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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

 رئيس الوزراء اإليطالي.. ويؤكد حرص مصر على تطوير العالقاتالسيسي يتلقى اتصاًلا هاتفًيا من 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث  تلقى السيسي، مساء اليوم اإلثنين، اتصااًل هاتفيا من رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي.

تي تجمع بين البلدين، منوهًا إلى اهتمام الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء االيطالي أشاد بالعالقات المتميزة ال

وأضاف  بالده بتعزيزها وتطويرها في كل المجاالت، ومشيدًا بالتنامي الملحوظ والتقدم الذي تشهده على جميع األصعدة.

همية أ المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن شكره لرئيس الوزراء اإليطالي على التواصل المنتظم والمتميز بين البلدين، مؤكدا

كما نوه إلى حرص مصر على مواصلة تنمية وتطوير العالقات مع  التعاون والتنسيق في كل القضايا ذات االهتمام المشترك.

وقد اتفق  إيطاليا في جميع المجاالت، سواء على الصعيد الثنائي أو في القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

التنسيق بين البلدين خالل المرحلة المقبلة، مع مواصلة التعاون فى مواجهة تحدي اإلرهاب،  الجانبان على أهمية استمرار

وتسوية النزاعات في عدد من دول المنطقة، وال سيما في ليبيا، لما سيكون في ذلك من آثار إيجابية في استقرار منطقتّي الشرق 

الجهود الرامية لتسوية األزمة الليبية وتشكيل حكومة الوفاق  وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أهمية دعم األوسط والمتوسط. 

 الوطني في ليبيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق األمن واالستقرار في ليبيا.

 19/1/6112 األهرامبوابة 

 في ليبيا وضاعأل"شكري" يتشاور مع "الدايري" حول ا

أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الليبي محمد صرح أحمد 

الدايرى، تناول العديد من الموضوعات التي تتصل بالوضع الراهن والعملية السياسية في ليبيا، حيث يزور "الدايري"، مصر حاليا 

 اع فى لبالده، وكيفية تجاوز األزمة السياسية،  وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.للتشاور مع المسئولين بها  حول األوض

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الجانبين المصرى والليبى اتفقا على ضرورة دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، وأن 

ول اللقاء أوضاع الجالية الليبية فى مصر، حيث أكد تسمو األطراف الليبية فوق الميول الجهوية، والمصالح الشخصية، كما تنا

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن وزيرى خارجية  شكرى على التزام مصر الكامل بتسهيل إقامة الليبيين فى مصر.

 .فى إطار المؤتمرت الدوليةأو  البلدين، اتفقا على مواصلة التشاور خالل األيام واألسابيع المقبلة، سواء من خالل لقاءات ثنائية

 19/1/6112 األهرام

 ألماني رفيع المستوى في القاهرة قريباً سفير مصر بألمانيا: اتفاق أمني بين البلدين مارس المقبل.. ووفد 

أكد السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا أن العالقات االقتصادية بين مصر وألمانيا شهدت تطورا كبيرا خالل الفترة 

الماضية بالتوازى مع العالقات السياسية موضحا أن نائب المستشارة األلمانية ووزير االقتصاد سيزور مصر على رأس وفد تجارى 

أشار و لعام الحالي لبحث ضخ استثمارات ألمانية كبيرة فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كبير خالل النصف األول من ا

عبد العاطى إلى أن وزير الخارجية سامح شكري نجح فى فتح قنوات اتصال جديدة مع أعضاء الحكومة األلمانية خالل زيارته 

سيزور مصر خالل شهر مارس المقبل وسيلتقى وزير الداخلية مجدى  لبرلين وقال السفير بدر عبد العاطى إن وزير الداخلية األلمانى

عبد الغفار وعددا كبيرا من المسئولين المصريين مشيرا الى أنه سيتم وألول مرة توقيع اتفاق أمنى مشترك بين البلدين فى 

 . شيخ األزهر الداخلية األلمانى معوزير  مجاالت التدريب والمعدات الحديثة الخاصة بحماية الحدود ومكافحة اإلرهاب كما سيلتقي

 19/1/6112 األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843923/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843923/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843799/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843798/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82.aspx
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 ر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجيةشكري يفتتح المؤتم

أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر للمجلس المصري للشئون الخارجية تحت عنوان "مصر  لخارجية سامح شكريشارك وزير ا

وتحديات اإلرهاب"، والذي شارك فيه كذلك وزير الثقافة المصري حلمي النمنم ولفيف من السفراء والدبلوماسيين واألكاديميين 

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة  وصرح المصريين وكذلك المهتمين بالشئون والعالقات الخارجية المصرية.

الخارجية، أن الوزير شكري أكد في كلمته على خطورة تنامي ظاهرة اإلرهاب التي تضرب دول منطقة الشرق األوسط والعالم، مشيًرا 

ن في مصادرة مستقبل إلى أن خطورتها ال تقتصر فقط على المخاطر والتهديدات األمنية بل تتعدى ذلك إلى رغبة المتطرفي

 األجيال القادمة والسيطرة على المجتمعات من خالل قيم وأفكار بعيدة كل البعد عن الجوهر السمح لألديان السماوية .

 19/1/6112 بوابة األهرام

 العربي وشكري يبحثان التصدي للتدخالت اإليرانية في الشئون العربية

امح شكري، بحث الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية، في اللقاء الذي جمعه اليوم اإلثنين، بوزير الخارجية س

يناير الجاري  ٠١تطورات األوضاع في المنطقة، ومنها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ يوم 

وأوضح شكري في تصريحات للصحفيين بمقر األمانة العامة  الخاص بكيفية التصدي للتدخالت اإليرانية في شئون الدول العربية.

بية، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور الدوري والمستمر بين مصر باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية، وبين للجامعة العر

األمانة العامة للجامعة العربية، بشأن التطورات الراهنة ومن بينها أيضا األوضاع في سوريا وليبيا ومتابعة التحرك العربي لدعم 

ولفت شكري إلى أن مصر باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية والعضو العربي في  ولية.القضية الفلسطينية على الساحة الد

مجلس األمن تتحرك في الوقت الراهن وبالتشاور مع الدول األعضاء واألمين العام لألمم المتحدة في إطار البحث عن بدائل لتوفير 

وليين لدفع مسيرة السالم في الشرق األوسط وذلك بالتنسيق مع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتشاور مع الشركاء الد

ومن ناحية أخرى أطلع األمين العام خالل اللقاء شكري على نتائج زيارته مؤخرًا لنيويورك ومباحثاته مع  القيادة الفلسطينية.

 بان كي مون ووزير الخارجية األمريكي.

 19/1/6112 بوابة األهرام

 لمان الدولي والعربيرئيس البرلمان الدولي : مصر عضو مهم فى البر

أكد صابر شودوري، رئيس البرلمان الدولي، أن مصر هى عضو مهم في البرلمان الدولي والعربي منذ تأسيسهما ، وقال أن زيارته 

تأتي للقاء المسئولين بالقاهرة لبحث العديد من الموضوعات والملفات المشتركة في ظل الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها 

 4جاء ذلك فى تصريحات لشودورى فور وصوله مطار القاهرة الدولي في بداية زيارة للقاهرة تستغرق  يجاد حلول لها .الدول وإ

أيام يلتقي خاللها الدكتور نبيل العربي رئيس جامعة الدول العربية وسامح شكري وزير الخارجية وعلي عبد العال رئيس البرلمان 

نتخابات البرلمانية المصرية قال شودوري ، أن االنتخابات البرلمانية في العموم هي الشئ وبسؤاله حول اال لبحث عدة موضوعات .

من و الذي نطمح له في كل األوقات وطالما أن المواطنين سعداء ومرحبين بنتائج االنتخابات وانعقاد البرلمان فنحن نرحب بها .

استقباله بمطار القاهرة الدولي ، أن رئيس البرلمان الدولي صديق  جانبه أكد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي ،والذي كان في

لكل البرلمانيين في العالم العربي ، وزيارته تهدف لتعزيز الشراكة بين المجتمع الدولي والعالم العربي، ونطمح من خالل الزيارة 

ر األداء في القنوات البرلمانية يخدم المجتمع وقال ،إن تطوي إلى تحقيق اتفاقيات شراكة في التدريب وتطوير العمل البرلماني .

 .العربي والمصلحة العربية ، وهى تهدف لفتح قنوات جديدة إيجابية لتوصيل الرسالة العربية بصورة عامة إلي المجتمع الدولي

 11/1/6112 بوابة االهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843715/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843697/%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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843714/%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%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88.aspx
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 وصول مساعد أول الرئيس السودانى إلى مصر لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

الحسن الميرغنى، قادما من أبو ظبى فى زيارة وصل إلى القاهرة اليوم الثالثاء، مساعد أول الرئيس السودانى عمر البشير، محمد 

لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خاللها تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجاالت. وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى 

رات واستقبال الميرغنى فى صالة كبار الزوار، بأنه سوف يلتقى خالل زيارته عددا من كبار المسئولين، ليبحث معهم أيضا التط

 األخيرة فى المنطقة العربية وأفريقيا، خاصة األزمات فى سورية وليبيا واليمن.

 19/1/6112 اليوم السابع

 ن فى مستهل جولة بالشرق األوسط تتضمن السعودية ومصررئيس الصين يغادر بكي

غادر الرئيس الصينى شى جين بينغ بكين اليوم فى مستهل جولة إلى الشرق األوسط يزور خاللها السعودية ومصر وإيران، والتى 

الخارجية الصينى تشانغ منغ كشف . وكان نائب وزير 6112أعوام وأول رحلة له خارج البالد خالل  11تعد أول زيارة للمنطقة منذ 

مؤكدا أنها ستركز على قضايا التنمية والسالم فى الشرق  رة الخارجية عن بعض مالمح الرحلةأمس خالل مؤتمر صحفى بوزا

األوسط كما ستكون فرصة للحوار مع قيادات الدول الثالث حول القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. وقال إن شى 

ن بينغ سيقوم خالل زيارته إلى السعودية بإجراء محادثات مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز حول رفع جي

مستوى العالقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة كما سيلتقى كذلك مع األمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد 

نظمة التعاون اإلسالمى إياد أمين مدنى وذلك لمناقشة التعاون مع دول الخليج والعالم اللطيف بن راشد الزيانى واألمين العام لم

اإلسالمى. وأضاف أن الرئيس سيبدأ زيارته لمصر يوم األربعاء حيث سيتبادل االراء خالل محادثاته مع السيسى حول القضايا 

كما سيقوم خالل وجوده فى القاهرة بإلقاء كلمة موجهة  اإلقليمية والدولية وسبل تعميق التعاون بين البلدين فى مجاالت عدة.

