا وعدد من اإلعالميين ورؤساء تحرير ورؤساء األقسام السياسية بالصحف المصرية. كما شارك في الحوار، الذي اداره المستشار 

صرح و  ء مراكز البحث السياسية والسفير البريطاني بالقاهرة.احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، نخبة من أعضا

أن الوفد البريطاني حرص علي إيصال رسالة إيجابية بشأن العالقات المصرية سم وزارة الخارجية عق  اللقاء،  المتحدث الرسمي با

رئيس الوفد والذي شغل في السابق منص  وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، أن الوفد  "آالن دنكان"البريطانية، حيث أشار 

البريطاني يعد أول وفد برلماني يزور مصر بعد انعقاد البرلمان الجديد، وأن الجان  البريطاني يتطلع إلي تكثيف مثل هذه الزيارات 

السيسي بعد فترة من  قرار في عهدطانيا لما تحقق في مصر من استالبرلمانية خالل الفترة القادمة، معربا عن تقدير بري

 .يطاني بما يحدث في مصر من تطوراتاالضطراب، مضيفا أن زيارة الوفد تعكس االهتمام البر

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مصر والمملكة المتحدة تؤكدان على ضرورة تطوير آليات مكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله

انعقد بوزارة الخارجية المصرية مشاورات بين مصر والمملكة المتحدة حول القضايا المتعلقة بمجلس األمن برئاسة السفير 

هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة األطراف واألمن الدولى والسفير ديفيد كونكار مدير إدارة المنظمات الدولية 

السفير بدر بأن جولة المشاورات مع بريطانيا تأتى بمناسبة تولى مصر مقعدها غير الدائم  بوزارة الخارجية البريطانية. وصرح

اتفق الجانبان خالل المشاورات على ضرورة تطوير آليات مكافحة اإلرهاب ووقف تمويله .  6111 – 6112بمجلس األمن خالل الفترة 

 .لشرق األوسط وأفريقياخاصًة في ضوء تنامى الظاهرة واستمرار النزاعات المسلحة فى ا

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=de910552-eca1-4a75-bbf3-7a60ef887bac
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6f06dda1-7444-4677-8bd7-5ad28e272662
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=99a35b9b-00bb-4f5f-833b-9582421e15ac
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 في وساطة السعودية مع تركيامصر تشارك بقمة اسطنبول وتن

أن مصر سوف تشارك في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون اإلسالمي، المقررة في  "سامح شكري" أكد وزير الخارجية المصري

نفى شكري بشدة وجود وساطة سعودية للمصالحة  وفي الوقت نفسه إبريل المقبل. 11إلى  11اسطنبول، خالل الفترة ما بين 

 فاعل في وأشار شكري إلى أن مصر عضو بين مصر وتركيا، قائال: "هذا األمر غير وارد على اإلطالق، وال صحة لما ينشر في اإلعالم".

اسطنبول( ستتم ية )في قمة مضيفا أن مستوى المشاركة المصر منظمة التعاون اإلسالمى وتتولى رئاستها في الوقت الراهن

وحول مشاركة مصر بمستوى أقل من مستوى  وفق قوله. تم اإلعالن عنه في الوقت المناس وسي دراسته وسيحدده )السيسي(

اء فالرؤس ى أقل من ذلكالرئيس في القمة، قال شكري: "ليس هناك ما يفرض علينا المشاركة بأي تمثيل، سواء الرئيس أو مستو

وأضاف أنه يجوز من  ولبرنامجهم، وارتباطاتهم، في توقيت انعقاد الموتمر"، على حد وصفه. اسييشاركون وفقا للمنظور السي

ؤساء أو الملوك حال غياب الرئيس" مشيرا إلى أن "ما الناحية البروتوكولية لرئيس الوزراء أو وزير الخارجية أن يسلم القمة ألحد الر

وحول التعاون االستراتيجي الذي تم توقيعه بين السعودية  لجمهورية".وتعلنه ممثال للوفد يحظى بمكانة رئيس اتحدده مصر،

 وشدد أن قال شكري "هذه عالقة ثنائية يتم تحقيق إطارها وفقا لمصالح البلدين، وليس لدينا تعليق على ذلك األمر". تركياو

عن تدخلها  لى دعم العالقات، وتكفالتركية" سوف تعود إلى طبيعتها عندما تتخذ تركيا موقفا يتجه إ -العالقات "المصرية 

فمصر قطعت العالقات بعد تجاوز األخيرة حدود المسموح به رغم العالقات في شؤون مصر الداخلية وعن دعمها لجماعة اإلخوان 

ائال: ق احتجاجا على مواقفها من اإلخوان وأكد أنه يتم توصيل رسائل مباشرة للجان  التركي التاريخية بين البلدين، بحس  قوله.

"بالفعل، مصر تحتج على جميع التجاوزات التركية، وتقدم احتجاجات على أي خطوات ترى أنها غير إيجابية، وتضر بمصالحنا، 

على األنباء التي تشير إلى وجود مفاوضات بين مصر وتركيا، "شكري" وعلق  ويتم ذلك من خالل القنوات الدبلوماسية الرسمية".

ية، قائال: "لست على أي علم بمثل هذه المفاوضات، ولم نتطرق إلى هذا األمر، عندما زرت المملكة إلجراء مصالحة بواسطة سعود

 مؤخرا".

 11/1/6112 61عربي

 مصر تدين بأقصى العبارات الهجوم اإلرهابي في بوركينا فاسو

في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الذي وقع على فندق في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل  أدانت مصر

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا في  شخصا. 62نحو 

 .بوركينا فاسو في مواجهة اإلرهاب وقوف مصر مع حكومة وشع  ضحايا الحادث من مختلف الجنسيات، مؤكدًا على

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مصر تدين بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي على قاعدة لالتحاد األفريقي بجنوب الصومال

الذي شنته حركة الشباب الصومالية على قاعدة لبعثة االتحاد األفريقي  الهجوم مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أدانت 

الجنود الكينيين. وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر وتضامنها بمنطقة سيل كادو بجنوب الصومال، وأسفر عن مصرع عشرات 

كما أكد بيان وزارة الخارجية على  مع حكومة وشع  دولة كينيا الشقيقة، داعيا المولى عز أن يلهم أسر الضحاياالصبر والسلوان. 

نبيلة التى تضطلع بها بعثة االتحاد وقوف مصر الى جان  دولة الصومال الشقيقة في مواجهة اإلرهاب الغاشم، ودعمها للمهمة ال

االفريقى لحفظ السالم فى الصومال وتقديرها للتضحيات التى تقدمها من أجل دعم االستقرار وتحقيق السالم فى الصومال، 

 داعيا المجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل مواجهة ظاهرة االرهاب بكل اشكالها وصورها مواجهة شاملة وحاسمة.

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

https://arabi21.com/story/882030/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c80b2b04-c944-486a-b575-62e64b91f8c9
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=df6f8ec5-bbf6-42e1-905b-a53e104c4889
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 فبراير المقبل بشرم الشيخالسيسي يوجه دعوة للبشير للمشاركة بمنتدى إفريقيا في 

السيسي، للرئيس السوداني عمر من دعوة  لخارجية السوداني إبراهيم غندورسلم السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، وزير ا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية  البشير، للمشاركة في "منتدى إفريقيا"، المقرر انعقاده في شرم الشيخ خالل فبراير المقبل.

إن السفير المصري أسامة شلتوت، نقل لوزير الخارجية السوداني، أن  في تصريحات للصحفيين -لصادقالسودانية السفير على ا

 عددا من الشركات المصرية ستصل الخرطوم، خالل الفترة القليلة المقبلة، لالستثمار في عدة مشروعات في السودان.

 18/1/6112 بوابة األهرام

 

 التطورات الجارية فى ليبياوزير الخارجية يبحث اليوم مع نظيره الليبى 

يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم اإلثنين، نظيره الليبى محمد الدايرى، الذى يزور القاهرة حاليا، وذلك بمقر الوزارة، وذلك 

لحفاظ هادف لالليبية والتطورات الجارية فى ليبيا، والدور المصرى الداعم الستقرار المجتمع الليبى وال -لبحث العالقات المصرية 

 على وحدة األراضى، ودعم جهود مكافحة اإلرهاب فى ليبيا.

 18/1/6112 اليوم السابع

 

 المصرية السعودية المشتركةانعقاد اللجنة القنصلية 

للشئون القنصلية والمصريين في الخارج على رأس وفد يضم ممثلي الجهات المصرية المعنية  الخارجية المصري وزيرغادر مساعد 

برعاية المواطنين في الخارج متجهاً إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لحضور اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السعودية 

وصرح مساعد وزير الخارجية بأن اجتماعات اللجنة ستعقد في دورتها  يناير الجاري. 11و 18المشتركة، والتي تعقد على مدى يومي 

، مشيرًا إلى حرص الجانبين 6112الحادية عشرة في مدينة الرياض، حيث عقدت اجتماعات الدورة العاشرة في القاهرة في عام 

 التي تجمع بين البلدين  د اللجنة بصورة دورية في ظل العالقات االستراتيجية المتميزةالمصري والسعودي على انتظام عق

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن اللجنة  وبالنظر إلى حجم العالقات القنصلية بينهما وأعداد المصريين المقيمين في المملكة.

يمكن تقديمه لهم من تسهيالت في شئون إقامتهم وعملهم  معنية بالنظر في المسائل القنصلية الخاصة برعاية المواطنين، وما

بما يتسق مع قوانين البلدين، وكذلك متابعة المسائل القضائية العالقة وحقوق السجناء وتيسير قيام البعثات القنصلية 

 .ألجهزة المعنيةبمتابعة قضايا المواطنين في الخارج، فضاًل عن بحث سبل تعزيز العالقات القنصلية وآليات التواصل بين ا

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 "الفاتيكان: "مصر حاضرة دائما في صلواتيالبابا فرانسيس لسفير مصر في 

استقبل البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان سفراء الدول المعتمدة لدي دولة الفاتيكان، وخالل 

بمناسبة  روتهنئته لمص السيسي بمناسبة العام الجديدحديثه مع السفير المصري حاتم سيف النصر طل  نقل أطي  تمنياته إلي 

 ًا خاصًا حاضرة دائمًا في صلواتهعودة الحياة البرلمانية ببدء أعمال مجلس النواب المصري، مؤكدًا علي أن مصر التي يكن لها تقدير

عبر السفير المصري من جانبه عن تقدير مصر للبابا فرانسيس، وتطلعها الستقباله تلبية للدعوة الموجهة إليه من السيسي 

 .6112ذي تم في الفاتيكان في نوفمبر خالل اللقاء ال

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/219/842470/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/2543668#.Vpyj6_krLIU
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d34f0e23-db9c-45ee-8b0e-1025472e5450
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d470d742-1689-4e28-907e-a84ae0256840
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 في الفاتيكان مع رئيس المجلس البابوي للحوار بين األديان ووزير الثقافة بدولة الفاتيكان لقاء سفير مصر
ة رئيس األكاديمية البابوية للثقافة )وزير الثقاف "جيانفرانكو رافازي"التقي السفير حاتم سيف النصر سفير مصر  لدي الفاتيكان بالكاردينال 

ع التعاون بين المؤسسات الثقافية واألكاديمية المصرية المختلفة وبين األكاديمية البابوية بالفاتيكان( حيث تمحور النقاش حول سبل دف

ما كللثقافة. أشاد رافازي بالجهود المصرية في مكافحة التطرف واإلرهاب، والدور الثقافي المصري الهام خاصة في محيطها العربي واإلسالمي. 

