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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

 الوفاق الوطنى الليبية خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق الصخيراتالخارجية المصرية: تشكيل حكومة 

رحب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية بإعتبارها خطوة 

بى لتشكيل الحكومة وفقًا لإلجراءات هامة على مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات، معربًا عن تطلع مصر إلى اعتماد مجلس النواب اللي

ودعا المتحدث باسم الخارجية جميع األطراف  المنصوص عليها فى االتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية.

الم السالليبية إلى االستمرار فى بناء التوافق الوطنى، ونبذ الخالفات، والتوحد وراء جهود مكافحة اإلرهاب واستعادة االستقرار و

 إلى ليبيا.

 01/0/0202 موقع وزارة الخارجية المصرية

 رئيس االتحاد البرلماني الدولى ورئيس البرلمان العربىوزير الخارجية يستقبل كل من 

يناير السيد صابر تشودرى رئيس االتحاد البرلمانى الدولى والسيد  01استقبل السيد سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الثالثاء 

النواب لتقديم التهنئة  أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى، والذين يزوران مصر للقاء المسئولين المصريين ورئيس مجلس

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن  بمناسبة انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصرى.

رئيس االتحاد البرلمانى الدولى أعرب خالل لقائه مع الوزير سامح شكرى عن سعادته بتشكيل مجلس النواب المصرى الجديد، 

حاد البرلمانى بعودة البرلمان المصرى إليه، واسهامه فى نشاط االتحاد. كما أعرب رئيس االتحاد البرلمانى الدولى عن وتطلع االت

تقديره للتشكيل الحالى لمجلس النواب المصرى الذى يتسم بقدر كبير من التنوع، ويعتبر مثال لتجربة جديدة يمكن لباقى الدول 

ف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب عن تقديره لكل من رئيس االتحاد وأضا أن تستفيد منها وتحذو حذوها.

البرلمانى الدولى ورئيس البرلمان العربى لمبادرتهما بزيارة مصر والتواصل مع قيادات مجلس النواب فور تشكيله، األمر الذى 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية،  .0101منذ نشأته عام  يعكس عمق ومتانة العالقة التى تربط االتحاد البرلمانى الدولى بمصر

بأن نقاشًا مطواًل دار بين وزير الخارجية ورئيس االتحاد البرلمانى الدولى حول الموضوعات والقضايا التى يوليها االتحاد أهمية 

ى تحقيق أهداف التنمية وقضايا خاصة فى المرحلة الحالية وفى مقدمتها تعزيز االطار القانونى لمكافحة اإلرهاب، والمساعدة ف

 تغير المناخ، ودور االتحاد فى دعم الحكومات المختلفة فى هذه المجاالت.

 01/0/0202 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يستقبل النائب األول لرئيس الوزراء الجابوني

بول بيوغ مبا النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الصحة والتضامن االجتماعي  0202يناير  01استقبل سامح شكري وزير الخارجية يوم 

وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي كتور/ أحمد عماد، وزير الصحة.   حاليا تلبية لدعوة الدالجابوني، الذي يزور القاهرة 

ورغبة الجانب الجابوني في تعزيز العالقات الثنائية  ت القوية بين الدولتينباسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار العالقا

ماعي، والتعرف على الخبرات المصرية في هذه القطاعات. وأضاف المتحدث الرسمي أن في مجاالت الصحة والدواء والتضامن االجت

الوزير شكري أشار للتعاون القائم بين البلدين من خالل المستشفى المصري في الجابون، مؤكدا تدعيمها بمزيد من األطباء عبر 

أوضح المتحدث الرسمي أن النائب األول لرئيس الوزراء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.  و

 .لرئيس الجابوني المقبلة إلى مصروأن زيارته الحالية تهدف لإلعداد لزيارة ا قدير بالده للتعاون بين البلدينالجابوني أكد ت

 01/0/0202 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=a0caf2c8-c20e-4085-a29d-d1b7017fff40
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=90f05d20-f76d-4026-9a1c-1dda14335081
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e263bf4e-c30d-4b24-895e-801d899126b1
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 كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية أستقبل وفدًا من

وفدًا من كلية الدفاع الوطني  0202يناير  01أستقبل السفير/ طارق عادل، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، الثالثاء 

ق يبسلطنة عمان برئاسة السفير الدكتور/ غازي بن سعيد الرواس، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى مصر بالتنس

مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وقد أثنى السفير/ طارق عادل على مكانة وتميز العالقات المصرية الُعمانية، عارضًا 

لتطورات األوضاع في مصر واختتام خريطة الطريق السياسية بإتمام اإلستحقاق الثالث واألخير وبدء مجلس النواب في مباشرة 

كما استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون العربية في نقاش تفاعلي خالل اللقاء لمواقف مصر . مهامه التشريعية والرقابية

من كافة القضايا العربية المثارة، وال سيما في إطار عضويتها الحالية في مجلس األمن، حيث قام بتقديم عرض موجز للتطورات 

 .ية والمستجدات في ملف سد النهضةسطينعلى صعيد األزمة السورية واليمنية والليبية وكذا القضية الفل

 01/0/0202 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 ارجية روسيا يصل إلى القاهرةنائب وزير خ

يناير نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، في زيارة لمصر يلتقي خاللها عددا من  01وصل إلى القاهرة مساء الثالثاء 

 المسئولين لبحث دعم عالقات التعاون بين البلدين وتطورات األوضاع في المنطقة .

 02/0/0202 بوابة األخبار

 مساعد وزير الخارجية من الرياض: العالقات المصرية السعودية متفردة ولها خصوصيتها

أكد السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن العالقات المصرية السعودية هى 

جاء  وصيتها وأضاف "تربطنا بالمملكة عالقات تاريخية منذ أمد طويل فالمصير واحد والتحدى واحد".عالقات متفردة ولها خص

ذلك خالل لقائه مساء الثالثاء بمقر السفارة المصرية بالرياض ممثلى الجالية المصرية من كافة ربوع المملكة وذلك على هامش 

المشتركة التى بدأت فعالياتها اإلثنين واختتمت الثالثاء، وحضر اللقاء للجنة القنصلية المصرية السعودية  00أعمال الدورة الـ

السفير ناصر حمدى سفير مصر بالرياض والقنصل العام ماجد نافع والقنصل العام بجدة السفير عادل األلفى وبمشاركة وفد 

 وزارت الداخلية والقوى العاملة والعدل والتربية والتعليم واإلعالميين المصريين.

 02/0/0202 بوابة األهرام

 

 تمر بفترة ذهبية اإلعالم الصينى: العالقات بين القاهرة وبكين

تحظى أنباء الرحلة التاريخية التى يقوم بها الرئيس الصينى شى جين بينغ الى الشرق األوسط حاليا بتغطية غير عادية من 

وتصدر تعليق عن الزيارة تحت  وسائل اإلعالم الصينية، وتلقى زيارته المرتقبة لمصر التى تبدأ اليوم اهتماًما إعالمًيا واسًعا.

الصينية: تاريخ عميق وفترة ذهبية" الموقع اإللكترونى لوكالة األنباء الصينية الرسمية "شينخوا" -عالقات المصريةعنوان "ال

قها وقالت الوكالة فى تعلي وكذا صحيفة "الشعب اليومية" الصينية الواسعة االنتشار والتابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم.

Yضيفًا على مصر اليوم، تحول تاريخ العالقات الصينية المصرية ليصبح محور دائرة  نه مع اقتراب حلول الرئيس الصيني شى

االهتمام العالمي، وال سيما وأن الزيارات رفيعة المستوى الكثيفة ونوايا التواصل القوية بين البلدين في السنوات األخيرة قد 

 أثبتت بأن العالقات الثنائية تمر بفترة ذهبية.

 01/0/0202 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=84c7acf0-4b7d-4c77-91d0-aa14481f69f3
http://akhbarelyom.com/article/569e9e4e7fa9751d0a725d37/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1453235790
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/844428/%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%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/844462/%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%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%B1.aspx
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 تجاه الشرق األوسط« الصبر االستراتيجي»فرنسا تدعو إلى 

 ال يمكن أن« الذى يمر بأزمة»وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان أن التدخل العسكرى الخارج فى مناطق الشرق األوسط  اعتبر

 «التحديات الكبرى االستراتيجية»وقال فى كلمة حول  «.الصبر االستراتيجي»يتم بدون موافقة المجتمعات المحلية ويجب اعتماد 

الشرق االوسط برمته هو حاليا فى أزمة وربما معرض للخطر.. فوضى دائمة وحريق شامل.. إن »فى جامعة السوربون بباريس 