للعالم العربى فى جامعة الدول العربية تتناول سياسة الصين تجاه الشرق االوسط ورغبتها فى دعم السالم والتنمية بالمنطقة. 

لصينية فى شمال غرب إضافة إلى هذا فسيحضر مراسم تدشين المرحلة الثانية من المنطقة االقتصادية والتجارية المصرية ا

مليار  01خليج السويس بالعين السخنة الواقعة على مساحة ستة كم مربع والمؤهلة الجتذاب استثمارات صناعية تقدر بنحو 

-دوالر أمريكى كما سيحضر االحتفال الضخم الذى سيقام فى مدينة االقصر بمناسبة الذكرى الستين لبدء العالقات المصرية

. وعن زيارة الرئيس الصينى إليران، أوضح نائب وزير الخارجية أنها ستكون  6112ام الثقافى المصرى الصينى الصينية وافتتاح الع

فرصة لتعزيز التعاون خاصة بعد بدء سريان االتفاق النووى اإليرانى الذى بمقتضاه تقوم إيران بتحجيم برنامجها النووى فى 

 ة عليها.لغربية العقوبات المفروضمقابل أن ترفع الدول ا

 19/1/6112 اليوم السابع

 

 الكويت أمير يلتقي األكبر اإلمام

أتي ي أمير الكويت. مقابلة الشيخ صباح األحمد الصباحإلى قصر السيف ل ، شيخ األزهر الشريف وصل اإلمام األكبر د. أحمد الطيب

" ، وكان في  6112ذلك في إطار االحتفاء بشيخ األزهر وتكريمه بمناسبة اختياره شخصية "الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية 

يناير  11يوم االثنين زهر قد غادر القاهرة ان شيخ األوك استقبال فضيلته بقصر السيف كبار رجال الدولة وعدد من السادة الوزراء.

للكويت بدعوة رسمية من أمير الكويت للمشاركة في احتفال الكويت باختيارها عاصمة للثقافة اإلسالمية لهذا العام وتكريمه 

 بهذه المناسبة.

 11/1/6112 خباربوابة األ

http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A/2545407#.Vp3xQPkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9/2545298#.Vp3x4vkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/569ca1897fa975153c390ae3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1453105545
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 في منتدى دافوس للمشاركة سويسرا إلى يغادر الجمهورية مفتي

ُيشارك مفتي الجمهورية د.شوقي عالم في االجتماع السنوي لمنتدى دافوس بدعوة رسمية من رئيس المنتدى االقتصادي 

ات وكبار الشخصيات حول العالم، ومن المقرر أن يحضر االجتماع أكثر من مائة وخمسين من رؤساء الدول والحكوم العالمي.

وتشمل زيارة مفتي الجمهورية لمنتدى دافوس لقاءات مكثفة  يناير في شرق سويسرا. 61وستنطلق فعالياته بعد غٍد األربعاء 

 مع األمين العام لألمم المتحدة "بان كي مون"، والمدير العام لألمم المتحدة بجنيف "مايكل مولر"، ورئيس المنتدى االقتصادي

العالمي "كالوس شواب"، وكبير أساقفة كانتربري "جاستن ويمبلي"، وعدد كبير من دوائر صناعة القرار العالمي واإلعالمي 

 ويحاضر المشاركين في المؤتمر حول رؤية الدولة المصرية في مكافحة التطّرف والتحذير من الخطاب العدائي ضد المسلمين.

ل مفاهيم اإلسالم الصحيح، والتواصل وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات، وإرساء المفتي أمام المشاركين في المنتدى حو

مفاهيم السالم والتعايش بين األديان، وضرورة التمييز بين رسالة اإلسالم النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسالم، وبين 

 ون تعاليم اإلسالم السمحة.المغالطات والممارسات التي ظهرت من المتطرفين واإلرهابيين الذين يشوه

 11/1/6112 بوابة األخبار

 

 مصر تشارك فى االجتماع األول للممثلين الشخصيين لرؤساء دول مجموعة العشرين

ع األول للممثلين الشخصيين لرؤساء دول مجموعة العشرين الذي ٌعقد في شارك سفير مصر فى الصين مجدى عامر في االجتما

، حيث تناول االجتماع عددا من المحاور والقضايا االقتصادية والمالية التي سيتم 6112يناير  11-10بكين خالل الفترة من 

لدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح . كان الرئيس الصيني شي جينبينج قد وجه ا6112مناقشتها خالل أعمال المجموعة في عام 

وجميع االجتماعات التحضيرية  6112السيسى لكي تكون مصر ضيف شرف المجموعة خالل القمة التي ستعقد في سبتمبر 

. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة األولي التي تقوم فيها دولة 6112السابقة لها، حيث تتولى الصين رئاسة مجموعة العشرين لعام 

دعوة دولة غير متاخمة لها جغرافيًا كضيف شرف للقمة، وهو ما يعكس بوضوح عمق العالقات التاريخية بين مصر الرئاسة ب

 والصين ويؤكد علي مستوى الشراكة االستراتيجية الشاملة بين البلدين.

 11/1/6112 اليوم السابع

 هآرتس: هل يعين نتنياهو متحدثا وصف السيسي بالطاغية؟

سرائيلية بنيامين نتنياهو تعيين الناشط الحقوقي "ديفيد كيز" متحدثا كشفت صحيفة "هآرتس" عن اعتزام رئيس الحكومة اإل

باسمه لإلعالم األجنبي، رغم انتقاداته الحادة لعدد من األنظمة من بينها نظام السيسي، الذي ترتبط إسرائيل معه بـ"تحالف 

الخبر سواء بالنفي أو بالتأكيد.  وأوضحت "هآرتس" أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على استراتيجي" على حد وصف الصحيفة.

وأشارت إلى أن "كيز" يهودي من مواليد كاليفورنيا بالواليات المتحدة هاجر إلى إسرائيل قبل بضع سنوات، سبق ووصف السيسي 

المحسوبة على المعارضة الصينية قال "كيز" في “  Epoch Timesفي حديث مع صحيفة " بـ"حاكم الديكتاتورية العسكرية"

إنه عاش عام في القاهرة وهناك تعلم العربية، وحصل على درجة الماجيستير في الدبلوماسية من جامعة تل أبيب،  6114

 وخدم في الجيش اإلسرائيلي.

 11/1/6112 مصر العربية

 

 

http://akhbarelyom.com/article/569ca37e7fa9753c3d390ae4/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3-1453106046
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85/2544811#.Vp30lPkrLIU
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%A9/888051-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9
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 سفير مصر بتل أبيب ومسؤول إسرائيلي يبحثان "إمكانيات التعاون المشترك"

بحث حازم خيرت السفير المصري لدى إسرائيل، االثنين، مع مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري جولد، العالقات بين مصر 

وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في بياٍن لها، حسب  إلقليمية وإمكانيات التعاون بين البلدين.وإسرائيل، والتحديات ا

 "األناضول": "هنَّأ جولد السفير المصري بمناسبة بدء عمله، وقال إنَّ هذا يشكِّل خطوًة هامًة في إطار العالقات بين البلدين".

وباشر  دولة مهمة، وأشار إلى أهمية العالقات السياسية القائمة بين البلدين".وأضافت: "غولد قال إنَّ إسرائيل تعتبر مصر 

 .تواجد أي سفير لمصر في تل أبيب السفير المصري لدى تل أبيب مهام عمله، مطلع الشهر الجاري، بعد ثالث سنوات، من عدم

 11/1/6112 مصر العربية

 جون أفريك تكتب عن "السيسي والفراعنة الثالثة"

الفرنسية فيلما  ARTEنشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية؛ تقريرا حول األوضاع السياسية في مصر، على هامش إعداد قناة 

وثائقيا حول معاناة الشعب المصري من الحكم العسكري والدكتاتورية على مدى العقود الماضية، تحدثت فيه عن أوجه الشبه 

"، 61وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي ي مبارك وعبد الفتاح السيسي.بين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسن

يناير الذي سالت فيه دماء الشباب المصري، كتبت  61إن شارع محمد محمود، المؤدي لميدان التحرير، الذي يعد أحد شرايين ثورة 

هذا ما يمكن أن يشعر به كل شخص يتابع مسيرة على أحد جدرانه عبارة: "الشعب المصري ذاكرته قصيرة كذاكرة السمك"، و

قال و الفراعنة الثالثة الذين سبقوا عبد الفتاح السيسي، وهم جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، كما تقول المجلة.

اء ذاتها تكررت كما التقرير إن كل دكتاتور من هؤالء وصل إلى السلطة بشعار القطيعة مع الماضي وبناء مصر جديدة، ولكن األخط

لو أن مرضا مزمنا أصاب مصر. وعلى غرار الفراعنة السابقين، ظهر الجنرال السيسي متعطشا للسلطة، وقدم نفسه على أنه 

المنقذ، وشرع مباشرة في قمع الحريات وفرض صورة الزعيم الفرد المسيطر، مبعوث العناية اإللهية القادر على تخليص البالد 

، ولكن 1910ذكر التقرير أن جمال عبد الناصر لم يكن في أعلى هرم السلطة عند إعالن الجمهورية في سنة و من كل المخاطر.

الخالفات نشبت بينه وبين الرئيس محمد نجيب، زعيم الضباط األحرار الذين أسقطوا النظام الملكي، وكان سبب الخالف أن نجيب 

ضل عبد الناصر إعطاء دور محوري للجيش، واإلعالن عن أهداف رنانة وضخمة يريد التركيز أوال على بناء الديمقراطية، بينما ف

نقطة فارقة في تاريخ  1914يستوجب تحقيقها التنازل عن الحريات السياسية. وقد مثل انتصار عبد الناصر على نجيب في سنة 

أشار التقرير إلى أنه مثلما كان عبد الناصر و مصر، التي سلكت حينها طريقا طويلة من الدكتاتورية، لم تخرج منها إلى يومنا هذا.