الثنائية، وضرورة االستفادة من التبادل الثقافي لنشر ثقافة احترام اآلخر ورفض التعص  بحث الجانبان سبل تعزيز العالقات الثقافية 

من جان  آخر التقي سفير مصر لدي  والتطرف، كما تم بحث سبل تبادل المشاركة في األنشطة الثقافية المختلفة التي يعقدها الجانبان.

رئيس المجلس البابوي للحوار بين األديان، حيث دار النقاش حول سبل دفع  "ورانلويس ت"يناير بالكاردينال جان  11الفاتيكان يوم الجمعة 

 التعاون بين المؤسسات الدينية المصرية وعلي رأسها األزهر الشريف وبين الفاتيكان.

 11/1/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 القات المتميزة بين البلدينسفير الصين بالقاهرة: نستعد لبدء دورة جديدة من الع

التى و السيد شى جين بينج لمصر بعد غد أعلن سفير الصين بالقاهرة سونج ايقيوه أنه يجرى حاليا االعداد لزيارة رئيس الصين

 الذى سيكون عام الثقافة الصينية فى مصر و الثقافة المصرية فى الصين. سيسى إلى الصين فى هذا العامللستتبعها زيارة 

فى تصريحات صحفية إنه سيتم توقيع عدد من االتفاقات ومذكرات التفاهم خالل الزيارة التى تأتى فى بداية مرحلة جديدة وقال 

  عاما على اقامة العالقات الدبلوماسية. 21من عالقات البلدين حيث سيجرى االحتفال خالل العام الحالى االحتفال بذكرى مرور 

 18/1/6112 األهرام

 

 بدر عبد العاطي: زيارة شكري أللمانيا ترسخ أن مصر الع  رئيسي على المستوى الدولي

اختتمها قبل يومين إلى برلين  أكد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري والتي

ذات أهمية كبرى إذ أنها تبنى على النجاح الذي تحقق خالل زيارة السيسي إلى برلين في يونيو الماضى خاصة على المستوى 

إن هناك اآلن تنوعا في العالقات بين مصر وألمانيا ..  وقال السفير بدر عبد العاطي السياسى واالقتصادى واألمنى والعسكرى.

وأوضح أن العالقات تزداد  (.٥١٧٢مشيرا إلى أنه وألول مرة يلتقي رئيس مصري مع المستشارة األلمانية أربع مرات خالل عام واحد )

ت زيارة الوزير هام للغاية حيث عمقا على المستوى السياسي واالقتصادي بخالف البعدين األمني والعسكري.. الفتا إلى أن توقي

وشدد السفير على وجود تقدير ألماني عال لمصر باعتبارها ركيزة االستقرار  يعق  انتخاب مصر فى عضوية مجلس األمن الدولي.

في منطقة الشرق األوسط وأن زيارة شكري ترسخ أن مصر هي الع  رئيسي ليس فقط في المنطقة بل على المستوى الدولي 

كرا بأن زيارة الوزير شكري الى برلين أعقبت أيضا انعقاد الجلسات األولى من مجلس النواب المصرى وهناك تقدير ألماني أيضا.. مذ

وأوضح أن الزيارة تؤكد على أن مصر بالنسبة أللمانيا هى  أيضا بأن مصر استكملت خارطة الطريق وأصبح لديها برلمان منتخ .

ة الالجئين من جذورها وبالتالى فان الطرح المصرى واضح وهو ضرورة معالجة المشكلة شريك رئيسي فيما يتعلق بمعالجة قضي

من جذورها ، وهناك األزمة السورية والليبية، ومصر تؤكد أنها الطرف الفاعل الذي يحقق االستقرار والحل السياسى.. باإلضافة 

تى تحققت خالل لقاءات الوزير سامح شكرى مع رؤساء وقال عبد العاطي، إن من أبرز النقاط ال إلى أن هناك قضية اإلرهاب.

 الشركات األلمانية تتمثل فى أهمية البناء على قصص النجاح للشركات المستثمرة فى مصر.

 18/1/6112 بوابة األهرام

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=667e2a1b-73c3-4551-ac88-7f1f8d0e1370
http://www.ahram.org.eg/News/131789/25/469296/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/842403/%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%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B9.aspx
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 مليون فرنك بالبنوك ال تسّلم إال بعد تحديد المالك القانوني لها 111النائ  العام السويسري: 

إن وجودي في مصر كان من أجل تكوين عالقات قوية علي الجان  السياسي والقانوني  "مايكل لوبير"نائ  العام السويسري قال ال

بلغ فهناك م جراءات معقدة وستأخذ وقتا لحلهاوفيما يتعلق باسترداد األموال من سويسرا أوضح لوبير أن اإل بين مصر وسويسرا.

وأكد أنه يعتمد على  نستطيع اتخاذ القرار المالئم. وعلينا أن نحدد المالك لها حتى متهما 12ليون فرنك سويسري ملك لـم 111

القضاء المصري في وضع األمر بالشكل النهائي للقضية بما يخولنا لبدء التعامل مع األزمة، قائال "نحن بحاجة إلى قرار محكمة 

يسرا يج  وضعها وقال لوبير إن هناك تفسيرات للقانونين بسو بشأن نشاط غير قانوني مرتبط بوجود األموال بسويسرا".

 باالعتبار، موضحا أنه البد من التفريق بين اإلجراءات الجنائية واألمور القانونية، وعلينا أن نجد حلوال إلطارنا القانوني أواًل حتى

 مليون فرانك مبلغ غير 111وأكد لوبير أن مبلغ  متهما. 12نسعى من خالله لحل األمر، مؤكدا استمرار المحادثات مع محامين الـ

وأضاف أن اإلجراءات القانونية  ثابت، فمن الممكن أن يتغير بسب  خطأ في التصريحات الصحفية أو التغير في أسعار العمالت.

 .أموال لم نحدد مالكها حتى اآلن بمصر لم تنته، وبالتالي ال يمكنا تسليم

 11/1/6112 بوابة األهرام

الرئيس الصيني ُيلقي خطاًبا مهًما في الجامعة العربية الخميس المقبل يستعرض العالقات بين بالده 

 والمنطقة

الصيني شي جين بينج غًدا الثالثاء، جولته بمنطقة الشرق األوسط التي تشمل السعودية، ومصر، وإيران، وتعد يبدأ الرئيس 

الزيارة للدول الثالث زيارة للمنطقة بأكملها، نظًرا لما تتمتع به هذه الدول من ثقل سياسي وقدرة اقتصادية وقوى عسكرية 

أصدرت الحكومة .  منذ توليه منصبه قبل ثالث سنوات ي األولى للمنطقةوتأثير ديني في المنطقة،زيارة الرئيس الصيني ه

استعرضت خاللها الروابط  سياسة الصين تجاه الدول العربية الصينية يوم األربعاء الماضي للمرة األولى وثيقة رسمية حول

بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم وتعتبر هي  التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية وآفاق التعاون المشترك بينهما.

تؤطر للعالقات الصينية العربية على األمد الطويل.حيث سيلقي ابينج خطابا هاما أثناء زيارته لمقر جامعة الدول العربية يوم 

الخميس المقبل يشرح فيه سياسات الصين في العهد الجديد تجاه العالم العربي ،ويطرح اقتراحات وخطط الصين لمساعدة 

دول العربية على التخلص من حاالت الضعف االقتصادي واالجتماعي وإيجاد الحلول للنزاعات المزمنة والقضايا المعقدة، يذكر ال

 أن الصين تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في غضون ثالثة عقود.

 18/1/6112 بوابة األهرام

 مصادر: السيسى يأمر بطائرة خاصة لنقل المصريين المحررين من األراضى الليبية

خاصة، لنقل المصريين المحررين من الميليشيات المسلحة، فى األراضى علم "اليوم السابع"، أن السيسى، أمر بتوفير طائرة 

الليبية، والعمل على التنسيق مع السلطات الليبية الشرعية، والحرص على عودة المختطفين سالمين إلى أهلهم. وأوضحت 

مصرًيا، ينتمون إلحدى قرى مركز  61قل المصادر، أن الطائرة تتحرك صباح غًدا االثنين، إلى أحد المطارات الليبية المؤمنة، وذلك لن

سمالوط، بمحافظة المنيا، والعمل على عودتهم ألرض الوطن، ظهر الغد. كانت األجهزة األمنية، نجحت بالتعاون مع السلطات 

لعاصمة كم عن ا 111أيام، بمنطقة الزلة بالقرب من مدينة الجفرة، والتى تبعد  11مصرًيا، بعد اختطافهم  61الليبية فى تحرير 

 طرابلس، وتقع خارج سيطرة الجيش الليبى.

 11/1/6112 اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843522/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843566/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/17/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3/2543296#.VpymrfkrLIU
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 جديدة ميدل ايست مونيتور: الدولة العميقة بمصر مرعوبة من ثورة

نشرت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية مقاال للكاتبة أميرة أبو الفتوح تتحدث فيه عن االعتقاالت التي تشنها السلطات 

حاليا في صفوف النشطاء وكل من تعتقد إنه معارض، مشيرة إلى أن ذلك يظهر أن الدولة في أضعف حالتها رغم أنها ال تظهر 

 -التابعة للدولة هرامألالتي لديها العديد من المقاالت في جريدة ا-سلطت الكاتبة ” في مصر نآلوتحت عنوان "يحدث ا ذلك.

 وراء الحملة الشرسة التي تشنها السلطات على كل معارضيها، ومخاوفها من ثورة جديدة. سبابألالضوء على ا

 18/1/6112 مصر العربية

 هآرتس: ثورة يناير.. من حكم إسالمي فاشل لنظام عسكري فاشي

خلص الصحفي والمحلل اإلسرائيلي "انشيل بيبر" إلى أن تونس هي الوحيدة التي خرجت من ثورات الربيع العربي سالمة نسبيا، 

الفاشل لإلسالميين هو ما دفع ثورة يناير للسقوط في براثن "الديكتاتورية معتبرا في مقال بصحيفة "هآرتس" أن الحكم 

 على حد وصفه. في مصر. العسكرية"

 11/1/6112 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/884547-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/886287-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 السيسي يجتمع بشريف أسماعيل وعدد من الوزراء  

قبل يومين من الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى شى جين بينج إلى القاهرة يوم األربعاء المقبل أكد السيسى األهمية التى 

الصين،وتطلعها لالستفادة مما يتوفر لدى الجان  الصينى من إمكانيات وخبرات تنموية توليها مصر للزيارة المرتقبة لرئيس 

كبيرة، مشددًا على أهمية أن ُتحقق االتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم التفاوض بشأنها مع الجان  الصينى المصلحة 

اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس كما أشار خالل .الوطنية، وأن تكون متوازنة من حيث شروط التعاقد والتنفيذ

إلى توافر العديد من الفرص االستثمارية  -الوزراء، ووزراء اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة 

 الواعدة أمام المستثمرين الصينيين، السيما فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليًا فى مصر.