عاما من الحرب فى افغانستان، يجب ان نعلم انه ال يمكن  01بعد »وقال لودريان  «.وال يمكن استبعاد الفرضيات األكثر سوداوية

الى عدم القيام بتدخالت خارجية سياسية او عسكرية  ، ودعا«ان يكون هناك اى شيء دائم بدون مشاركة المجتمعات المحلية

 «.يجب ان نتدخل بحذر من خالل دعم شركائنا الفاعلين األمنيين االقليميين«بدون دعم محلى واسع، واضاف

 02/0/0202 األهرام

 سفير مصر في أبيدجان، يلتقي رئيس بنك التنمية اإلفريقي الجديد

، ونبيي لوي ونچالتقى اليوم في أبيدجان، السفير محمد فاروق الحمزاوي، سفير مصر في كوت دي فوار مع وزير التجارة اإليفواري 

لسفير كما قام ا االقتصادية والتجارية إلي المستوي السياسي المتميز.حيث تم التباحث حول إمكانيات االرتقاء بمستوي العالقات 

الحمزاوي بتسليم المسئول اإليفواري الدعوة المقدمة من وزير االستثمار للمشاركة في منتدي االستثمار في إفريقيا والمقرر عقده 

 د الفتاح السيسي.فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عب ٠٢و ٠٢يومي 

 01/0/0202 بوابة األهرام

 اإلسالم بقيم" العامة" وتثقيف تنوير على" مصر مفتي" يشكر مون كيبان 

التقى األمين العام لألمم المتحدة "بان كي مون" ، فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية د.شوقي عالم بمقر األمم المتحدة في 

هم وغير ووجه األمين العام لألمم المتحدة الشكر إلى مفتي الديار المصرية على حكمته في تنوير وتثقيف المسلمين ، جنيف.

وأشار بان كي مون إلى خطة العمل التي قدمها إلى  بالقيم الحقيقية لإلسالم ، وشجعه على مواصلة جهوده على هذا المسار.

وناقش األمين العام وفضيلة د.شوقي عالم أهمية  الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الجمعة حول منع التطرف العنيف.

 ة في إطار الحتمية العامة للرد على التطرف العنيف.التفاهم ومعالجة األسباب الجذري

 02/0/0202 بوابة األخبار

 القاهرة يصل السوداني الرئيس أول مساعد

يناير، محمد الحسن الميرغنى مساعد أول الرئيس السوداني، قادًما من أبو ظبي في  01إلى مطار القاهرة الدولي، الثالثاء وصل 

 زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خاللها مع عدد من المسئولين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجاالت.

الميرغنى في صالة كبار الزوار إنه سيلتقي خالل زيارته عدًدا من كبار المسئولين،  وقالت مصادر مطلعة شاركت في استقبال

 ليبحث معهم أيضا التطورات األخيرة في المنطقة العربية وإفريقيا، خاصة األزمات في سورية وليبيا واليمن.

 01/0/0202 بوابة األخبار

 «الفيتور»للمشاركة في معرض وزير السياحة يتوجه إلى مدريد 

غادر مطار القاهرة الدولي هشام زعزوع وزير السياحة متجها على رأس وفد إلى إيطاليا فى طريقه إلى مدريد فى زيارة إلسبانيا 

ويعد معرض الفيتو « FITURE»للمعرض الدولى للسياحة والسفر  62تستغرق أربعة أيام يشارك خاللها فى فعاليات الدورة 

 الملتقيات العالمية فى مجال السياحة والسفر. من أهم

 01/0/0202 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131791/25/469708/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/843929/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/569ebbc1b16b9fa23f64b32b/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1453243329
http://akhbarelyom.com/article/569e4f63b16b9f64144d44b5/%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%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1453215587
http://akhbarelyom.com/article/569e2059b16b9f0b03cf537d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-1453203545
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 حماس ترحب بالسماح ألعضائها بدخول مصر

محكمة مصرية صدر اليوم الثالثاء برفض قبول دعوى تطالب بمنع أعضائها من رحبت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( بقرار 

دخول األراضى المصرية. وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى، فى بيان صحفى، "تعبر حماس عن تقديرها لقرار محكمة 

أن القرار " يساهم فى الحفاظ  القضاء اإلدارى فى مصر حول رفض دعوى منع قيادات حماس من دخول مصر". وأضاف أبو زهرى