، حين قال إن "مصر 6114يعتبر أن الحرية ليست أولوية، أفصح الجنرال السيسي أيضا عن نواياه عند ترشحه للرئاسة في سنة 

 .سنة" 61أو  61لن تكون جاهزة للديمقراطية قبل 

 19/1/6112 61عربي

 6111مليار جنيه بدبى فى  1. 1تروا عقارات بقيمة تقرير إماراتى: المصريون اش

 6. 11بقيمة بلغت  6111أظهر تقرير حكومى إماراتي، أن مستثمرين وأفراد مصريين اشتروا عقارات فى دبى خالل العام الماضى 

الذين  -مجلس التعاون بخالف دول  –مليار جنيه مصرى ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية بين العرب  1. 1مليار درهم بما يعادل 

قاموا بشراء عقارات فى دبى العام الماضى بعد االردنيين . وذكر التقرير الصادر اليوم عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية فى 

، من إجمالى  6111مصريا اشتروا عقارات خالل العام الماضى  1091دبى وحصلت وكالة أنباء الشرق االوسط على نسخة منه إن 

 مليار درهم . 101مستثمرا من مختلف انحاء العالم اشتروا عقارات بدبى بقيمة إجمالية بلغت  11961

 11/1/6112 اليوم السابع

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/887673-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://arabi21.com/story/882197/%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8/2544300#.Vp31a_krLIU
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 السياسة الداخلية

 -صية :الرئاسة الم

 السيسى يؤكد أهمية تطوير منطقة األهرامات واالرتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين

أكد السيسى أمس ضرورة توجيه االهتمام الالزم بتطوير منطقة أهرامات الجيزة األثرية واالرتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين 

جاء ذلك خالل اجتماعه أمس .الحيوية لمظهرها الحضارى الالئقوتنظيمها بشكل شامل بما يساهم فى استعادة تلك المنطقة 

بالمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية واالستراتيجية، ووزراء اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 

التخطيط العمراني، وذلك والسياحة، واآلثار، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة 

 .الستعراض خطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة 

 19/1/6112 األهرام

 

الماليةالسيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير   

على أهمية استمرار التنسيق الجارى بين كافة جهات الدولة المعنية من أجل زيادة الصادرات،  السيسيوفى اجتماع آخر, شدد 

واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك على المديين القصير والطويل، السيما من خالل ااِلرتقاء بالصناعة وتشجيع قطاع المشروعات 

جاء ذلك خالل اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك .الصغيرة والمتوسطة

وصرح السفير عالء يوسف بأن االجتماع .المركزي، وهانى قدرى دميان وزير المالية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

ك المركزى لزيادة الصادرات وتشجيع الُمنَتج المحلى بهدف تنشيط االقتصاد تناول الجهود التى تبذلها الحكومة بالتنسيق مع البن

 الوطني.

 19/1/6112 األهرام

 -الحكومة المصرية :

بالتعامل مع ظاهرة نفوق األسماك بالنيلوزراء  4إسماعيل يكلف   

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كال من وزراء الري، والصحة، والبيئة، واإلسكان، ومحافظ كفر الشيخ باتخاذ 

 ما يلزم من إجراءات احترازية لمنع تكرار ظاهرة نفوق األسماك فى نهر النيل.

 19/1/6112 األهرام

 

 وفد رسمي يسافر إلى سويسرا السترداد األموال المهربة

اقيات، اتفيستعد وفد حكومى مصرى برئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، للسفر إلى سويسرا، األسبوع المقبل، إلبرام عدة 

حول استرداد األموال المهربة، وآلية تنفيذ الحكم النهائى البات غير القابل للطعن، الصادر ضد مبارك ونجليه عالء وجمال، فى 

 قضية القصور الرئاسية، ويأتى ذلك بعد زيارة النائب العام السويسرى مايكل لوبير للقاهرة منذ أيام.

 19/1/6112 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131790/25/469389/%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%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131790/25/469389/%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%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131790/25/469394/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81--%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83.aspx
http://www.albawabhnews.com/1725212
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مصر مساحة من %11 يغطي بالمنيا الجوفي الخزان: الري وزير  

متر بعد أن تم اكتشافه أثناء  1111أوضح وزير الري والموارد المائية د.حسام المغازي أنه تم االنتهاء من حفر بئر عميق يصل إلى 

خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" إلى أن الخزان الجوفي الذي تم اكتشافه في  وأشار.حفر بئر سطحي بمحافظة المنيا

من مساحة مصر، مشيرا إلى أن منطقة غرب المنيا سيصبح مصدرها المائي مستداما ومستقبلها  %11محافظة المنيا يغطى 

قيمة مليون جنيه، يستخدم في أعمال االختبارات وأضاف المغازي أنه للمرة األولى يتم استخدام جهاز حديث في الحفر ب.واعد

 .والتنقيب عن المياه ويوضح عمق المياه وحجم المخزون ونوعية المياه الموجودة

 11/1/6112 بوابة األخبار

 

أشهر 1لسد النهضة وتتمه في إثيوبيا ترفض تمويل االنقالب   

كشف وزير الموارد المائية والري ، حسام مغازي، النقاب عن أن مصر عرضت على إثيوبيا تمويل "سد النهضة"، خالل الفترة التي 

وأشار إلى أن إثيوبيا رفضت العرض، واعتذرت عن هذا التمويل، وردت بأن تمويل السد .تولى فيها عدلي منصور، رئاسة الدولة

كون وطنيا من أبناء إثيوبيا، في الداخل أو الخارج، ما يعكس رغبة إثيوبية في أن يكون التمويل وطنيا خالصا من دولة ذات سي

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة "المصري اليوم"، الثالثاء، مع الوزير، الذي توقع فيه أيضا، أال يبدأ ملء .سيادة، وفق وصفه

 .6119لمياه فيه، وتوليد الكهرباء منه، قبل عام خزان السد، والتخزين النهائي ل

 19/1/6112 61عربى

 -الوفود األجنبية :

  وصول مساعد أول الرئيس السودانى إلى مصر لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

محمد الحسن الميرغنى، قادما من أبو ظبى فى زيارة  وصل إلى القاهرة اليوم الثالثاء، مساعد أول الرئيس السودانى عمر البشير،

لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خاللها تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجاالت. وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى 

ات ا التطوراستقبال الميرغنى فى صالة كبار الزوار، بأنه سوف يلتقى خالل زيارته عددا من كبار المسئولين، ليبحث معهم أيض

 .األخيرة فى المنطقة العربية وأفريقيا، خاصة األزمات فى سورية وليبيا واليمن

 19/1/6112 اليوم السابع

 

الجوية الرحالت استئناف لبحث القاهر يصل البريطاني النقل وزير  

أيام يبحث  0البريطاني، مساء االثنين، قادما على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق  وصل القاهرة اللورد طارق أحمد وزير النقل

ومن المقرر أن يلتقي وزير النقل البريطاني خالل زيارته .خاللها ُسبل دعم عالقات التعاون بين القاهرة ولندن في مجاالت النقل

فى مجاالت النقل، إضافة لبحث اإلستعدادات الخاصة  مع عدد من المسئولين لبحث دعم عالقات التعاون بين مصر وبريطانيا

بتأمين المطارات تمهيدا إلستئناف الرحالت الجوية إلى منتجعات البحر األحمر، والتي توقفت ضمن تداعيات سقوط الطائرة 

 أكتوبر الماضى بوسط سيناء عقب إقالعها من مطار شرم الشيخ. 01الروسية 

 11/1/1126 بوابة األخبار

 

 

http://akhbarelyom.com/article/569d383a7fa975bd7eaefc88/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D8%B7%D9%8A-85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1453144122
http://arabi21.com/story/882210/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A/2545407#.Vp3nJfl97IU
http://akhbarelyom.com/article/569d4c9a7fa975fe06aa62e1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-1453149338
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 -البرلمان المصرى :

 إرجاء التصويت على منع االحتكار ..وعبدالعال يناشد النواب االسراع بإقرار التشريعات

جلسات مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، إلقرار القرارات بالقوانين التى صدرت فى غياب  شهد اليوم الثانى من

البرلمان، هجوما حادا من قبل عدد من النواب تجاه السياسة الزراعية للحكومة وعدم دعمها للفالح ، ووصل الهجوم إلى حد وصف 

كما شهدت الجلسة تجديد تأكيدات .ادى إلى حذف تلك الكلمة من مضبطة المجلس أحد النواب لوزير الزراعة بالفاشل، االمر الذى

رئيس المجلس ألكثر من مرة على إمكانية أن يتقدم النواب باقتراحات لتعديل القوانين المعروضة على المجلس عقب إقرارها، 

ن الموافقة على هذه القوانين التى صدرت فى وشدد على أ.اعتبارا من اليوم، على أن تحال هذه االقتراحات إلى اللجان المختصة

غياب المجلس، تعد أمرا مهما جدا لالستقرار القانونى للدولة، مشيرا الى أن المجلس يقوم حاليا ببناء الدولة، ويسوى أوضاعا 

ر فى غاية الخطورة سابقة ال دخل له بها، مشيرا إلى أن الوقت يداهم المجلس بوجوب إقرار القوانين خالل أربعة أيام، وأن األم

وقال عبد العال للنواب: أناشد فيكم الضمير الوطني، وال أريد أن أتحمل مسئولية االنهيار القانونى للدولة، كما ناشدهم .واألهمية

قانونا حتى ظهر أمس. وأكد ان الموافقة على القوانين ال تسقط  661سرعة مناقشة القوانين المعروضة، والتى تبقى منها نحو 

 لنواب فى تعديلها أو رفضها فيما بعد.حق ا

 19/1/6112 األهرام

غًدا وإقرار قوانين الموازنة والضرائب 30قانوًنا وباٍق  641رئيس "النواب": انتهينا من إقرار   

قانونا ستتم  30، والمتبقى قانونا 641ور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة مؤكدا أنه تم إقرار أعلن الدكت