 18/1/6112 األهرام

  صفحة السيسى السادسة عالميًا واألولى بالشرق األوسط فى ترتي  الزعماء

ومقرها الرئيسى بنيويورك، فى تقرير رسمى عن موقع التواصل  Burson-Marsteller أكدت شركة األبحاث والعالقات العامة 

االجتماعى "فيس بوك"، أن صفحة السيسى، حصلت على المركز السادس من حيث الترتي  على العالم، واألولى فى الشرق األوسط 

 ماليين شخص". 2بالنسبة لصفحات ملوك ورؤساء الدول، بعدد مشتركين بلغ وشمال افريقيا. 

 18/1/6112 الشروق 

 -الحكومة المصرية :

 لن نترك مستقبل مواردنا المائية فى يد من يعبث بها مغازى فى افتتاح اجتماع هيئة مياه النيل

الموارد المائية و الرى ان التعاون المصرى السودانى أزلى و تضرب جذوره فى عمق التاريخ مازلنا نرعاها اكد حسام مغازى وزير 

ونأمل فى نموها وازدهارها لصالح جميع شعوب وادى النيل العريق االمر الذى يستحق أن نبذل الجهد والعرق لتأمين مستقبل 

جاء ذلك خالل افتتاح .فسه أن يعبث بها سواء من داخل اإلقليم أو من خارجهموارده المائية وأال نتركها فى يد من قد تسول له ن

فعاليات االجتماع األول للدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل امس بمشاركة وفد سودانى رفيع 

المهندس أحمد بهاء الدين رئيس الجان  المصري.وحول المستوى برئاسة الدكتور سيف الدين حمد رئيس الهيئة لهذه الدورة و 

العالقة المائية اإلقليمية مع دول حوض النيل األخري، اكد مغازى ان مصر و السودان الشقيقة متمسكتان بالتعاون الصادق مع 

 دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.

 18/1/6112 األهرام

  الحكومة تناقش اليوم توفير التمويل لـ"التأمين الصحى" قبل عرضه على البرلمان

،  د عمادقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يلتقى اليوم، االثنين، الدكتور أحم

وزير الصحة ، والدكتور هانى قدرى، وزير المالية لمتابعة توفير الموارد المالية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد المقرر 

مليار جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليا  11عرضه على مجلس النواب. ولفتت المصادر إلى أن القانون يحتاج لتطبيقه ما يقرب من 

  .يل لتطبيق القانون، مؤكدة أن الحكومة لن تحمل الدولة أو المواطن أى أعباءلتوفير هذا التمو

 18/1/6112 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131789/25/469294/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012016&id=bf3a9551-7228-43e1-81e5-aee2b3ae8bf9
http://www.ahram.org.eg/News/131789/27/469263/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9/2543692#.VpyOY_l97IU
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  مهاب مميش يبدأ اليوم جولة تشمل السعودية والكويت لبحث فرص التبادل التجارى

ئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أنه سوف يسافر اليوم االثنين إلى السعودية، لبحث قال الفريق مهاب مميش ر

التعاون بين الموانئ البحرية فى السعودية وهيئة قناة السويس وبعدها سوف يزور الكويت لنفس الغرض، مؤكدًا أن قناة 

  .مية والعربيةالسويس تسعى لتوسيع دائرة التبادل التجارى من خالل المالحة العال

 18/1/6112 اليوم السابع

 إسماعيل ألعضاء البرلمان البريطاني: الحكومة ستقدم برنامجها للنواب أول فبرايرشريف 

وفدا من البرلمان البريطاني برئاسة السير آالن دنكان رئيس مجلس حزب المحافظين  الوزراءرئيس  استقبل شريف إسماعيل،

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس .لشئون الشرق األوسط، وحضر اللقاء السفير البريطاني بالقاهرة

المرحلة الثالثة من خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب تكون الدولة الوزراء، بأن شريف اسماعيل أشار الى أنه باالنتهاء من 

المصرية قد أتمت بنجاح آخر استحقاقات خارطة الطريق، وأكدت التزامها بمسار التحول الديمقراطي، موضحا أن الحكومة ستعرض 

ط لتحفيز نمو االقتصاد المصري، برنامجها على المجلس مطلع شهر فبراير المقبل، والذي يتضمن العديد من البرامج والخط

 وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا التطلع الى التعاون مع مجلس النواب المصري لما فيه صالح المواطنين.

 11/1/6112 بوابة األهرام

 -وفود أجنبية :

 وفد خبراء روس لفحص إجراءات األمن في مطار القاهرةغدا 

يناير، تفتيشا للتأكد من االلتزام كانون الثاني/  11أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أن وفد خبراء روسيا سيبدأ الثالثاء 

وأفادت وسائل اإلعالم المصرية بأن الوفد برئاسة أوليغ سوتنيكوف، نائ  مدير دائرة .بإجراءات األمن في مطار القاهرة الدولي

يوم" روسيا الأمن النقل التابعة للوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، وصل إلى مطار القاهرة فجر االثنين، بحس  موقع قناة "

وأرسل الوفد قبل وصوله لوزارة الطيران المدني خطة التفتيش وأوضح فيها أن ممثلين عن السفارة الروسية .الناطق بالعربية

 .في القاهرة سيشاركون في التفتيش

 18/1/6112 61عربى

 -البرلمان المصرى :

  قرارا بقانون ويرفض واحدا فى الجلسة المسائية 12النواب" يوافق على "

السيسى، من إجمالى  وقرار بقوانين صدرًت فى عهد عدلى منصور،  12وافق مجلس النواب فى الجلسة المسائية أمس األحد على 

اء على طل  المستشار مجدى العجاتي قرار بقانون تم عرضهم، في حين رفض قرار بقانون واحد وتم إعادة المداولة حوله بن 11

مجلس رفض القرار بإصدار قانون القرر حيث  .وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، وتم إحالة قرار بقانون آخر للجنه المختصة

نائًبا، وسيقوم المجلس  12وامتنع عن التصويت  122نائًبا له، وموافقة  181الثروة المعدنية، حيث جاءت نسبة التصويت برفض 

ر وقر. مجلس علي إعاده المداوله بناء علي طل  المستشار مجدى العجاتىالبتسوية اآلثار التى ترتبت على القانون، فيما وافق 

إعادة القرار بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين 

 .آخرين 11عضوا بالمواقة ، وامتنع عن التصويت  111عضوا بالرفض ، و 111التى تمت مناقشتها حتى اآلن، حيث صّوت 

 18/1/6112 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA/2543472#.VpyPEfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/842341/%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%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1.aspx
http://arabi21.com/story/882079/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-13-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7/2543460#.VpyPGPl97IU


 

 

6112يناير  81  مرصد اإلعالم المصري       10   

 

 البرلمان يوافق على قوانين االنتخابات الرئاسية ومخصصات الرئيس والقوات المسلحة ومكافحة اإلرهاب

الل مناقشته أمس للقرارات بقوانين خبرئاسة الدكتور على عبدالعال على حزمة من القرارات بقوانين النواب مجلس وافق 

السيسي، منها القرارات الخاصة باالنتخابات الرئاسية ومكافحة االرهاب  والرئاسية التى صدرت فى غيبته، فى عهد عدلى منصور 

 تنظيم السجون واعفاء رؤساء الهيئات واالجهزة الرقابية من مناصبهم.واإلجراءات الجنائية والعقوبات والكس  غير المشروع و

 18/1/6112 األهرام

  لمدنية اليوم فى جلسة مجلس النوابتوقعات بمناقشة قانون الخدمة ا

والمعروف إعالمًيا بقانون الخدمة المدنية، والذى  6111لسنة  18يناقش أعضاء مجلس النواب اليوم اإلثنين، القرار بقانون رقم 

وكانت  ظهرا. 16أثار جدال واسعا تحت القبة وخارجه، وسط توقعات بمناقشته بالجلسة المقرر لها اإلنعقاد فى تمام الساعة 

اللجنة الخاصة بالقوى العاملة داخل البرلمان، أبدت رأيها فى القرار بقانون وطالبت المجلس برفضه، ويأتى ذلك بعد تصريح 

اللواء سامح سيف اليزل والمتمثلة فى ائتالف "دعم مصر" بأن االئتالف سيدعو أعضاءه للتصويت بالموافقة على القانون. يذكر 

  منهم 21قرارا بقانون تم الموافقة على  26أمس األحد، من مناقشة أن مجلس النواب، إنتهى 

 18/1/6112 اليوم السابع

 -األحزاب واالئتالفات :

  وطن" يعلن سفر محمد بدران للخارج.. واألمين العام يسير شئون الحزبمستقبل "

قال أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن محمد بدران رئيس الحزب سيغادر البالد 

ه كرئيس للحزب. وتابع رشاد، أنه الستكمال دراسته بالخارج، مؤكدا أن موعد المغادرة لم يتحدد بعد، مع بقاء بدران فى منصب

 .عه واختصاصاتهسيقوم بتسيير كافه شؤون الحزب بالتعاون مع المكت  التنفيذى وأمناء المحافظات كل فى موق

 18/1/6112 اليوم السابع

  المصرى الديمقراطى": نتبنى مقترحا بإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الرأى والعقيدة"

قال عاطف فوزى أمين اللجنة التشريعية بحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك حزمة تشريعات أساسية يتبناها الحزب لعرضها 

هذه الحزمة تركز بشكل كبير على القوانين المكملة للدستور، مثل قوانين االنتخابات وإنشاء على مجلس النواب، مشيًرا إلى أن 

مفوضية عدم التمييز، مشيًرا إلى أن الحزب سيتبنى أيضًا مقترح بإلغاء كافة القوانين الخاصة بتقييد حرية الرأى والعقيدة، 

بعض المواد على قانون العقوبات خاصة ببعض الجرائم التى  والتى تخالف الدستور. وأضاف أن هناك أيًضا تركيز على إضافة

 .ذكرها الدستور لقانون العقوبات، مثل التهجير القسرى والفصل العنصرى، وقضايا التعذي  التى انتشرت بشكل كبير

 18/1/6112 اليوم السابع

 ساويرس يبدأ بتشكيل كتلة مناوئة الئتالف النظام

 81، عن أن الحزب "تمكن من االتفاق مع نحو ساويرس كشف اللواء عالء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الذي أسسه نجي  

نائبًا مستقاًل لتشكيل تحالف برلماني تحت قبة مجلس النواب"، الفتًا إلى أن "عدد أعضاء الكتلة التي قاموا بتكوينها وصل حتى 

ات جادة مع رئيسي حزب الوفد، وحزب المؤتمر إلقناعهما باالنضمام للتحالف ويوضح أن "الحزب بدأ مفاوض."نائباً  121اآلن لنحو 

الجديد"، في محاولة للحّد من هيمنة ائتالف "دعم مصر" على قرارات البرلمان. ويضيف أنه "ليس من الطبيعي في المرحلة التي 

 ."ي أن ُيدار البرلمان من خارج السياق النيابيتعيشها مصر حاليًا، أن يتم السماح لهيمنة جهة ما على البرلمان، أو أن نسمح ف

 11/1/6112 العربى الجديد

http://www.ahram.org.eg/News/131789/145/469247/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%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%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7/2543496#.VpyPBPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A6%D9%88/2543690#.VpyOafl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%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%86%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2543656#.VpyOtfl97IU
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 -تصريحات :

  مصطفى بكرى : ال أنوى االنضمام إلى أى لجنة من لجان البرلمان

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن البرلمان يضم أعضاء رفيعى المستوى، مؤكدًا أن أى أزمات تحدث داخل البرلمان أزمات 

وقتية، وأن أداء رئيس المجلس ووكيليه سيضبط المنظومة العامة داخل المجلس، لكى يقوم النواب بدورهم التشريعى والرقابى 

االنضمام إلى أى من لجان المجلس، مشيرًا إلى أن قضية الصحافة واإلعالم ستكون على رأس  على أكمل وجه. وأضاف أنه ال ينوى

  .السيسى، الفتًا إلى أنه ال يؤيد تعديل الدستور فى الوقت الحالى وأولوياته عق  إقرار القوانين الصادرة فى عهد عدلى منصور، 

 18/1/6112 اليوم السابع

 

  مختار نوح:السجون المصرية تدار بالمال والمزاج الشخصى وليس بالقانون

المصرية قائاًل:" السجون ال تخضع للقانون، وإنما للمزاج  هاجم مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان، السجون

الشخصى للسلطات الحاكمة، وتخضع أيضًا لقانون المال وليس للقانون العادى". وأضاف أن "هناك مساجين كانوا ومازالوا فوق 

ما هى إال مصدر من مصادر  العادة، وإذا تحسن األمر سيكون طبقا للمزاج الشخصى وليس للقانون أيضًا"، مشيرا إلى أن السجون

التسمم والسرطان، وقال ان الحديث عن السجون ما هو إال "لهو " من الناحية الواقعية، مشيرًا إلى أن مشاريع القوانين جيدة 

 ."ولكن تفتقد إلى تطبيقها واقعيًا

 18/1/6112 اليوم السابع

 

 صر"البدوى: الطريق إلى الصندوق االنتخابي كان فاسًدا ومشوًها.. والوفد لن يكون جزًءا من ائتالف "دعم م

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن الطريق إلى الصندوق االنتخابي كان فاسًدا ومشوًها، برغم نظافة اإلشراف 

وقال البدوى فى حواره لـ"بوابة األهرام"، إن الوفد لن يكون جزًءا من ائتالف "دعم .القضائى والجهات األمنية من الجيش والشرطة

ن"، رغم دعم نواب االئتالف لوكيل مجلس النواب "سليمان وهدان"، مؤكًدا أنه قرار نهائى ال رجعة مصر" تحت "قبة البرلما

نوه البدوى، إلى أنه لم يتفاوض مع نجي  ساويرس، عضو مجلس أمناء حزب المصريين األحرار، بشأن توزيع ما يسمى و.فيه

 التى تمكنه من عرض مناص  داخل المجلس.بـ"تورتة البرلمان"، مبرًرا ذلك بأن الوفد ال يملك األغلبية 

 11/1/6112 بوابة األهرام

 

 آالف شاب معتقل 11د الحليم قنديل يدعو لإلفراج عن عب

وطال  في ."المظلومين الشبابمن  آالف عشرة عن لإلفراج سيالسيرئيس تحرير صحيفة "صوت األمة"،دعا عبدالحليم قنديل، 

وإعادة التوازن  بتطهير مؤسسات الدولة عن طريق "اإلحالة للمعاشات، والطرد، واالستغناء"،م"،حوار له على إذاعة "نجوم إف إ

مصر الجديدة، مضيفا أن  وقال إن السيسي قادر على محاربة الفساد، والقفز إلى.بين محاربة اإلرهاب ومنح الحريات العامة

 ."ويمكن له حل البرلمان، بينما ال يمكن سح  الثقة منه ألنها معلقة على شرط مستحيلأكبر بكثير من مجلس النواب،ه "صالحيات

 11/1/6112 61عربى

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89---%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2543592#.VpyOw_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2543476#.VpyPCPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/842072/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B3.aspx
http://arabi21.com/story/882031/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84#tag_49232
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 -توك شو :

 : فشل األحزاب في تكوين "الثلث المعطل" أسهم في تمرير القوانين المكملة للدستورمحمد سويد 

انية البرلمقال الكات  الصحفي والمتخصص في شئون مجلس النواب، محمد سويد: إّن ما ُيسمى بالمعارضة الناعمة من الهيئات 

لألحزاب، فشلت في تكوين ما ُيسمى بـ"الثلث المعطل" للتصويت برفض بعض القوانين المكملة للدستور. أو كتلة رافضة لعدد 

أّن انتخابات رئاسة  وأضاف.من القوانين التي شهدت جدًلا عند صدورها، التي أبرزها قانون اإلرهاب، وقانون الطعن على العقود

أصوات، وانتخابات وكالة المجلس التي فاز فيها سليمان وهدان مرشح  111المجلس التي حصل خاللها الدكتور علي المصيلحي على 

حزب "الوفد"، على مرشح ائتالف "دعم مصر"، أثبتت عدم تحكم االئتالف فيما يتخذه أعضاؤه من قرارات، وهو ما دفعهم لتأجيل 

ولفت  .نون الخدمة المدنية لحين بذل مزيد من الجهد في إقناع النواب بـ"تمريره" وإعادة تعديله مرة أخرى فيما بعدمناقشة قا

خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، إلى أّن عدم إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة انعكس إيجابًيا على التزم األعضاء، وتحكم 

ون استعراض أو مقاطعة، كما أّن ذلك لم ينتقص من دستورية النص على عالنية جلسات رئيس المجلس في سير الجلسات د

 البرلمان لسماح أمانة المجلس للصحفيين البرلمانيين بالتواجد في شرفات القاعة، ومراقبة ما يدور خالل الجلسة.

 18/1/6112 بوابة األهرام

 يوسف الحسيني يعرض ملفات فساد تتعلق باالستيالء على أراضي الدولة يقول إن أحدها خاص بالزند

ها تخص مجموعة من رجال األعمال الذين قاموا باالستيالء على أراضي الدولة قدم يوسف الحسيني، مجموعة ملفات، قال إن

بأبخس األسعار وتم تحويل نشاطها بعد ذلك وإقامة منتجعات سكنية وسياحية على هذه األراضي مما أفقد الدولة ما يقارب من 

وعرض خالل برنامجه "السادة .ند وزير العدلمليار جنيه، وذكر أن لديه ملًفا يتعلق بقضايا فساد تخص المستشار أحمد الز 221

، ملًفا مكتوًبا عليه" ملف المستشار أحمد الزند"، وقال "إنه رجل من الواصلين" ووزير حالي ontv المحترمون" المذاع عبر فضائية

عدًدا من  ضما عرك.مليون جنيه في قطعة أرض واحدة، وما خفي كان أعظم واهلل ورسوله أعلم 11بالحكومة والذي خسَّر الدولة 

الملفات بعنوان "فساد أراضي الطريق الصحراوي في إشارة إلى األراضي التي تم االستالء عليها من قبل رجال األعمال وتحويل 

وقال  إنه .نشاطها بطريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي، وأيضا ملف مكتوًبا عليه فساد أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي

مليار  221قائمة وعرض باألرقام واألسماء والشركات والجهات التي قامت باالستيالء على أراضي الدولة والتي بلغت سيتم تجهيز 

جنيه مصري وفق ما جاء بتقرير الرقابة اإلدارية والجهاز المركزي وأكد أن هذه التقارير وصلت للرئاسة مطالبًأ إياها باتخاذ إجراءات 

وا فروق األسعار التي قاموا بشراء األرض بها وتحويل نشاطها إلى قصور وفيالت بعدما كانت حاسمة مع رجال األعمال ليدفع

 مخصصة للمزارعين وشباب الخريجين.

 11/1/6112 بوابة األهرام

 حسام القاويش: الحكومة انتهت من مشروعها الذي سيقدم للبرلمان.. وننظر في إعادة هيكلة أسعار الكهرباء

لمشروعها الذي سيعرض قال السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من وضع الخطوط العريضة 

وأضاف بمداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة، أن أبرز الموضوعات التي اهتم .علي البرلمان األسبوع القادم

بها مجلس الوزراء، هي تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي بدأ العمل بها من العام الحالي، باالضافة إلي مشروعات النقل 

أعوام مقبلة، وهناك عدد من الجوان   1التموين، وإعادة النظر في إمكانية المضي في تنفيذ إعادة هيكلة أسعار الكهرباء خالل و

 خاصة بالخارجية.

 11/1/6112 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843512/%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%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843547/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/842465/%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%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84.aspx


 

 

6112يناير  81  مرصد اإلعالم المصري       13   

 

 ن نقبله كنقابة.. ووكيل المجلس: جاٍر معالجة األمرقالش: منع الصحفيين من دخول "النواب" أمر مرفوض ل

محررا صحفيا برلمانيا، منعوا من دخول البرلمان بادعاء  61قال يحيى قالش نقي  الصحفيين: إنني فوجئت اليوم باتصال من 

بمداخلة هاتفية  وأضاف.أنه منعوا ألسباب أمنية، ونحن ال نعلم على سبيل الجزم سب  المنع، ولم أستطع تحديد مصدر القرار

أن ما يحدث هو انتهاك للمهنة، ونظام التحريات النيابية واألمنية انتهى من " ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "أم بي سي

وقال محمود الشريف وكيل مجلس النواب في مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته: .وقت القضاء على الدولة المستبدة، بحد قوله

لبس في األمر، مؤكًدا أنه سأل األمين العام للمجلس عن منع الصحفيين من الدخول والذي أوضح له أن هناك بعض هناك خطأ أو 

 األسماء يتم البحث عنها، ووارد أن تكون سقطت من الكشف، ويتم بحث األمر ومعالجة األزمة.