 فى الجلسة المسائية. 40منها فى الجلسة الصباحية و 01 تهم غدامناقش

 11/1/6112 بوابة األهرام

في نفس الوقت برلمان السيسي يقر العمل بالتوقيت الصيفي ويوافق على إلغائه  

 فى واحدة؛ جلسة في متناقضين قانونين المنعقدة، جلسته خالل السيسي نواب مجلس أقر في واقعة مثيرة لالستغراب والجدل

 الصيفي، التوقيت نظام ارإقر بشأن ،6114 لسنة 01 رقم بالقانون وافق المجلس على قرار السيسي.نوعه من فريد تشريعي شكل

 .الصيفي بالتوقيت العمل وقف بشأن 6111 لسنة 64 بقانون الجمهورية رئيس قرار على وافق الوقت نفس وفي

 19/1/6112 رصد

 -األحزاب واالئتالفات :

  استقالة جماعية ألعضاء "مستقبل وطن" بـالتل الكبير عقب إعالن سفر رئيس الحزب

أعلنت أمانة حزب "مستقبل وطن" فى التل الكبير بمحافظة اإلسماعيلية، تقديم استقالة جماعية من الحزب، وذلك احتجاًجا 

على ما أسموه بتغيير مبادئ الحزب، بعد إعالن أشرف رشاد األمين العام لحزب مستقبل وطن فى بيان رسمى له، سفر محمد 

عضاء فى بيان لهم، نشروه على موقع الفيس بوك وأوضح أعضاء األالبالد. وقال بدران رئيس الحزب الستكمال دراسته خارج 

مستقبل وطن أمانة التل الكبير بمحافظة اإلسماعيلية، أنهم تقدموا بمذكرة للحزب باألخطاء وطالبوا بمحاسبة المقصرين أى 

اء أو التحقيق أو النظر فى األمر وبًنا عليه كانت مواقعهم أو مناصبهم، مؤكدين أنه لم يتم البت فى شكواهم أو مراجعة األخط

نتقدم باستقالة لألمين العام للحزب. وتجدر اإلشارة إلى أن تلك االستقالة هى الثانية خالل أسبوع عقب إعالن أمانة حزب 

 عضو بالحزب.  011مستقبل وطن فى السويس تقديم استقاالت جماعية، بلغ عدد الموقعين عليها قرابة 

 19/1/6112 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131790/145/469438/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843869/%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%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8D--%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-.aspx
http://rassd.com/174007.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1/2545379#.Vp30VPl97IU
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 نواب المصريين األحرار يلتقون وفد مجلس العموم البريطانى

بمجلس النواب، اجتماعا مع وفد مجلس العموم البريطاني الذي يزور  عقد عدد من نواب حزب المصريين األحرار، حزب األكثرية

وحضر اللقاء من نواب المصريين األحرار النائب حاتم باشات، .القاهرة حالًيا، لمناقشة سبل تبادل الخبرات، والتعاون المشترك

هرة، وسالمة فكري، مدير أعمال النائبة عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون، والنائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب عن القا

ونظمت اللقاء .، كما حضر رئيس وفد العموم، والنائبة تشارلوت ليزلي، واثنان آخران«ppg» نادية هنري وأحد منسقي جروب

، الذي يضم «ppg»النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار، بصفتها واحدة من المنسقين للوفد 

 لمانيين األحزاب حول العالم.بر

 11/1/6112 الصفحة الرسمية لحزب المصريين األحرار

 -منظمات المجتمع المدنى :

  نستنكر الحملة الممنهجة للطعن فى المستشار أحمد الزندنادى القضاة: 

أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب المتحدث اإلعالمى لنادى قضاة مصر، أن هناك حالة من الغضب واالستياء الشديدين 

الممنهجة  تسود جموع القضاة، مضيفا أن نادى قضاه مصر برئاسة المستشار عبد اهلل فتحى أصدر بيانا يستنكر الحملة

والمنظمة التى تقوم بها بعض وسائل اإلعالم للطعن فى المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى شرفنا بالعمل معه كرئيس 

للنادى لدورتين متتاليتين منتخبا من جموع القضاة. وشدد عبد التواب فى بيان له، على أن كافة اإلدعاءات واألكاذيب التى يتم 

سوء قصد، بحق المستشار الزند، سبق وأن تم الفصل فيها بمعرفة القضاء والذى قطع بصحة وسالمة  الترويج لها حاليا عن

  .موقف وزير العدل بصورة الريب فيها

 11/1/6112 اليوم السابع

 "المصري لحقوق اإلنسان" يطالب السيسي بتشكيل لجان رقابة شعبية مؤقتة بالمحليات

ناشد المركز المصري لحقوق اإلنسان السيسي بتشكيل لجان شعبية رقابية بالمحليات مؤقتة كبديل للمجالس المحلية المنتخبة 

الاله نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصري لحقوق اإلنسان، إنه في ظل عدم وجود وقال داكر عبد .لحين إجراء انتخاب المحليات

مجالس محلية منتخبة يتعرض المواطنين من محدودي الدخل النفالت األسعار وعدم وجود رقابة علي األجهزة التنفيذية، حتى 

وإنارة ونظافة ورصف، وكذلك الضمان  تقوم بدورها على أكمل وجه من النواحي الخدمية من صحة وتعليم وإسكان وتموين

 االجتماعي لكل الموطنين، ألن المجالس المحلية هي العمود الفقري لمصر.

 11/1/6112 األهرام بوابة

 -تصريحات :

  قيادى بالمصرى الديمقراطى يفتح النارعلى الحزب..ويؤكد:أسباب استقالتى ستفككه

أكد الدكتور حسين جوهر أمين لجنة الشئون الخارجية بالحزب المصرى الديمقراطى أن استقالته من الحزب اصبحت شبه مؤكدة 

برئاسة الدكتور نور فرحات لالستماع إلى أسباب استقالته واالتهامات التى طالت بعد رفض الحزب طلبه بتشكيل لجنه مغلقة 

" أن الدكتور نور فرحات أخطره بأن طلبه غير قانونى لعدم نص الالئحة على ذلك ، مشيًرا الل الفترة الماضية. وأوضحشخصه خ

 .ب" حسبما قالإلى أنه لن يعلن عن سبب استقالته من منصبه ألنها "قد تتسبب فى تفكك الحز

 19/1/6112 اليوم السابع

 

https://www.facebook.com/almasreyeenalahrrar/photos/a.157550037639915.33924.156929864368599/1059497947445115/?type=3&theater
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9--%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7/2545050#.Vp3oAPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/843891/%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%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%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%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82/2545318#.Vp3ncPl97IU
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 جمال أسعد: حرقوا كنائسنا فكيف يخاطبونا

أن جماعة اإلخوان وكياناتها فى تركيا تريد "ضرب أسفين" بين األقباط والكنيسة، خاصة أن أكد جمال أسعد المفكر القبطى، 

يونيو، موضحا أن اإلخوان يخاطبون األقباط فى محاولة منهم لحشد ما يمكن حشده فى  01يناير و 61األقباط شاركوا فى ثورتى 

ناتهم ضد الكنيسة األقباط، والدليل على ذلك ما فعلته يناير. وأضاف أن جماعة اإلخوان ومجلسها الثورى بكل بيا 61ذكرى 

عقب فض اعتصام رابعة، بعد أن حرقوا الكنائس، متسائال :فكيف يخاطبونهم اآلن؟". وكان مجلس  6110الجماعة فى أغسطس 

 .األخوان فى تركيا قد أصدر بيانا ،أمس ، وتطاول فيه على الكنيسة ، وطالب األقباط بالتمرد على الكنيسة

 19/1/6112 اليوم السابع

الخطابات المتداولة على المواقع اإلخبارية مزورة وهدفها الوقيعة بين "المحاسبات والدولة" :جنينة   

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه ال صحة للخطابات التى تم تداولها على بعض المواقع 

اإلخبارية، بشأن المخالفات المالية المنسوبة لبعض المؤسسات، ومنها وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ورئاسة 

رة تستهدف الوقيعة بين مؤسسات الدولة والجهاز، كما أنها تستهدف تشويه سمعة أن هذه الخطابات مزو وأوضح .الجمهورية

ولفت إلى أنه وجه عناية الشئون القانونية بالجهاز إلى ضرورة مقاضاة تلك المواقع، وتقديم بالغات  .الجهاز أمام الرأى العام

عملية تزوير الخطابات تأتى فى سياق الحملة اإلعالمية وأشار إلى أن  .ضدها للنائب العام، الرتكابها جريمة تزوير أوراق رسمية

التى تشنها بعض المواقع اإلخبارية الموالية لألنظمة الفاسدة السابقة، والتى أسقطها الشعب فى  عواء"التى وصفها بـ" الش

 لهم. يونيو، بعد كشف الجهاز عن جملة من قضايا الفساد لرموز هذه األنظمة والموالين 01يناير و 61ثورتى 

 11/1/6112 بوابة األهرام

 -توك شو :

  من والء المصريين بالخارج واألمن الوطنى ال يشرف عليهم وزيرة الهجرة: نتأكد

نفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، التصريحات التى نشرتها إحدى الصحف حول إشراف األمن الوطنى 

اءاتهم لدولتهم. وأضافت خالل على الجاليات المصرية فى الخارج، مشيرة إلى أن الدولة تتأكد من والء المصريين فى الخارج وانتم

مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" أنها تعرف جيدا التعامل مع الجاليات المصرية فى الخارج، وربطهم بالوطن وليس 

نفرهم منه، مؤكدة أنها لم تقدم طلب للدولة أو اقترحت ألى مؤسسة بإشراف األمن الوطنى عن الجاليات المصرية فى الخارج. 