 11/1/6112 بوابة األهرام

 أسامة الغزالي: الحجاب خرافة ال عالقة لها باإلسالم

وقال حرب، ."فارغ كالم فريضة أنه عن والحديث باإلسالم، عالقة له ليس زعم الكات  السياسي أسامة الغزالي حرب، أن "الحجاب

واستدل بأحد ."في حوار له على قناة "سي بي سي"، األحد: "كتبت مقاال قبل ذلك بعنوان الحجاب خرافة، وأنا ُمصر على رأيي

مة؟"، فأجابته: المواقف التي جرت معه، وقال إنه عندما سأل وزيرة خارجية الهند ذات مرة: "لماذا ال ترتدين الحجاب وأنت مسل

 .""اللبس ثقافة مجتمع وليس دينا

 11/1/6112 61عربى

 -سوشيال ميديا :

 عالء األسواني: النواب يوافقون على القوانين ثم يناقشونها

وكت  األسواني تغريدة .األسواني، موافقة أعضاء البرلمان على مجموعة من القوانين قبل مناقشتهاانتقد الكات  والروائي عالء 

عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "في مصر من حق الرئيس أن يطيح بأي جهاز رقابي ومجلس 

 ."بمناقشتها َيِعدون ثم أوًلا وانينالق على يوافقون ونواب  حقوق إنسان يستأذن الداخلية ليفتش عليها

 18/1/6112 مصر العربية

 الثمننجاد البرعي: شاركت في ثورة يناير ومستعد لدفع 

يناير، وأنه على استعداد لدفع ثمن تلك المشاركة، على حد  61أكد المحامي والحقوقي نجاد البرعي اعتزازه بالمشاركة في ثورة 

وكت  البرعي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: " أيوة أنا شاركت في ثورة يناير .تعبيره

 ."وأصحابي وناس كثير، أنا فخور بما فعلته ومستعد لدفع الثمن أن كان والبدمش لوحدي مع أوالدي 

 18/1/6112 مصر العربية

 كت في الثورة لكنى كنت مغي "كان نفسي افتخر قدام والدي إنى شار” محمد عطية:

وقال .يناير هي من أسوء األحداث التى مرت عليه، وأنه كان مغي  وقتها 61اعتبر الفنان محمد عطية عدم مشاركته في ثورة 

فيس بوك":"بقالي يومين بحاول اتجن  الفيس بوك بسب  هاشتاج "أنا "عطية فى تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع 

كان ” وأضاف:."نفسي من قوي بزعل و فيه كنت اللي التغيي  بفتكر ،61 يوم شارك حد أشوف ما كل ألني ”ينايرشاركت في ثورة 

 . ، مش كنت بقول علي الحرامي ) اعتبره أبوك يا أخي61نفسي اقعد مع والدي في المستقبل و اقولهم اني كنت مشارك يوم 

 11/1/6112 مصر العربية

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843507/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%86.aspx
http://arabi21.com/story/882036/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/886671-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
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%A7/886653-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/886413-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%E2%80%9D-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%89-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8
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 شن حملة للتذكير بالمعتقلين في ذكرى الثورةباسم يوسف يد

وكت  يوسف عدة ."دشن اإلعالمي باسم يوسف حملة للتذكير بالمعتقلين على ذمة قضايا سياسية، بعنوان "افتكروهم

تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أمد فيها على أهمية التضامن مع المعتقلين من خالل نشر 

أنا شاركت في ثورة يناير هاشتاج أتمنى أننا نستغله بشكل .يناير 61بالتزامن مع اقتراب اللذكرى الخامسة لثورة  قصصهم،

الكام يوم الجايين قررت استخدم ."مختلف، نفتكر فيه الناس اللي اتحبست بسب  الثورة اللي إحنا فخورين بيها رغم االخفاقات

لمختفين قسرًيا أو المحبوسين بتهم عجيبة، من واجبنا نفتكرهم كلهم سواء كانوا الحساب ده لنشر قصص المعتقلين ظلًما وا

 لينكات ابعتوا يناير ثورة في شاركت أنا معتقلين مشهورين إعالمًيا أو ماحدش اتكلم عنهم كتير، عشان كده على هاشتاج 

 ارلمخت سعيد ألحمد لدومة لماهينور عالء من نفتكرهم تعالوا كاملة، القصة شارحة  لينكات تكون وياريت دول األبطال لقصص

"عشان يتم التركيز على القصص يا ريت نستخدم هاشتاج افتكروهم مع  أنا شاركت في ثورة يناير عشان ."محمد لمحمود إلسراء

 نركز الضوء عليهم، مش مجرد أسماء، قصص".

 11/1/6112 مصر العربية

 عايزين كدا" نهمألعبدالعزيز: البرلمان خرج بهذا الشكل " 

و المجلس القومي لحقوق اإلنسان، طريقة تعامل البعض مع مجلس النواب انتقد محمد عبدالعزيز منسق حركة تمرد، وعض

وقال عبدالعزيز في تدوينه له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي " فيس بوك" :"الدولة تعمل قانون انتخابات .الجديد

البرلمان تركيبته غلط،  تعترض على القانون وتقولهم كده”وأضاف:."فردي وقايمة مطلقة عشان يبقى البرلمان شكله كده

يقولك ال اترشح وعدله، تترشح تخسر يقولك اقعد ساكت انت خسرت )لو كسبت وحبيت تعدل القانون يقولك لما هو مش 

وتابع:"البرلمان شكله كده ألنهم عايزينه .”عاجبك اترشحت ليه، ولو مترشحتش يقولك انت خايف ومعندكوش غير الكالم وبس

 ." كده بس كده

 11/1/6112 مصر العربية

 شخًصا 11وائل غنيم: ثورة يناير بدأت بـ 

وقال في تدوينة عبر حسابه .القصر العيني شخًصا بشارع 11يناير بدأت بتجمع  61ذكر الناشط السياسي وائل غنيم أن ثورة 

كان أول مظاهرة في الشارع أشارك فيها، وصلت في  6111يناير  61الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "يوم 

عسكري أمن  ٠١١شخص متجمعين وحواليهم بتاع  ٢١الميعاد المتفق عليه عند القصر العيني، بس لألسف ملقيتش غير حوالي 

وتابع: "أصبت بخيبة أمل وقلت لمن حوالّي في نبرة يائسة.. مش ممكن كل الناس اللي على اإلنترنت دي تطنش واللي ."ركزيم

وأضاف: "سمعني واحد كبير في السن فقال لي بصوت الواثق من نفسه.. متقلقش، كلها ساعتين تالتة ."ييجي خمسين بس

 ."في ميعاده والناس تيجي، انت في مصر يا ابني، محدش بييجي

 11/1/6112 مصر العربية

 حمدين صباحي: مشاركتي في ثورة يناير أعظم نعمة من اهلل

وقال في تغريدة عبر .يناير من أعظم نعم اهلل عليه 61ذكر حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق أنه مشاركته في ثورة 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأعظمها نعمة وشرف “قع التدوين المصغر "تويتر": حسابه الرسمي على مو

 ."يناير 61اإلسهام في الثورة، أنا شاركت في ثورة 

 11/1/6112 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%A7/886230-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%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%A7/886233-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84-%EF%BB%B7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%AF%D8%A7
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%A7/885258-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A8%D9%80-50-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7
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%A7/885597-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 إبريل: إقرار البرلمان لقوانين السيسي ومنصور لن يعطيها الشرعية 2

إبريل أن إقرار البرلمان لقوانين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور لن يعطيها  2رأت حركة شباب 

إقرار قوانين السيسي ومنصور في “التدوين المصغر "تويتر": وقالت الحركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع .الشرعية

 ""برلمان السيسي" لن يعطيها الشرعية ولن يمنحها دستورية، وقريبًا ستكون هي والعدم سواء

 11/1/6112 مصر العربية

 حافظ أبو سعدة: الحكومة ترفع األسعار دون عرضها على البرلمان

ة عبر وكت  أبو سعدة تغريد.انتقد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، ارتفاع أسعار المياه والكهرباء

حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "هي الحكومة بترفع سعر المياه والكهرباء دون عرض األمر على 

 ." البرلمان مش نتأكد االول أن الناس ها تستحمل ارتفاع في األسعار بهذا المستوى

 11/1/6112 مصر العربية

 شخصية عامة: نتشرف "بتهمة" ثورة يناير 12بيان لـ 

وجاء نص البيان كاآلتي: "أنت .بياًنا أكدوا من خالله أن المشاركة في "تهمة" ثورة يناير شرف لهمشخصية عامة  12أصدر نحو 

" هي التهمة الموجهة للطبي  طاهر مختار عضو لجنة الحقوق والحريات بنقابة األطباء،  ٥١٧٧يناير  ٥٢متهم بالمشاركة في أحداث 

يناير نؤكد أن "تهمة"  ٥٢ختتم البيان: "إننا إذ نعلن مشاركتنا في ثورة وا."يناير ٧١المحتجز بقسم شرطة عابدين منذ الخميس 

طاهر مختار ورفاقه هي تهمتنا جميًعا، وأننا لم ولن ننكر ذلك، وسنستمر في نضالنا حتى تحرير جميع المعتقلين وإقامة دولة 

 ."سنوات ٢العدل والحرية التي خرج من أجلها جموع الشع  المصري قبل 

 11/1/6112 مصر العربية

 يوسف الحسيني: لماذا يتم قطع اإلرسال عندما انتقد الدولة؟

تغريدة وقال في .تساءل اإلعالمي يوسف الحسيني عن أسباب قطع اإلرسال عن قناة "أون تي في" عندما يكون هناك نقد للدولة 

هو ليه اإلرسال بيقطع عن القناة كل مرة بالصدفة وقت ما يكون في نقد “عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ."للدولة، سبحان اهلل، مصر

 11/1/6112 مصر العربية
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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%A7/886032-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/885699-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-74-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%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%A7/885336-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%9F
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 ولاأل الخط أزمة بسب  بالحجارة السائقين يرشقون المترو ركاب

يناير، حالة من االرتباك بسب  تعطل الشبكة الكهربائية منذ  11 االحد، «المرج -حلوان»شهدت حركة قطارات الخط األول المترو 

وهاجم ركاب مترو األنفاق العاملين والسائقين بمحطة  الصباح، ما أدى إلى زيادة زمن التقاطر بين القطارات واستياء الركاب

، تزامًنا مع وجوده على الرصيف، اعتراضا المطرية بالخط األول، ورشقوهم بالحجارة ما أدى إلى تهشم الزجاج األمامي ألحد القطارات

على حالة الزحام التي شهدها الخط صباح اليوم وأكد مصدر مسئول بشركة تشغيل مترو األنفاق أن العاملين في المحطات ال ذن  

رف التحكم لهم فيما يالقونه من المواطنين من هجوم، الفًتا إلى أن المتسب  في كثرة أعطال المترو أعضاء مجلس اإلدارة وغ

 والتشغيل بسب  تجاهلهم حل مشاكل األعطال من جذورها.

 6112-1-11 بوابة االخبار

 لليوم الثاني على التوالي.. عمال مصنع السكر بالفيوم يواصلون إضرابهم

وم، لليوم الثاني على التوالي، إضرابهم عن العمل؛ للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة يواصل العمال بمصنع السكر بمحافظة الفي

طال  العمال بالتحقيق في بعض الترقيات التي شهدها المصنع مؤخًرا، وأكدوا أن العقود المؤقتة و وتحسين أوضاعهم الوظيفية

جنيه، وزمالؤهم المثبتون يتقاضون  1111ؤقتين ال تزيد على جنيه، باإلضافة إلى أن األرباح السنوية للم 6111و 1111تتراوح بين 

عامًلا ويعملون بعقود تتجدد كل ستة أشهر  111يذكر أن عدد المؤقتين بالمصنع نحو و ألف جنيه كل سنة أرباًحا موسمية 81

 .مع وجود شهر فاصل بين كل عقد وآخر

 رصد 6112-1-11

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 6112انخفاضا في الصادرات خالل عام  % 6.2"اإلحصاء" : 

مليار  111.68لتبلغ  % 6.2بنسبة  6112أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع إجمالي قيمة صادرات مصر خالل عام 

وأشار إلى  من جملة الصادرات % 1.6إيطاليا استحوذت على المرتبة األولي بنسبة أن و 6112مليار جنيه عام  111.88جنيه مقابل 

 .6112مليار جنيه لعام  18.16مقابل  6112مليار جنيه خالل عام  11.16لتصل قيمتها إلي  %2.6تراجع الصادرات إليها بنسبة 

 6112-1-11 بوابة االخبار

 مليار جنيه سندات خزانة 2.1"المركزي" يطرح 

مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز  2.111قال البنك المركزي اليوم االثنين: إنه سيطرح سندات خزانة بقيمة 

سنوات، بينما تبلغ  1مليارات جنيه، ألجل 2وأضاف عبر موقعه اإللكتروني، أن قيمة الطرح األول لسندات الخزانة تبلغ  الموازنة

وكانت وزارة المالية، قالت إن عجز الموازنة خالل الفترة من يوليو إلى  سنوات 11مليار جنيه، ألجل  1.111قيمة الطرح الثاني 

من الناتج المحلي  %2.1مليار جنيه تعادل  82.1من الناتج المحلي مقابل  %2.2مليار جنيه، تعادل  12.1، بلغ 6112 -6111أكتوبر 

 من العام المالي السابق.خالل الفترة المماثلة 

 6112-1-18 البوابه نيوز

 

http://akhbarelyom.com/article/569bdd61b16b9fab226f1c18/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-1453055329
http://rassd.com/173773.htm
http://akhbarelyom.com/article/569b826fb16b9f8b7d1eb179/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-2-3-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%B9%D8%A7%D9%85-2014-1453032047
http://www.albawabhnews.com/1723307
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 مليون دوالر.. والعملة األمريكية تواصل االستقرار 21.1المركزي يبيع 

واستقر  لة في السوق المصريةمليوًنا طرحها أمام البنوك العام 21مليون دوالر من أصل  21.1باع البنك المركزي، اليوم األحد، 

 السابقة ت المستوى الذي سجله في العطاءاتجنيه، وهو ذا 1.12للعملة الصعبة عند مستوى  221الجنيه في عطاء المركزي الـ 

 8.11جنيه للشراء  8.22جنيه للبيع بينما سجل اليورو مستوى  1.82جنيه للشراء و 1.18في تعامالت البنوك، بلغ الدوالر مستوى 

 جنيه للبيع. 11.68جنيه للشراء و  11.18جنيه للبيع، واإلسترليني 

 6112-1-11 بوابة االهرام

 

 مليار دوالر تمويالت سنوية من البنك اآلسيوى لدول من بينها مصر 11سحر نصر: 

أكدت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، اليوم األحد، أن التنوع في مصادر التمويل من أهم أولويات إستراتيجية وزارة التعاون 

 خطوة يةالتحت البنية في لالستثمار اآلسيوي - البنكالدولي الحالية، ومن ثم فإن تمثيل مصر في االجتماع االفتتاحي إلطالق 

وأضافت، أنه من  خاصة خارجية تمويالت إلى تحتاج التي الكبرى القومية المشروعات من للعديد مالالز الدعم لتوفير هامة

مليار دوالر سنوًيا لمشروعات بنية أساسية مختلفة خالل السنوات  11إلى  11المقترح أن يقوم البنك اآلسيوي بتوفير تمويل من 

مليار دوالر تمويالت سنوية من البنك اآلسيوى لدول من بينها  11.سحر نصر: الخمس المقبلة في دول عملياتها من بينها مصر

 .مصر

 6112-1-11 بوابة االهرام

 

 مليون دوالر 611"الصندوق االجتماعي": نسعى للحصول على قروض بـ

اإلدارة المركزية للتنمية المجتمعية بالصندوق االجتماعي، عن أنه يجرى حالًيا التفاوض مع عدد كشف مدحت مسعود، رئيس 

وقال في تصريح له على  مليون دوالر 611من الجهات المانحة مثل االتحاد األوروبي والبنك الدولى للحصول على قروض بقيمة 

والبنك الدولى لمتابعة المشاريع التي تم إنجازها في مدينة األقصر: هامش زيارته مع وفد الصندوق االجتماعي واالتحاد األوروبي 

فصل  811آالف فصل محو أمية، وترميم أكثر من  2إن الصندوق يولى اهتماًما كبيًرا بعملية التعليم، حيث تم فتح أكثر من 

 ألف شخص. 21حضانه، كما تم توجيه العديد من حمالت التوعية التي استفاد منها نحو 

 6112-1-18 البوابه نيوز

 

 مليارات جنيه 2.6منذ بداية العام.. وتخسر اليوم  %11.8البورصة تخسر 

أنهى المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية تعامالت بداية األسبوع اليوم األحد، على تراجع جماعى للمؤشرات، ليحقق خساره بنحو 

مليارات جنيه، ومن ثم صّححت مسارها خالل الجلسه  8مليارات جنيه، بعد تدهور للمؤشرات بأول ربع ساعة وخسارتها نحو  2.6

 منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة اليوم.  %11.8جعت البورصة المصرية بإجمالي نحو لتقلص الخسائر للنصف، فيما ترا

 6112-1-11 رصد

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/842339/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/212/842337/%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/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88.aspx
http://www.albawabhnews.com/1723286
http://rassd.com/173812.htm
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 صحهال

 جهاز حماية المستهلك: األسماك بها سم قاتل

بحذر مع المنافذ والشركات غير المعلومة حيث قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه البد من التعامل 

وأضاف يعقوب، خالل  إنها تقوم بالنص  على المستهلكين، كما أنها تبيع منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات

ل، مداخلة هاتفية ببرنامج"بمنتهى البساطة" على شبكة "نجوم إف إم"، أن بعض المراكز واألسواق تبيع أسماك بها سم قات

 مشيرا إلى انتشار األسماك النافقة من تلوث مياه النيل بشكل كبير.

 6112-1-11 بوابة االخبار

  نقابة األطباء تعقد مؤتمرا اليوم إلعالن أسباب رفض قانون التأمين الصحى

رفضها لمشروع قانون التأمين الصحي المقدم من وزارة  تعقد نقابة األطباء مؤتمرا صحفيا اليوم االثنين، وذلك إلعالن أسباب

الصحة، حيث من المقرر أن يشارك بالمؤتمر عددا من النقابات واالتحادات المتضامنة فى رفض القانون. كانت نقابة األطباء، قد 

الصحة، وأعضاء مجلس  أرسلت مذكرة، بأسباب رفضها لمشروع القانون، لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير

 .النواب، والنقابات الفرعية واالتحاد العام لعمال مصر

 6112-1-18 اليوم السابع

 

 النقل والمواصالت

 أو إيقافه بعد تخريبه« المناشي»زيادة سعر تذكرة قطار «: الجيوشي»

قال د. سعد الجيوشي وزير النقل إنه تلقى إخطاًرا من المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد يفيد بتعرض قطار 

ي أنه سيتخذ قراًرا إما بزيادة وأضاف الجيوش إيتاي البارود"، ألعمال تخريبية بسب  مشاجرة بين الطالب -المناشي -"القاهرة 

سعر التذكرة على هذا القطار لحين تحصيل فاتورة إصالحه أو إيقافه لحين إلقاء القبض على المخربين وتحميلهم فاتورة 

 التخري  ولكن ظروف امتحانات منتصف العام ستؤجل اتخاذ قرار إيقاف القطار وألنه يخدم منطقة حيوية ومأهولة بالسكان.

 6112-1-11 بوابة االخبار

 توقف تام لحركة القطارات بالخط األول للمترو وزحام شديد بالمحطات

 6112يناير  11المرج" نتيجة لعطل بمحطة المرج، األحد  -األول "حلوانقال شهود عيان إن حركة المترو توقفت تمامًا، بالخط 

 وتسب  العطل في حدوث تكدس للركاب بجميع المحطات باإلضافة إلى زحام كبير خارج المحطات بمنطقة وسط البلد.

 6112-1-11 بوابة االخبار

 الجوية األحوال لسوء الثالثة السويس موانئ غلق

رت وأشا إغالق موانئ السويس الثالثة "األدبية وبورتوفيق والزيتيات" نظرا لسوء األحوال الجويةقالت وزارة النقل إنه تم اليوم 

  الجوية ساعة لسوء األحوال 16غالقه لمدة الوزارة إلى أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع في تمام الساعة الرابعة و نصف فجرا بعد إ

الفرعية بالموانئ وهيئة األرصاد الجوية، يتابع الخريطة المناخية وذلك  وأكدت أن مركز عمليات الهيئة بالتنسيق مع المراكز

 حفاظا على سالمة المالحة البحرية .

 6112-1-81 بوابة االخبار

 

http://akhbarelyom.com/article/569bf36e7fa975547ad24740/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-1453060974
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85/2543693#.VpyqffkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/569beb507fa97597763250ac/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%87-1453058896
http://akhbarelyom.com/article/569bee19b16b9f7b2998d9c4/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-1453059609
http://akhbarelyom.com/article/569c8a61b16b9f6b628ad949/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-1453099617
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 االعالم

 في جلسة علنية بالبرلمان« تقصي الحقائق»و« جنينة»يوسف الحسيني: يج  االستماع لـ

للمحاسبات، لسماع تفسيره  طال  اإلعالمي يوسف الحسيني، البرلمان باستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي

السادة »خالل تقديم « الحسيني»وقال  مليار جنيه 211وتوضيح تقريره بشأن تصريحاته حول وصول حجم الفساد في مصر إلى 

، األحد، إنه يج  أيضا استدعاء لجنة تقصي الحقائق في نفس جلسة االستماع «أون تي في اليف»عبر شاشة « المحترمون

يج  أن تكون تلك الجلسة مذاعة على الهواء مباشرة وعلنية، أمام جميع المواطنين ويكون الحكم »وتابع:  عليهللرد « جنينة»لـ

 «.ساعة متواصلة 61للشع  ونوابه على التصريحات حول حجم الفساد، حتى لو استغرقت تلك الجلسة 

 6112-1-11 الشروق

 زراعهال

 الحكومة بمصر تستمر باستيراد قمح مسرطن يهدد حياة المصريين

تستمر وزارتا التموين والزراعة في مصر، باستيراد األقماح التي تصي  المواطنين باألمراض الفتاكة، خاصة أن شحنات القمح 

في المئة، ما يشكل خطرا على حياة المواطنين، والحيوانات  1.11ال تزيد فيها نسبة طفيل "اإلرغوت" على  التي تم استيرادها

وأعلن رئيس حزب اإلصالح والتنمية، النائ  محمد أنور السادات، أنه تقدم ببيان عاجل في الجلسة العامة في البرلمان، إلى  معا

ة الحكومة المصرية على شحنات القمح المستورد التي ال تزيد فيها نسبة طفيل وزاراء "الصحة والزراعة والتموين"، عن موافق

ورغم علم الوزارات الثالث بأن طفيل "اإلرغوت" يسب   في المئة، وذلك نظرا لخطورته على صحة المواطنين 1.11اإلرغوت على 

السرطان على المدى البعيد إذا تناوله على الصداع، وإجهاض المرأة الحامل، ويؤثر على الكبد، ومن الممكن أن يصي  الشخص ب

 نحو متكرر، فإن الحكومة المصرية وافقت على استالم تلك الشحنات.