زمتها مع األزهر الشريف، أكدت وزيرة الهجرة أنها تكن لمؤسسة األزهر الشريف وأئمتها كل االحترام والتقدير، لكن هى غير وعن أ

  ."متأكدة من صحة تصريح الدكتور عباس شومان، والذى قال خالله ال تتدخلى فيما ال يخصك وأعرفى حدود وزارتك

 19/1/6112 اليوم السابع

  لم يحدد بعد السيسييناير..وموعد خطاب  61أو  63سليمان وهدان: بيان الحكومة 

يناير المقبل، مؤكدا: "قبل نهاية الشهر،  61يناير أو  63النواب، إن الحكومة ستلقى بيانها يوم  قال سليمان وهدان، وكيل مجلس

أن المجلس بنهاية رة المواطن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حض وأضاف ."له أجندة ُمحددة هلم ُيحدد بعد، ألن السيسيأما خطاب 

السيسي، في  وعدلي منصور،  فى عهدقانوًنا وهي القرارات بقوانين التي صدرت  041األسبوع الحالى سيكون انتهى من مناقشة 

غيبة البرلمان. وعن وضع الالئحة الداخلية لمجلس النواب، قال "لم يتم تشكيل لجنة حتى اآلن، ولكنه سيتم تشكيل لجنة 

  ."برئاسة السيد الشريف، وفور االنتهاء من عمل الالئحة سيتم وفقا لها انتخابات اللجانوستكون برئاستي أو 

 19/1/6112 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF--%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%81/2545111#.Vp3n0_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843854/%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%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9--%D9%86%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84/2545030#.Vp3nyfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-27-%D8%A3%D9%88-28-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84/2545069#.Vp3n3vl97IU
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  "يناير "مش محبة 61ية لمصر قبل عمرو أديب: زيارة مدير االستخبارات األمريك

تساءل اإلعالمى عمرو أديب، عن طبيعة زيارة مدير االستخبارات األمريكية إلى القاهرة، خالل خذه الفترة، خاصة وأنها قبل ذكرى 

 االستخبارات األمريكيةيناير بأيام قليلة. وأضاف أن السيسي، لم ُيْدَعى حتى اآلن إلى زيارة واشنطن، ويبدو أن زيارة مدير  61ثورة 

إلى أن السفارة األمريكية،  كى بأنها "مش زيارة محبة". وأشارلمصر لدعوة السيسى إلى هذه الزيارة واصًفا زيارة المسئول األمري

بداخلها جهاز معلومات وصفه بـ"الجبار" متابًعا: "وتقديرى أن هذا الراجل جاى بنفسه فى هذه األيام علشان نوع من دراسة 

  ."الة والتقييم بمصرالح

 11/1/6112 اليوم السابع

 عمرو أديب: عودة األموال المهربة وهم

 يذاع الذي" اليوم القاهرة" برنامج خالل من وذلك تعود لمصر مرة أخرى،أكد المذيع عمرو أديب أن األموال المهربة لسويسرا لن 

: وأضاف ،"ورقة كل على مبارك اسم عليها مكتوب لو إال بره، الفلوس لنا هيرجعوا مش" وقال أديب:  .الفضائية" اليوم" قناة على

رشيد وزير التجارة والصناعة األسبق، وإحنا "ما فيه ناس بتبوس إيد الدولة تدفعلك وتسيبهم، زي حسين سالم، ورشيد محمد 

 ."مش راضيين، أنا مش فاهم المسؤولين عندنا خالص

 11/1/6112 رصد

 -سوشيال ميديا :

  ساويرس:إلغاء تحصين العقود إهدار لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وعودة للفوضى

مؤسس حزب المصريين األحرار، إلغاء تحصين العقود للمستثمرين، واصًفا إياه بإهدار لمبدأ العقد شريعة هاجم نجيب ساويرس، 

المتعاقدين. وقال ساويرس، عبر حسابه الشخصى على تويتر: "من يستثمر فى مصر عندما تصبح العقود غير ملزمة وأى كائن 

 ."عاقدين وعودة للفوضىتحت أى مسمى يطعن عليها.. إهدار لمبدأ العقد شريعة المت

 11/1/6112 اليوم السابع

 

 ناجي شحاتة بعد رده للمرة الثالثة: "دي موجة وعالية علي

 در طلب ،"العزاء معتقلي" باسم إعالميا المعروفة القضية رامي السيد أحد معتقلي محامي سمير، سامح والحقوقيقدم المحامي 

يناير الجاري الستكمال إجراءات رد  60وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى ليوم .نظر القضية عن شحاتة ناجي محمد للمستشار

 بموقع الشخصي حسابه عبر" سمير" وأكد .سبيله إخالء طلب ورفض السيد، رامي المتهم حبس استمرار تأييد وتم المحكمة،

 ."علي وعالية موجة دي: "قائال الرد بطلب علمه فور شديد حزن أصابه شحاتة ناجي أن ،"بوك فيس" االجتماعي التواصل

 19/1/6112 رصد

 

أضاع حصة مصر من النيل يتحدث عن مياه بديله نور الدين: وزير الري بعد أن  

انتقد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تصريحات وزير الرى الدكتور حسام مغازي بأنه اكتشف موارد 

ان اضاع حصة مصر  بموقع التواصل االجتماعي" بفيس بوك":"بعد وقال في تدوينة له على حسابه.بديلة للماء عن نهر النيل

 من مياه نهر النيل .... اطمئنوا لقيت لكم غيرها في اعماق الصحراء

 11/1/6112 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A/2545005#.Vp3n_fl97IU
http://rassd.com/173986.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/18/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86/2545059#.Vp3n9Pl97IU
http://rassd.com/173992.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%A7/887706-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%87
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”حازم حسني عن خزان النوبة: "بكره النظام المبروك يكتشف إن القمر بينور   

سخر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تصريحات الدكتور حسام مغازي باكتشاف الخزان 

يالال، خلوا المصريين السادرين فى غيبوبتهم المعرفية يفرحوا ”:”فيس بوك“حسابه بموقع وقال في تدوينة له على .النوبي

زف إلينا خبرًا سعيدًا، من جملة األخبار السعيدة التى نرفل فيها منذ أن طالعتنا  شوية، السيد وزير الموارد المائية  كرم اهلل وجهه

واللى باين عليه إنه  لمئة عام، هذا المصدر "الجديد"  لمياه يكفيناوجوههم البهية، الخبر يتحدث عن اكتشاف مصدر "جديد" ل

جديد قوى، بأمارة السعر اللى لسه مكتوب عليه، اسمه الخزان النوبى فاكرينه"وأضاف"اهلل يرحم كتب الجيولوجيا اللى قريناها 

زمان، يظهر كان مكشوف عنها الحجاب وكانت بتكلمنا عن الخزان النوبى ده من أيام ما كان لسه فى علم الغيب قبل ما "يكتشفه" 

م المبروك اللى بيحكمنا ببركة دعا الوالدين، بكره يطلعوا لنا خبر أجدد باكتشاف إن فيه قمر بينور بالليل، وإن ممكن النظا

 ."نستغنى بيه عن اللمض الموفرة، مش باقول لكم نظام مبروك

 11/1/6112 مصر العربية

6111محمد سيف الدولة: تذكروا برلمان   

، 6111مقارًنا بين مايحدث ببرلمان  حذر محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من ممارسات أعضاء مجلس النواب

وكتب سيف الدولة تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع .والذي كان من ضمن أسباب اندالع ثورة الخامس والعشرين من يناير

 يناير ثورة في شاركت أنا أن تنسوا أوعوا ،٦١٠٢ في الموافقة برلمان التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "يااللي عملتوا 

 ".٦١٠١ برلمان في عملتوه اللي علشان

 11/1/6112 مصر العربية

 خالد أبو بكر: رفض البرلمان لقانون تحصين عقود الدولة كارثة على االستثمار

تغريدة له على حسابه وقال في .اعتبر المحامي خالد أبوبكر، رفض البرلمان لقانون تحصين عقود الدولة كارثة على اإلستثمار

عدم موافقة البرلمان علي القرار بقانون المنظم إلجراءات الطعن علي عقود الدوله، كارثة علي ”بموقع التدوين المصغر "تويتر":

 ."اإلستثمار في مصر

 11/1/6112 مصر العربية

 باسم يوسف: شهداء الجيش على دماغنا

وقال .جيشانتقد اإلعالمي الساخر باسم يوسف، هجوم البعض على المدافعين عن حقوق اإلنسان، بحجة سقوط شهداء من ال

يوسف في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر" تويتر":" كلمة أخيرة للي بيزايدوا:شهداء الجيش على دماغنا، بس 

 ."ايه عالقة ده بناس مخطوفة و محبوسة ظلم. مش دول اللي قتلوهم، و ال حبسهم حيرجع حق الشهدا

 11/1/1126 مصر العربية

 ممدوح حمزة: على الرئيس تشكيل لجنة للكشف عن حقيقة االختفاء القسري

طالب المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لبحث قضايا اإلختفاء القسري، على 

اذا أراد الرئيس ان يعلم ”لمصغر "تويتر":وقال حمزة فى تغريدة له على موقع التدوين ا.غرار اللجنة المشكلة بالكشف عن الفساد

مليار نطالب لرئيس بلجنه رئاسية حتي  ٢١١عن حقيقه االختفاء القسري يمكن تكوين لجنه تقصي حقائق مثل لجنه جنينه وال

 ."نعلم

 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%A7/888042-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1-%E2%80%9D
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%A7/887655-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2010
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%A7/887985-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%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%A7/887859-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%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%A7/887964-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 وقفة احتجاجية لسائقى النقل بالوادى الجديد اعتراضا على فرض كارتة دخول وخروج 

نصف النقل واالجرة والمالكى بالوادى الجديد، وقفة احجتاجية بسيارتهم أمام بوابة الدخول نظم العشرات من سائقى سيارات 

الرئيسية لمدينة الخارجة منذ قليل اعتراضا على فرض محافظة الوادى الجديد رسوم جديدة الدخول والخروج من البوابة بواقع 

لنقل واألجرة عبئا جديدا يتم إضافته عليهم فى ظل الظروف جنيه كارته الدخول او الخروج والتى اعتبرها سائقى سيارات ا 11

 .االقتصادية السيئة التى يعيشونها وحالة الغالء التى تمر بها المحافظة
 6112-1-19 اليوم السابع

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 مليون دوالر 911التبادل بلغ "رجال األعمال" تبحث تعزيز التعاون االقتصادى مع رومانيا.. وحجم 

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين مائدة مستديرة بحضور رئيس المكتب التجارى الرومانى بالقاهرة ميهاى بورغيل، حيث 