 6112-1-18 61عربي

 بالقمح المنزرعة المساحات حجم فدان ألف 611و ماليين 2:  الزراعة وزارة

ألف فدان، وجار  611ماليين و 2أعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي أن حجم المساحات المنزرعة بالقمح، بلغت حتى اآلن 

ة وكشف تقرير رسمي، صدر اليوم األحد عن شئون المديريات الزراعية بوزار الحصر النهائي للمساحات المنزرعة بالمحافظات

الزراعة على مستوى الجمهورية، أن هناك بعض المحافظات يجري حصرها اآلن وذلك نتيجة لتأخر الزراعات بها بسب  األمطار 

 .والسيول

 6112-1-11 بوابة االخبار

 قباطاأل

 السيسى رفض تحملنا تكاليف ترميم الكنائس األنبا مكاريوس:

الكنيسة بترميم الكنائس التى تهدمت بسب  هجوم اإلرهابيين  منكشف األنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، عن أنه تم عرض 

عليها عق  فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة على عبد الفتاح السيسى، إال أنه رفض ذلك وتوعد بأن تقوم الدولة المصرية 

عالمية أمانى الخياط عبر القناة وأضاف "مكاريوس" خالل اتصال هاتفى ببرنامج "أنا مصر" الذى تقدمه اإل وهو ما يتم إنجازه اآلن

األولى والفضائية المصرية، أن السيسى رفض عرًضا تقدمت به دولتان عربيتان شقيقتان طلبتا تحمل تكاليف إعمار الكنائس 

 .المتضررة، وتابع: السيسى قال مسئوليتنا إحنا أن نعيد ما تهدم.. وإحنا بنشكر الدولتين دول وإحنا هنقوم بإعادة اإلعمار
 6112-1-18 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012016&id=3e124135-9959-4652-ad2d-64ee8e294a82
http://arabi21.com/story/882072/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/569bdc3a7fa97522716f1c18/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88255-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-1453055034
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6/2543505#.Vpyrg_krLIU
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 أخرى

 مصادر: عطل فني وراء انقطاع الكهرباء بالغردقة

طال فنيا بسب  ارتفاع األحمال وراء انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محوالت أكدت مصادر بقطاع الكهرباء بالبحر األحمر أن ع

، أن العمل جار من مهندسي المحطة لتحديد العطل وإعادة تشغيل «المصري اليوم»وأضافت المصادر في تصريحات لـ الغردقة

الغردقة دون إعالن أسباب لالنقطاع من جان  قطاع كان التيار الكهربائي قد انقطع، مساء األحد، بشكل كامل عن مدينة والتيار

 . كهرباء البحر األحمر

 6112-1-11 المصري اليوم

 "ارتفاع جنوني في أسعار الكهرباء بالدقهلية.. واألهالي: "مش دافعين

جنوني، إلى غض  أهالي قرى مركز "أجا" التابع لمحافظة الدقهلية، الذين ليس لديهم قدرة أدى ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل 

واشتكى المواطنون لـ"رصد" من ذلك  على دفع الفواتير الكهربائية المرتفعة، ما أدى إلى رفض البعض دفع فواتير الكهرباء

كهرباء تأتي إلينا بأسعار مرتفعة وال يوجد لدينا أجهزة ثقيلة االرتفاع الجنوني؛ حيث قال "دسوقي. ع"، أحد المواطنين: "فواتير ال

 .في المنزل تسح  الكهرباء لكي ترتفع أسعار الكهرباء بهذه الطريقة

 6112-1-18 رصد

 أنا_شاركت_فى_ثورة_يناير.. هاشتاج يتصدر تويتر وفيس بوك

، مع اقتراب الذكرى الخامسة «تويتر»و« فيسبوك»، هو الهاشتاج الذى دشنه عدد من رواد موقعى «يرأنا_شاركت_فى_ثورة_ينا»

سرد المغردون حكاياتهم وذكرياتهم و يناير، والذى تصدر قوائم الهاشتاجات األكثر تداوال على مواقع التواصل االجتماعى 61لثورة 

أنها اجتمعت على تمجيد شهداء الثورة، واالعتزاز والفخر بالمشاركة فيها، مع الثورة، واختلفت التدوينات من شخص آلخر، إال 

وح ممدوقال جيهان منصور: بكل الفخر والوطنية أنا شاركت.. فقالت  ووصفها، من قبل البعض، بأعظم ثورة فى تاريخ اإلنسانية

الروائى إبراهيم وقال ق النصر.. خالد داود: ثورة شع  وطعم الحرية وتحقيوقال حمزة: أفضل شىء عملته فى حياتى.. 

 .«التحرير»عبدالمجيد: شفت المدينة الفاضلة على أرض 

 6112-1-18 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/875909
http://rassd.com/173892.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012016&id=de2b9b62-f4ea-4799-83f6-5e538781961f
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 لن يتكرر مرة أخرى 6111ما حدث فى «: الداخلية»"

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن الوزارة رفعت درجة االستعداد القصوى، لتأمين البالد خالل احتفاالت يناير، وانتشار 

أكد اللواء سيد جاد، مدير قوات الشرطة فى كل مكان، على أهبة االستعداد ألى محاوالت عدائية ضد الوطن والمواطنين.كما 

مصلحة األمن العام، أن رجال األمن على كامل استعداتهم لتأمين البالد، وذلك من خالل خطة تم إعداداها منذ شهور، مشيرا إلى 

أضاف أن هناك توجيهات لجميع رجال الشرطة بالتعامل وفق القانون فى مواجهة من يحاول و.خطة بديلة للتعامل مع أى جديد

لن نسمح بأى شىء يخل باألمن والنظام، ومن يقم بالهدم والتخري  والعنف فسوف يتم ضبطه »اء على ممتلكات الدولة: االعتد

لن يتكرر  6111بالقانون، ومن سيحاول اقتحام السجون واألقسام فسيتم إطالق الرصاص عليه.. الشرطة قوية وما حدث فى عام 

 61مساعد وزير الداخلية لألمن المركزى، أنه تم وضع خطط لمنع إثارة الشغ  فى  فيما أكد اللواء مدحت المنشاوى،«.مرة أخرى

يناير، ووضع تمركزات فى مناطق مهمة مدعمة بالمباحث الجنائية مهمتها تحقيق االشتباهات، مشيرا إلى انتشار القوات القتالية 

 التى بميدان التحرير والميادين المهمة بالمحافظات.

 18/1/6112 الشروق

 

  الداخلية" توافق على سفر الضابط المصاب فى ساقيه بسيناء إلى لندن للعالج

قيه، أن إبنه سيسافر اليوم األثنين إلى لندن للعالج بصحبة أكد والد النقي  محمود محمد عصام محمد الضابط المصاب فى سا

زوجته. وأضاف أنه بعد نشر تقرير عن حالة إبنه، تلقى اتصاال من اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لإلعالم، أخبره 

  بصدور موافقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية علي سفر إبنه إلى لندن للعالج.

 18/1/6112 اليوم السابع

 

  يناير 61الداخلية تبث أغنية وطنية على صفحتها الرسمية قبل ذكرى 

يناير وعيد  61الداخلية، أغنية بعنوان "أغنية تعيشى يابالدى" قبل االحتفاالت بذكرى ثورة بثت الصفحة الرسمية لوزارة 

الشرطة. ويظهر فى األغنية قوات األمن ورجال الشرطة وهم يحمون الشوارع ومؤسسات الدولة، وينتشرون فى المحاور الرئيسية 

لنت حالة من االستنفار األمنى على مستوى الجمهورية لتأمين لتأمين المواطن وصون مقدرات الوطن. يذكر أن وزارة الداخلية أع

  .يناير، لمواجهة أية أعمال تخريبية تسهدف أمن وإستقرار الوطن 61البالد فى ذكى 

 18/1/6112 اليوم السابع

 

 الداخلية تنشر مقاطع من اعتصام رابعة العدوية

وظهر في الفيديو .فيس بوك" فيديو بعنوان جرائم لن ينساها المصريون نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "

 .6112يونيو 21عدد من المشاهد من اعتصام رابعة العدوية الذى نظمه مؤيدو الرئيس محمد مرسي إبان أحداث 

 11/1/6112 مصر العربية

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012016&id=0fa97ce0-4101-469f-a5a7-60af581317ee
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF/2543532#.VpyOwfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89/2543410#.VpyPH_l97IU
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%A7/886608-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 يناير الجاري 62"الداخلية" تترك وسط البلد وتنتقل إلي مقرها الجديد بالقاهرة الجديدة 

مصدر أمني مسئول، أنه تقرر نقل وزارة الداخلية من منطقة الظوغلي بوسط البلد إلى مقرها الجديد بالتجمع األول بالقاهرة  قال

وأوضح المصدر أن الوزير واإلدارة العامة للعالقات واإلعالم وعدة إدارات أخري سينتقلون إلي المقر .يناير الجاري 62الجديدة يوم 

 لي أن المقر الجديد تم تجهيزه وفق أحدث النظم األمنية ووسائل التكنولوجيا وقاعات االجتماعات والندوات.وأشار المصدر إ.الجديد

 11/1/6112 بوابة األهرام

 انفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة مرور وارتكاز الزراي  بالطريق الدائري

يوليو،  62قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة وتفجيرها بنقطة مرور الزراي  أعلى الطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع محور 

رجال األمن جهودهم لتحديد ألفراد والضباط، ويكثف وانتقل رجال األمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن النقطة كانت خالية من ا

 .الجناة

 11/1/6112 بوابة األهرام

 مواطنا 111بشأن شكاوى اختفاء « سانقومي حقوق اإلن»ترد على « الداخلية»

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم، إن الوزارة تلقت شكاوى من المجلس القومي لحقوق 

، «الحياة»فضائية ، المذاع على «الحياة اليوم»وأضاف هاتفًيا لبرنامج .مواطن خالل الفترة الماضية 111اإلنسان، تفيد باختفاء 

حالة  12، موضًحا أنه تم اكتشاف «حالة من إجمالي الشكاوى الواردة 121الوزارة قامت بالرد على المجلس فيما يتعلق بـ »، أن 

إلى وجود « عبدالكريم»وأشار .«بعد التأكد من موقفهم القانوني»تم إخالء سبيلهم،  2موجودة بالسجون وحالتين هاربتين و

نحرص على إطالع المجلس »ختفين سافروا إلى خارج البالد وانضمت إلى تنظيمات إرهابية ومسلحة، قائال: أشخاص بين الم

 .«القومي لحقوق اإلنسان بنتائج بحثنا أوال بأول، حيث نطلعهم على مصير كل حالة اختفاء فور ظهور نتائج الفحص

 11/1/6112 الشروق

 منظمات حقوقية تطال  باإلفراج الفوري عن ناشط مصري بمجال الصحة

منظمة حقوقية السلطات المصرية باإلفراج الفوري عن عضو لجنة الحريات بنقابة األطباء د. طاهر مختار، والذي  12طالبت 

 األمن منزله مؤخرا، وألقت القبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.اقتحمت قوات 

 11/1/6112 61عربى

 ك خالل عامحالة اعتقال في مصر إلبداء اآلراء على الفيسبو 61

، من بينهم سبع نساء، 6112ومطلع عام  6111حالة اعتقال خالل عام  61قالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" إنها رصدت 

 إلبدائهم آرائهم السياسية فيما يحدث داخل مصر على وسائل التواصل االجتماعي على شبكات اإلنترنت.