هندس وقال الم استعرض الجانبان تطورالعالقات المصرية الرومانية باإلضافة إلى عرض للفرص االستثمارية والتجارية بالبلدين

رئيس الجانب المصرى بمجلس األعمال المشترك، إن االجتماع تناول طرح عروض  -الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية حسن 

مليون  911وأوضح "الشافعى" أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ  لبعض الشركات المصرية الراغبة فى التصدير إلى رومانيا

 .مليون دوالر حجم االستيراد 361ل مليون دوالر مقاب 131تبلغ نحو  دوالر، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية

 6112-1-11 بوابة االهرام

 األعمال تستضيف وفًدا استثمارًيا صينًيا األربعاءجمعية رجال 

تستضيف جمعية رجال األعمال المصريين ، برئاسة المهندس حسين صبور، األربعاء، وفدا استثماريا صينيا من مقاطعة خوباي، 

ت الصينية التي من كبرى الشركا 1لبحث فرص االستثمار فى مصر. وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن الوفد يضم 

أن الجمعية ستبحث «: »يوسف»وأضاف  أعلنت عن رغبتها فى االستثمار فى مصر فى مختلف القطاعات خالل المرحلة المقبلة

مع الوفد سبل التعاون المشترك فى مجال االستثمار وتعزيز التجارة البينية من خالل لقاء ثنائية تجميع رجال األعمال بالبلدين 

 «.بين أعضاء الجمعية والمستثمرين الصينيينبهدف عقد شراكات 

 6112-1-11 المصري اليوم

 

 من هجرة المصريين بسبب األحوال االقتصادية % 13"اإلحصاء": 

للهجرة الدولية في مصر، خالل مؤتمر صحفي موسع، اليوم أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نتائج المسح القومي 

من المهاجرين الحاليين،  % 13االثنين، بفندق ماريوت بالقاهرة وقال سمير فريد، المستشار الفني لمشروع المسح، إن حوالي 

فعة للهجرة األولى هي ألسباب غير اقتصادية وأوضح أن األسباب االقتصادية الدا %10هاجروا ألسباب اقتصادية، بينما يهاجر 

من المهاجرين الحاليين  %11تحسين مستوى المعيشة، و"عدم كفاية الدخل" ، ثم الحاجة إلى فرص عمل، الفتًا إلى أن نسبة 

 عامًا. 04تقل اعمارهم عن 

 6112-1-11 مصر العربيه

http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%A7/2545078#.Vp32k_krLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/843910/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/876303
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/887955-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-87-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 صحهال

 "األطباء": قانون الصحة يزيد من أعباء الفقراء وأصحاب المعاشات

عقدت نقابة األطباء اليوم األحد، مؤتمرا لإلعالن عن أسباب رفض النقابة قانون التأمين الصحي الجديد، بحضور الدكتور حسين 

األطباء، والدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة األطباء، وذلك بمقر النقابة خيري نقيب 

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة األطباء، إن النقابة ترفض مشروع قانون التأمين الصحي و العامة لألطباء بدار الحكمة

القانون بصياغته الحالية يفتح الباب أمام خصخصة القطاع الصحي والحكومي، ويزيد من المقدم من وزارة الصحة، مضيفا أن 

 .األعباء على كاهل المواطن الفقير وأصحاب المعاشات ويقلل من األعباء على كاهل الحكومة واألغنياء

 رصد 6112-1-19

 مريض بفيروس سي 6111يتسبب في تأخيرعالج تباطؤ عاملي مستشفى بالفيوم 

يعاني مرضى الكبد بالفيوم من تعطل جهاز "بي سي آر" الذي يقوم بكشف عدد الفيروسات في الدم، بالمستشفى العام، وحاول 

وبلغ إجمالي  المسؤولون عن وحدة العالج بتسكين ثورة المرضى، بسحب عينات منهم بعد إيهامهم بأن النتيجة خالل شهر

جدير بالذكر أن تعطل الجهاز كان بسبب نقص في و لعينات المتراكمة بالقسم ألفي عينة ينتظر أصحابها العالج بأسرع وقتا

المحاليل المستخدمة في الكشف عن فيروس سي، ويتباطأ العاملون في قسم التحاليل عن شراء الخامات الالزمة لتشغيل الجهاز، 

 .ة التي يوجهونهم إليهاحتى يتوجه المرضى إلى المعامل الخاص

 رصد 6112-1-19

 إصابة بأنفلونزا الخنازير منذ بداية يناير 91«: صحة البحيرة»

الفتا  شخصًا، 91قال الدكتور عالء عثمان، وكيل وزارة الصحة، إن عدد حاالت اإلصابة بمرض أنفلونزا الخنازير منذ بداية العام يبلغ 

أن عدد الوفيات نتيجة « عثمان»حالة اشتباه في اإلصابة بالمرض وأضاف  611إلى احتجازهم في مستشفيات المحافظة من بين 

سنة، مقيم شبراخيت، وكان محتجزًا بمستشفى الصدر  00« محمد.ص. أ»حاالت فقط، آخرها المتوفى  0المرض بالمحافظة يبلغ 

 نفلونزا الموسمية، وتم أخذ مسحة منه وجاءت نتيجة التحاليل ايجابية للمرض.إثر االشتباه في إصابته بمرض األ

 6112-1-11 المصري اليوم

 كيلو أسماك منتهية الصالحية بالعاشر من رمضان 0311إعدام 

كيلو أسماك منتهية الصالحية، بحضور لجنة  0311رمضان، برئاسة كمال البلتاجى، أعدمت اإلدارة العامة للتموين بالعاشر من 

 .حنايات أول العاشر 61مشكلة من الصحة والتموين والشرطة والبيئة، وتحرر بذلك المحضر رقم 

 6112-1-19 اليوم السابع

 السياحه

 %11.. وانخفاض اإليرادات 6114عن  %2بانخفاض  6111مليون سائح زاروا مصر خالل  9.0السياحة: 

مليون سائح بنسبة انخفاض قدرت بما  9.0بلغ حوالي  6111قالت وزارة السياحة إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خالل عام 

 6114عن عام  %14مليون ليلة فندقية بنسية انخفاض قدرت بما يقرب من  14بإجمالي ليالي بلغ  6114عن  %2من يقرب 

حيث أن متوسط  6114من اإليرادات المتحققة في  %11مليار دوالر بانخفاض يقرب من  2.1وبلغت قيمة اإليرادات السياحية حوالي 

 دوالر/ليلة. 30قدر بحوالى  6111االنفاق في 

 6112-1-19 بوابة االهرام

http://rassd.com/174002.htm
http://rassd.com/174006.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/876557
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-3700-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7/2545408#.Vp30LfkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/843966/%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%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84--%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6--%D8%B9%D9%86--%D9%88.aspx
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  رحالت دولية 2سائحا و 312مطار شرم الشيخ يستقبل 

جنوب سيناء، إن نسبة اإلشغاالت السياحية بشرم الشيخ  قال عصام خضر مدير إدارة األزمات والعمليات بديوان عام محافظة

سائحًا  312رحالت دولية طيران على متنها  2. وأضاف خضر أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم %10وصلت اليوم الثالثاء 

 1623مطار شرم الشيخ  سائحًا، كما غادر 1269سائحًا مصريًا بإجمالى  910رحالت داخلية على متنها 11من مختلف الجنسيات و

  .سائحا من مختلف جنسيات العربية والمصرية

 6112-1-19 اليوم السابع

 زراعهال

 «المليون ونصف المليون فدان»مليون جنيه من البنك الدولى الستصالح  111الرى : 

بئر جوفية جديدة ضمن باكورة المرحلة األولى من  11والرى إطالق المياه من أول شهد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية 

ألهالى محافظة المنيا بعد » فاتحة خير«مشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب المنيا والذى وصفه الخبراء بأنه 

وان البنك الدولى والجهات المانحة  ية بالمنياألف فدان جديدة تضم مشروعات متكاملة ستحدث طفرة اقتصادية تنمو 021اضافة 

 مليون جنيه العمال االستصالح فى محافظتى المنيا وقنا. 111قدمت قرضا يصل الى 

 جريدة االهرام 6112-1-19

 قباطاأل

 قداس عيد الغطاس بكنيسة اإلسكندريةتواضروس يترأس صالة 

يترأس تواضروس الثانى، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صاله قداس عيد الغطاس المجيد، مساء اليوم الثالثاء، 

ة و تواضروس ، التهنئة من القيادات التنفيذية ،و األمنية و الحزبي كما سيستقبل بالكنيسة المرقسية الكبرى باإلسكندرية

 السياسية و الشخصيات العامة ، غدا األربعاء ، بالمقر البابوى باإلسكندرية .

 6112-1-19 االقباط اليوم

 أخرى

 مليون جنيه بمشروع الرصف بأسيوط4,1المركزى للمحاسبات يكشف إهدار 

الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط بتصفية مشروع الرصف ونقل أصوله المالية الى موازنة المحافظة بسبب عدم طالب تقرير 

جنيها فى صرف منح ومكافآت للعاملين بديوان عام المحافظة مثل  011ألفا و 164ماليين و 4قانونية إنشاء المشروع وإهدار

العاملين المحالين للمعاش دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء منح المدارس والمولد واالعياد دون وجه حق وتعيين 

 وتعيين رؤساء المدن والمراكز فى عضوية مجلس اإلدارة.

 جريدة االهرام 6112-1-19

 متحدث الحكومة يكشف حقيقة زيادة أسعار المياه والكهرباء والفئات المستهدفة

سم مجلس الوزراء، إن وزارة اإلسكان عرضت مشروع تم تطبيقه بزيادات طفيفة ال تذكر قال السفير حسام القاويش، المتحدث با

قروش الستهالك الشريحة األولى للمتر المكعب وأضاف القاويش خالل مداخلة  11إلى  3بالنسبة للمياه تتراوح في الشهر من 

على الفئات األكثر استهالكا، وعندما تم زيادة  ، أن الزيادة ستكون«صدى البلد»على قناة « على مسؤوليتي»هاتفية ببرنامج 

 أسعار الكهرباء راعينا أيضا الفئات األدنى في االستهالك.