 11/1/6112 61عربى

 النائ  العام يجتمع مع نظيره السويسرى بالرحاب لبحث استرداد أموال مبارك المهربة

قال مصدر مطلع بمكت  النائ  العام، إن النائ  العام المصرى المستشار نبيل صادق، عقد اجتماًعا مع نظيره السويسري، 

وقال إن االجتماع دار حول الحكم القضائى األخير الذى أصدرته محكمة النقض، بإدانة مبارك ونجليه في .في مدينة الرحاببمكتبه 

 قضية قصور الرئاسة.

 12/1/6112 بوابة األهرام
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 -محاكم ونيابات :

 محكمة مصرية تقضي غيابيا بحبس نجل البلتاجي سنتين

ألف جنيه في قضية تظاهر،  11عاما(، نجل ، محمد البلتاجي، وتغريمه  11قضت محكمة مصرية بالسجن سنيتن بحق، خالد )

وأضاف الراوي، في تصريحات خاصة لـ"األناضول"، صباح االثنين، أن "الحكم صدر .بحس ، فيصل الراوي، عضو هيئة الدفاع عنه

األربعاء الماضي غيابيا، بعد أن قضت محكمة الجنح بمدينة نصر بالحكم المذكور"، مشيرا إلى عدم علمه بالحكم في حينه، وال 

 .أسرة البلتاجي

 18/1/6112 61عربى

 انتداب رئيس محكمة جديد لنظر "خلية أوسيم" بعد رد ناجي شحاته بسب  توجهاته

قال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة، إن المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، انتدب لرئاسة دائرة محكمة الجنايات التي 

"خلية أوسيم"، بنفس عضويها المستشار محمد محمد حسن عبدالعال الجندي والمستشار عبدالرحمن صفوت محمد تنظر قضية 

يأتي ذلك في ضوء الحكم الصادر من محكمة االستئناف، برد .الحسيني المستشار، بعد استبعاد المستشار محمد ناجي شحاتة لرده

 امه باإلفصاح عن توجهاته في حديث منشور له بوسائل اإلعالم.المستشار ناجي شحاتة عن نظر قضية خلية أوسيم، الته

 11/1/6112 بوابة األهرام

 يناير" 61يوًما التهامهم بـ"التحريض علي التظاهر في  11تجديد حبس الطبي  طاهر مختار وطالبين 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، المستشار أسامة عبدالقار اليوم األحد، تجديد حبس الطبي  طاهر مختار عضو 

يوًما على ذمة التحقيقات، التهامهم بـ"التحريض على  11.وأحمد حسنوالطالبان حسام الدين حماد  لجنة الحريات بنقابة األطباء

وكانت قوات األمن قد ألقت القبض على المتهمين الثالثة منذ بضعة أيام، فى شقة سكنية ."يناير 61التظاهر خالل ذكرى ثورة 

منشورات" بحوزتهم تحرض على يقطنون فيها بمنطقة عابدين في وسط القاهرة، وقال محضر التحريات األمنية إنه تم ضبط "

 التظاهر، مدون عليها "معتصمين إحنا مش هنمشي" و"سلميين" بحس  التحريات.

 11/1/6112 بوابة األهرام

 "غنيم وائل" عن المصرية الجنسية إسقاط دعوى يرفض اإلداري القضاء

رفضت محكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائ  رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامي سمير 

وكانت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار .وائل غنيمصبري، إلسقاط الجنسية المصرية عن الناشط 

صالح مفرح خليل، نائ  رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من د. سمير صبري المحامي، إلسقاط الجنسية 

 .صلحةالمصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة جوجل في الشرق األوسط، النتفاء شرط الم

 11/1/6112 بوابة األخبار

 "اإلدارية العليا" تقضي بعدم جواز نظر دعوى حل حزب مصر القوية وتحيلها إلى محكمة القضاء اإلداري

بعدم جواز نظر دعوى حل حزب مصر القوية، المطالبة بإلغاء قرار لجنة  ياسية بالمحكمة اإلدارية العليا،دائرة األحزاب السقضت 

شئون األحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير 

 ى لمحكمة القضاء اإلدارى.اسمه، وقررت المحكمة إحالة الدعو

 12/1/6112 بوابة األهرام 
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 -اعتقاالت  :

 ي أسوانبتهمة التحريض على العنف ف القبض على شخص

النتمائه لجماعة بتهمة ا عاما، فني مقيم بدائرة المركز، وذلك 61القبض على "ياسر محمود عبدالجليل محمد، ألقت قوات األمن 

 اإلخوان واالشتراك في التظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى".

 11/1/6112 بوابة األهرام

 فى االعتداء على فندق العمرانية التورط بتهمة أشخاص 1القبض على 

متهمين جدد، فى واقعة اإلعتداء على فندق أمارنت، بعد أن كانت قد ألقت القبض على  2رجال األمن بالجيزة القبض على  ألقى

متهمين، وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية ألمن  1"إبراهيم األبيض" وآخر، ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 

 ولت التحقيق.الجيزة بإحالتهم إلى النيابة التى ت

 11/1/6112 بوابة األهرام

 شخصا بمحافظة اإلسكندرية 26األمن المصري يعتقل 

شخصا في اإلسكندرية، حس  ما أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين، وأضافت الجماعة  26األحد،  اعتقلت قوات األمن المصرية، فجر

 أن هذه الخطوة "البائسة" تهدف إلى تعطيل "ترتيبات الذكرى الخامسة لثورة يناير".

 11/1/6112 61عربى

 يناير بأسوان 61التحريض على االحتشاد في ذكرى  بتهمة شخصالقبض على 

تحريضه على العنف، في ذكرى  بتهمةالقبض على )عبد العزيز م.(، حاصل علي دبلوم صنايع،  قوات األمن بمحافظة أسوان ألقت

 . يناير 61ثورة 

 11/1/6112 بوابة األهرام
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 المخابرات المركزية األمريكيةالسيسي يلتقى بمدير وكالة 

ون ج" السيد " ستيفن بيكروفت"والسفير األمريكي بالقاهرة أستقبل السيسي بحضور رئيس المخابرات العامة "خالد فوزي" 

يات أن مصر تقدر عالقاتها االستراتيجية مع الوال أثناء اللقاء علي أكد السيسيومدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية،  "برينان

المتحدة وتتطلع إلي تدعيمها واالرتقاء بها إلي آفاق أرح ، وإلي أن ينسح  تميز العالقات األمنية والعسكرية بين البلدين إلي 

إلي أن مصر ستستأنف نشاطها البرلماني علي الصعيدين اإلقليمي والدولي بعد سيسي لوأشار ا جميع جوان  العالقات بينهما.

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برينان أشاد  عي للدولة المصرية.أن اكتمل البناء التشري

بالعالقات االستراتيجية بين مصر والواليات المتحدة، منوهًا إلي أهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في جميع المجاالت، ومن 

رينان وسط. ووجه بمصر ركيزة أساسية لتحقيق االستقرار والسالم في منطقة الشرق األبينها المجال األمني، أخذًا في االعتبار كون 

وأضاف المتحدث الرسمي أن مدير  علي استكمال استحقاقات خارطة المستقبل وانتخاب مجلس النواب الجديد. سيسيالتهنئة لل

ريكًا ُمهمًا لبالده، ليس فقط علي الصعيد الثنائي، أن مصر تعد ش -خالل اللقاء  -وكالة المخابرات المركزية األمريكية قد أكد 

ولكن أيضًا علي مستوي المنطقة وكذلك علي الصعيد الدولي، ومن ثم فإن الواليات المتحدة مهتمة بالتعرف علي تطورات الرؤية 

رهاب ومواجهة التنظيمات المصرية إزاء التعاون في عدد من القضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة اإل

السيسي أن الرؤية المصرية تقدر  من جانبه، أوضح  اإلرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق األوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة.

أهمية تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة الموجودة في بعض دولها من خالل 

أن تلك المقاربة يتعين أن تشمل المواجهات  سيسيسريع لتلك الجماعات. وأوضح الشاملة تضمن وقف االنتشار المقاربة 

وأشار إلي الجهود المصرية  العسكرية والتعاون األمني، وكذا الجوان  االقتصادية واالجتماعية، واألبعاد الفكرية والثقافية.

من مساحة سيناء اإلجمالية، فضاًل عن  %1لمحدودة بشمال سيناء والتي ال تتجاوز المبذولة لمكافحة اإلرهاب في بعض المناطق ا

أن مصر تدعم الجهود الرامية لتسوية األزمات في عدد  سيسيوأكد ال الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا.

راضي تلك الدول وسالمتها اإلقليمية، ويصون كياناتها من دول المنطقة والتوصل إلي حلول سياسية لها، بما يحافظ علي وحدة أ

وقد تم التأكيد خالل اللقاء علي أهمية متابعة نتائج الحوار االستراتيجي الذي ُعقد بين الجانبين  ومؤسساتها ومقدرات شعوبها.

ذات االهتمام المشترك،  كما تم االتفاق علي مواصلة التشاور والتنسيق في جميع القضايا في القاهرة خالل أغسطس الماضي.

 والسيما بؤر التوتر في منطقة الشرق األوسط والجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب.

 18/1/6112 األهرام
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 أخبار سيناء

 ــــــــــــــــــــ

 6111يناير  11

 مليون دوالر لبناء جامعة سلمان في سيناء. 111ص خصيصندوق التنمية السعودي       -

 إشتباكات عنيفة بين الجيش المصري ومقاتلين من والية سيناء جنوبالشيخ زويد بشمال سيناء.      -

إستهدافها باألسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب منطقة ومن ثم  RPG إستهداف كاسحة ألغام بقذيفة      -

 سادوت بين الشيخ زويد ورفح.

تفجير عبوة ناسفة على صهريج مياه تابع لشركة مياه رفح التى يقوم بإستغاللها الجيش المصري في تزويد       -

 قواته بالمياه في مدينة رفح، وأدى التفجير لبتر إحدى قدمى السائق.

بالمدفعية الثقيلة من قبل االرتكازات العسكرية التابعة للجيش المصري على قري جنوب غرب مدينة قصف       -

 بشمال سيناء. الشيخ زويد

قناة الجزيرة عبر مصادر خاصة لها تؤكد مقتل سيدتين وطفلين جراء سقوط قذيفة على منزلهم بالقرب من -

 قرية الجورة بشمال سيناء.

  

 6111يناير  12

 بتفجير عبوة ناسفة عليها بمدينة الشيخ زويد. M113 إعطاب مدرعة للجيش المصري من طراز      -

 بإستهدافها بعبوة ناسفة قرب كمين كرم القواديس. YPR إعطاب مدرعة طراز      -

 6111يناير  11

غرب الشيخ الطيران الحربي المصري ينفذ قصف جوي صباحًا على مناطق مختلفة غرب وجنوب رفح ،وجنوب       -

 بشمال سيناء. زويد

 .المدفعية التابعة لقوات الجيش المصري تقصف لياًل مناطق متفرقة جنوب مدينة الشيخ زويد      -

  

 6111يناير  18

  استهداف مدرعة شرطية بعبوة ناسفه بالقرب من مكت  المدير بشارع البحر بمدينة العريش.      -

 
 الدولة اإلسالميةتم رصد األخبار من أحد حسابات 

 