 6112-1-19 المصري اليوم

http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-716-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D9%886-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2545405#.Vp30_vkrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131790/27/469464/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89---%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88.aspx
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=140792
http://www.ahram.org.eg/News/131790/29/469484/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%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-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-,%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/876602
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 وزير التخطيط: حجم الفساد بمصر يصعب تحديده ولدينا استراتيجية لمكافحته

ة الحيا»قال أشرف العربي، وزير التخطيط ، إن حجم الفساد موضوع بالغ الصعوبة، ويصعب تحديده. وأضاف في لقاء مع برنامج 

الفساد موجود في كل دول العالم، ومن الناحية االقتصادية صعب جدا وكام رقم الفساد يعني »، أن «الحياة»، على قناة «اليوم

 «.جدا تحديده، مثل مشكلة الفقر في مصركام مليون وكام تريليون، يصعب 

 6112-1-19 المصري اليوم

  أهالى الرويسات بشرم الشيخ يستغيثون من انقطاع الكهرباء الدائم ونقص الخدمات

الكهرباء المتكرر والشكوى من سوء الشبكة الكهربائية، ووجود عدد أبدى أهالى منطقة الرويسات السكنية، استياءهم من انقطاع 

من المحوالت مكشوفة، مما يعرض أهالى المنطقة واألطفال إلى الموت صعقا بالكهرباء. وقال ناصر التونى أحد سكان المنطقة، 

مرة، وإنه يقيم بالرويسات من إن منطقة الرويسات السكنية تعانى من عدة مشاكل منها سوء الطرق وانقطاع الكهرباء المست

يناير، مطالبا رئيس مدينة شرم الشيخ بالزيارة الميدانية  61أوائل التسعينيات ولم يحدث انقطاع للكهرباء مثل هذا إال بعد ثورة 

 .للمنطقة لمعرفة مشاكل الرويسات على الطبيعة واالستماع إلى مشاكل األهالى

 6112-1-19 المصري اليوم

 سلع جديدة تابعة للجيش في المنوفية« شوادر» ٤افتتاح 

طة لمواجهة غالء األسعار وضبطها تشتمل قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية ، اليوم، الثالثاء، إنه تم وضع خ

وأضاف أن ذلك يأتي فى إطار  شوادر بيع جديدة تابعة للقوات المسلحة، تتضمن بيع كل منتجاتها بأسعار مخفضة. ٤افتتاح 

 متر، بمدينة شبين الكوم. ٠٥١جهود تخفيف الزحام على الشادر الرئييسي، المقام على مساحة 

 6112-1-19 المصري اليوم

 الجيش يوزع معونات غذائية في قرية دلجا بالمنيا

ومنذ االنقالب  وزَّعت قوات الجيش كراتين المعونات الغذائية على أهل قرية دلجا بالمنيا، وسط تجمع المئات من األهالي حولهم

بقيادة عبدالفتاح السيسي، اعتادت القوات المسلحة توزيع معونات غذائية  6110ئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو على الر

ودلجا هي إحدى  على مستوى مصر من حين آلخر، في ظل ارتفاع معدالت الغالء والفقر والبطالة في مصر في العامين الماضيين

ألف نسمة، وهي إحدى أشهر القرى التجارية وأكبرها على  111عداد سكانها أكثر من قرى مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ويبلغ ت

 .مستوى الجمهورية على اإلطالق، كما اشتهرت بمعارضتها للسلطة الحالية في مصر

 6112-1-19 رصد

 للكهرباءسقوط أعمدة اإلنارة بقرى المنوفية وانقطاع تام 

تسبب الطقس السيئ الذي تواجهه محافظة المنوفية لليوم الثاني على التوالي في سقوط عدد من أعمدة اإلنارة بقرية كفر 

وأكد األهالي على شدة معاناتهم بسبب انقطاع الكهرباء ولم يتحرك أحد  داوود، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي تماما عن القرية

وبسؤال األهالي قال الحج سمير الغرباوي:  ع األعمدة من الشوارع أو إصالح العطل الناتج عن سقوطهامن شركة الكهرباء لرف

"أهالي القرية يعيشون في حالة من الغضب وخيبة األمل من تجاهل المسؤولين لهم وانقطاع التيار الكهربائي عنهم منذ بداية 

في فساد جميع األطعمة واألغذية، باإلضافة لمعاناة الطالب الذين  حدوث العاصفة الترابية وسوء األحوال الجوية، مما تسبب

                                       توافق هذه األيام امتحاناتهم، وعدم تمكنهم من مذاكرة دروسهم بسبب الظالم الدامس الذي تتعرض له القرية". 

 6112-1-19 رصد

http://www.almasryalyoum.com/news/details/876625
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85/2545166#.Vp32APkrLIU
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 عبد الغفار ومدير المخابرات األمريكية يبحثان مكافحة اإلرهاب

بحث مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مع جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية الذى يزور القاهرة على رأس وفد 

 األوضاع مستجدات آخر استعراض اللقاء خالل تم وقد األمنية ذات االهتمام المشترك .رفيع المستوى عددا من الموضوعات 

كما استعرض . داعش تنظيم رأسها وعلى المتطرفة اإلرهابية الجماعات أنشطة خاصة وبصفة اإلقليمية الساحة على األمنية

 .وزير الداخلية جهود الوزارة فى التصدى لعمليات العنف 

 19/1/6112 األهرام

 في تصريح سابق: أشرف شحاتة خارج مصر« الداخلية»بعد اإلعالن عن مكان احتجازه.. 

م اسم اشرف شحاتة عضو حزب الدستور، في قائمة االسماء التي نشرها المجلس مودع بسجن الزقازيق" هي العبارة التي دونت أما"

شحاته الذي اختفى في .القومي لحقوق االنسان كرد من وزارة الداخلية على بالغات ادعاء االختفاء القسري التي تقدم بها المجلس

رطة كرداسة، عقب تغيبه دون أن تصل لرد، وفي طبقا للبالغ الذي تقدمت به زوجه السيدة مها المكاوي لقسم ش 6114يناير  14

حيث قال ."الماضي، قالت وزارة الداخلية انه خارج البالد في تصريح لبرنامج مانشت المذاع على قناة "اون تي في 6111نوفمبر 

تة، المختفي منذ يناير المواطن أشرف شحا»اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العالقات العامة واإلعالم، إن 

زوجة أشرف شحاته، مها مكاوي، ظهرت »، متواجد خارج مصر وفًقا لشهادة تحركات صادرة من مصلحة الجوازات. وأضاف أن 6114

في إحدى اللقاءات التليفزيونية، وقدمت هذه الشهادة، التي تثبت أن زوجها غادر البالد، وهذا يؤكد أنه لم يتم القبض عليه من 

، رافًضا أي تلميحات عن «هذه الشهادة رسمية، وُيعتد بها أمام الجهات القضائية»وتابع: «. من الوطني، كما يردد البعضقبل األ

 .تدخل وزارة الداخلية الستصدار هذه الشهادة من مصلحة الجوازات

 11/1/6112 الشروق

 االبتدائية التأديب لهيئة موسى أحمد تحيل الصحفيين نقابة

موسى إلى هيئة التأديب االبتدائية، وذلك في قررت لجنة التحقيق النقابية المشكلة من نقابة الصحفيين إحالة الصحفي أحمد 

 واقعة قيامه بنشر صور فاضحة للمخرج خالد يوسف أثناء تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد.

 11/1/6112 بوابة األخبار

 يناير لن يحقق شيًئا.. ونقل مقر الوزارة للقاهرة الجديدة بسبب المرور 61"الداخلية": من يتظاهر في 

يناير تم  61قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون اإلعالم والعالقات العامة، إنه فيما يتعلق باالحتفال بـ

وأوضح بمداخلته الهاتفية  .رموز ومعاني ورسائل تؤكد أن الشرطة ملك الشعب تعمل لحمايتة ومن أجلهتوزيع مرفق يحمل 

ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة، أن من يدعي التظاهر لن يحقق شيئا ألن الناس أصبح لديها وعي تام لما يحيط بالوطن 

وأضاف أن الداخلية معنية بالتأمين لكل األعياد واالحتفاالت، .الهاوية من مخاطر ولن تنصاغ لالستغالل وللدفع بهم إلى حافة

وفيما يتعلق ."وبالتالي لدينا خطة تأمين للميادين، قائال: "ليس هناك احتفال رسمي من قبل الداخلية وإنما هو احتفال شعبي

منذ سنين مضت، ألن موقع الوزارة بوسط البلد بنقل مقر وزارة الداخلية إلي القاهرة الجديدة، قال أبو بكر إن هذا مشروع مقدم 

 غير مناسب من الناحية المرورية ويزيد من كثافة الشوارع.

 11/1/6112 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131790/25/469392/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012016&id=8da9d09e-629b-46c5-a10a-4f9cb12b4cc5
http://akhbarelyom.com/article/569d17beb16b9fe31c0858c3/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1453135806
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843915/%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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A--%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%82.aspx
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 األمن المصري يعلن إحباط تهريب "طائرة تنصت" باإلسكندرية

قال مصدر مسؤول بمطار برج العرب الدولي باإلسكندرية، إن شرطة أمن الموانئ بالمطار تمكنت، االثنين، من إحباط محاولة تهريب 

 .التنصت داخل البالدطائرة هليكوبتر صغيرة الحجم تستخدم في أغراض 

 11/1/6112 61عربى

 -محاكم ونيابات :

 ماليين جنيه 2"الكسب" يلزم "أشرف السعد" برد 

األعمال أشرف السعد، ألزم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، شركة السعد لالستثمار لصاحبها رجل 

كما أعلن الكسب، عن بدء صرف المستحقات المالية .مودًعا بالشركة ٣٠٣جنيًها، كمستحقات لـ ٠٤١ألًفا و ٠٠١ماليين و ٢برد 

شركات منها السعد لالستثمار، التابعة لرجل األعمال  ٥مودع، كانت شركات توظيف استولت على أموالهم، وعددها  ٤٥١١الخاصة بـ

 د و بدر لالستثمار، الحجاز للتنمية العقارية، المراكشى، الهدى مصر.أشرف السع

 19/1/6112 البوابة نيوز

 براءة منى عراقي من تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية "شذوذ حمام باب البحر"

كمة جنوب القاهرة بزينهم بقبول معارضة مني عراقي مقدمة برنامج قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة والمنعقدة بمح

 .أشهر في اتهامها بالسب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة وقضت بالبراءة 2المستخبى وإلغاء حكم حبسها 

 19/1/6112 بوابة األهرام

  اليوم.. محكمة اإلسكندرية تنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه

محكمة اإلسكندرية لألمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، ، الدعوى المقامة من  6112يناير  19تنظر اليوم الثالثاء 

طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، والتى تم تأجيلها فى 

ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، والتى تم تكليفها بالتحقيق جلسة الثالثاء الماضى لحين 

  .فى التصريحات التى أدلى بها هشام جنينة

 19/1/6112 اليوم السابع

 األمور المستعجلة تقضى بعدم اختصاصها بحظر حركة "تمرد"

صاصها في نظر دعوى حظر حركة تمرد، والتحفظ قضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعابدين، اليوم اإلثنين، بعدم اخت

كان المحامي أشرف فرحات، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعابدين، يطالب .على أموالها ومقراتها

 فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

 11/1/6112 البوابة نيوز

 القضاء اإلداري يؤيد إلغاء تراخيص أسلحة جميع عناصر اإلخوان

أيدت محكمة القضاء اإلدارى باإلسكندرية  الدائرة األولى بالبحيرة  برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب 

لجماعات العنف في المجتمع  6116عام  الدولة، اليوم اإلثنين، قرار وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص األسلحة الممنوحةرئيس مجلس 

 .لية بإلغاء ترخيص سالح جمال حشمتوأيدت المحكمة، قرار وزارة الداخ المصري.

 11/1/6112 البوابة نيوز

 

http://arabi21.com/story/882095/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9#tag_49232
http://www.albawabhnews.com/1724914
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/844013/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B0.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87/2545376#.Vp3nWPl97IU
http://www.albawabhnews.com/1723419
http://www.albawabhnews.com/1723347
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 إخوانيين من تهم التحريض على العنف بالسويس4براءة 

برأت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة، أربعة من أنصار جماعة اإلخوان اإلرهابية، كانت قد وجهت لهم اتهامات بالتحريض 

 ابي، رئيس المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط إمب.على العنف وتجمهر وإتالف ممتلكات عامة وخاصة بالسويس

 11/1/6112 بوابة األخبار
 

 ية عن القمص زكريا بطرسالجنس إسقاط دعوى رفض

المطالبة بإسقاط  قضت محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى

وكان المحامى طارق محمود أقام الدعوى مطالبا بإسقاط .الجنسية المصرية عن القمص زكريا بطرس النتفاء القرار اإلداري

الجنسية عن األخير. وأوضح المحامى فى دعواه أن بطرس دأب على توجيه السباب إلى الدين اإلسالمى وإلى الرسول والطعن فى 

 الكريم والسخرية منها، وهو ما يؤدى إلى تكريس الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.أحكام القرآن 

 11/1/6112 بوابة األخبار

 

 ترفض الطعون على تعيين محمود المناوي رئيًسا لتحرير األهرام« اإلدارية»

الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض  قضت المحكمة اإلدارية العليا بمجلس

الطعون المقامة من رئيس المجلس األعلى للصحافة وعبدالناصر سالمة، ومحمد عبدالهادى عالم ومؤسسة األهرام على حكم 

 أحقية تعيين محمود المناوى رئيسا لتحرير األهرام.

 11/1/6112 البوابة نيوز

 

 للتحريض على العنف بالسويس متهما 44حبس بحق 

حضوريا  14متهما بينهم  44قضت محكمة جنايات الدائرة الثالثة بالسويس برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي بحبس 

 األشخاصحيث تظاهر عدد من  6114وتعود أحداث القضية إلى منتصف عام .حريض على العنفسنوات للت 0غيابيا بالسجن  01و

وأكد مصدر أمني، أنه تم نقل المتهمين الصادر ضدهم أحكام حضوريا إلى سجن عتاقة بالسويس  بشوارع حي األربعين، والجيش

 في حراسة أمنية مشددة.

 13/1/6112 البوابة نيوز

 -اعتقاالت  :

 خالل شهر يناير شخصا بعد حصار قرى المنوفية ومداهمات المنازل 11اعتقال أكثر من  

األهالي منذ بداية شهر تصاعدت وبشكل غير مسبوق حمالت المداهمات اليومية التي تشنها قوات األمن بالمنوفية على منازل 

وبلغت .يناير حتى اليوم، ومن المتوقع أن تتواصل هذه الحملة في األيام المقبلة استعدادا لمواجهة دعوات إحياء ذكرى ثورة يناير

ل امعتقال من جميع مراكز المحافظة بال اسِتثناء ال سيما مدينة السادات التي تشهد حمالت اعتق 11حاالت االعتقال ما يزيد على 

يومية وكمائن متحركة في الشوارع وخطف المواطنين من المنازل وأماكن العمل، فضال عن حصار قرية الخطاطبة الذي تجاوز 

 .أسبوعه الثاني للتغطية على فشل المباحث ورئيسها في حل قضايا األمن العام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين

 19/1/6112 رصد

http://akhbarelyom.com/article/569cf7dab16b9fe6109cf86d/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-4%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-1453127642
http://akhbarelyom.com/article/569cca4bb16b9fe67c0aa1a6/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B5-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-1453115979
http://www.albawabhnews.com/1723621
http://www.albawabhnews.com/1722666
http://rassd.com/174018.htm
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 على العنف بالشرقية التحريض شخص بتهمة  14 القبض على

منشورات تحريضية وشعارات  بقرية هيهيا مسقط رأس محمد مرسى بتهمة حيازةشخصا  14 ألقت قوات األمن القبض على

 متهمين من بينهم وجاري التحقيق مع باقي المتهمين. 0رابعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس 

 11/1/6112 بوابة األخبار

 

 أشخاص بتهمة االنتماء للجان النوعية لألخوان 11القبض على 

 .ساعة  64خالل  أشخاص بتهمة األنتماء للجان النوعية لألخوان  11تم القبض على قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنه 

 11/1/6112 البوابة نيوز

 

 القبض على محامي بمركز نضال للحقوق والحريات

أعلن أحمد عبد النبي المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، عن إلقاء القبض على محمد علي، المحامي بمركز نضال للحقوق 

وكتب عبد النبي تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "القبض على .والحريات

 ".البلد بوسط مقهى من الخولي عليو نضال بمركز المحامي محمدعلي

 11/1/6112 مصر العربية

 

 بالمنوفية« اغتياالت»قائمة  حيازة أشخاص بتهمة 4 القبض على

اإلثنين، القبض على أربعة قوة من إدارة األمن الوطنى بمديرية أمن المنوفية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى، اليوم ألقت 

من قيادات جماعة اإلخوان بمركزى أشمون والشهداء؛ التهامهم فى قضايا تحريض على العنف وحيازتهم قائمة تضم أشخاص 

 مجموعة من األسماء يشتبه فى وضعهم على قوائم "االغتياالت".

 13/1/6112 البوابة نيوز
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــ

 

 مدير مكتب التعاون العسكري األمريكي يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي "هارليس هوبر" مدير مكتب التعاون العسكري األمريكي قادما على رأس وفد عسكري من تل أبيب 

وصرحت مصادر  عالقات التعاون العسكري بين مصر والواليات المتحدة . في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خاللها دعم

مطلعة بالمطار، بأن الوفد األمريكي وصل على الطائرة القادمة من تل أبيب، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار 

عالقات التعاون بين مصر والواليات وقالت المصادر إنه سيلتقي خالل زيارته مع كبار المسؤولين لبحث سبل دعم  بالمطار.

 المتحدة.

 11/1/6112 بوابة األخبار

 وزير دفاع فرنسا ال يستبعد حدوث فوضى شاملة بالشرق األوسط

ة وقال في كلم لم يستبعد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان، االثنين، أن يدخل الشرق األوسط بأكمله في فوضى شاملة. 

حول "التحديات الكبرى االستراتيجية" في جامعة السوربون "إن الشرق األوسط برمته هو حاليا في أزمة، وربما معرض للخطر. 

واعتبر لودريان أن التدخل العسكري في الخارج من  مكن استبعاد الفرضيات األكثر سوداوية".فوضى دائمة وحريق شامل... وال ي

 ليبيا إلى الشرق األوسط "الذي يمر بأزمة" ال يمكن أن يتم دون "موافقة المجتمعات المحلية" ويجب اعتماد "الصبر االستراتيجي".

لت حية، دعا إلى عدم القيام بتدخالت خارجية سياسية أو عسكرية وبعد أن تحدث عن حالة أفغانستان، حيث حركة طالبان ما زا

وأضاف: "يجب أن نتدخل بحذر من خالل دعم شركائنا األمنيين اإلقليميين، وأن نشجع باستمرار الردود  دون دعم محلي واسع.

ن أن يكون هناك أي شيء دائم دون عاما في أفغانستان، يجب أن نعلم أنه ال يمك 11وأشار إلى أنه "بعد  والفاعلين اإلقليميين".

وفي كالم غير مباشر عن ليبيا، لم يستبعد وزير الدفاع الفرنسي تقديم مساعدة عسكرية لهذا  مشاركة المجتمعات المحلية".

وقال أيضا: "دورنا ال يمكن أن يكون التدخل في كل مكان، ولكن يمكن أن نقدم  البلد في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ا واعتبر أيض ساعدة للدول التي تسعى إلى الحفاظ على استقرارها ومؤسساتها"، بما في ذلك "تقديم دعم في المجال األمني".الم

ار وأش أن "اإلرهاب اإلسالمي" ما زال "تهديدا دائما" حتى وإن كان التحالف بقيادة الواليات المتحدة يسجل نقاطا ضد تنظيم الدولة.

نهاية الهيمنة العسكرية الغربية دون منازع"، التي تحققت بعد انهيار االتحاد السوفياتي أمام صعود قوة جان ايف لو دريان إلى "

 الصين وروسيا أو تحدي اإلرهاب.

 19/1/6112 61عربي 
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