على موقف متوازن لمصر تجاه األطراف الفلسطينية وإزالة الشوائب فى العالقة بين حماس والقاهرة". وأعرب الناطق باسم 

حماس عن أمله أن يساعد القرار فى التعجيل فى فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وقضت الدائرة األولى فى محكمة القضاء 

بعدم قبول الدعوى التى تطالب بمنع أعضاء حماس من دخول األراضى المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات  اإلدارى

 جنديا مصريا فى سيناء. 02فى حادث مقتل 

 01/0/0202 اليوم السابع

 الفاتيكان يشيد بدور مصر فى مكافحة اإلرهاب والعنف ومساعدة المهاجرين

لسفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، اليوم الثالثاء، بالكاردينال أنطونيو فيليو، رئيس المجلس البابوى التقى ا

لرعاية المهاجرين، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى؛ وبحث أوضاع المهاجرين فى المنطقة والعالم، واألخطار التى 

الكاردينال فيليو استضافة مصر مئات اآلالف من الالجئين على أراضيها، إضافة إلى يتعرضون لها، وسبل مساعدتهم. وثّمن 

الجهود المصرية فى مساعدة المهاجرين. وكان السفير سيف النصر، قد استقبل الكاردينال ليوناردو ساندرى، رئيس المجمع 

بين مصر والفاتيكان، وكذلك أهمية العمل  البابوى للكنائس الشرقية، حيث تمحور النقاش حول سبل دفع العالقات الثنائية

سويًا والتكاتف لمواجهة ظاهرة التطرف والتعصب واإلرهاب. وأعرب الكاردينال ساندرى خالل اللقاء عن ما يكنه لمصر من حب 

د اوتقدير واحترام شديدين، وقدم خالص الشكر لمصر وحكومتها على الدعم الذى تقدمه للكنيسة الكاثوليكية فى مصر. وأش

ساندرى بدور مصر الرائد فى مكافحة التطرف واإلرهاب، والعمل على إحالل السالم واألخوة واالحترام المتبادل وحرية العقيدة فى 

منطقة الشرق األوسط، كما ثّمن النجاحات المصرية المتعددة فى هذا اإلطار، وأشاد بالعالقات بين مصر والفاتيكان، وكذلك بين 

 والكنيسة المصرية االرثوذكسية. الكنيسة الكاثوليكية

 01/0/0202 اليوم السابع

 موسكو والقاهرةوكالة روسية: مصر تقوم بإجراءات غير مسبوقة إلعادة الطيران بين 

قالت وكالة األنباء الروسية "سبوتنيك" إن اإلعالن عن توقف حركة الطيران بين مصر وروسيا كان له تأثير واضح على تدفق 

ى المصرى. وأشارت السياحة الروسية إلى مصر، ما أدى إلى تراجع إيرادات القطاع الذى يمثل عنصرًا مهما من عناصر الدخل القوم

ن السلطات المصرية تقوم بإجراءات أمنية غير مسبوقة فى مطار القاهرة الدولى، بهدف استعادة الحركة الطبيعية إلى أ الوكالة 

للطيران بين البلدين. وأوضحت نقاًل عن مصدر فى وزارة الطيران المصرية، أن مصر قامت بعدة إجراءات غير مسبوقة، تحدث 

سلطات المسؤولة بمطار القاهرة بزيادة نقاط التفتيش داخل المطار لتصبح فقط فى عدة دول على مستوى العالم، فقد قامت ال

خمس نقاط بداًل من أربع، تبدأ بدخول الراكب المطار ثم مرحلة المرور خالل أشعة إكس وفحص األمتعة وأخرى، كما هو معتاد 

التأمين. وأضاف المصدر أن الوفد، فى معظم مطارات دول العالم. ولم يفصح المصدر عن ماهية المرحلة المضافة فى مراحل 

الذى وصل القاهرة باألمس وعدده أربعة أشخاص، سيقوم بمتابعة اإلجراءات األمنية بمطار القاهرة، باإلضافة إلى تقييم ما قد 

 أيام، على أن تبدأ بعد ذلك دراسة عودة حركة الطيران بين البلدين. 1-1ُنفذ بالفعل على أرض الواقع، وذلك على مدار 

 01/0/0202 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2546563#.Vp8_j_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2546516#.Vp9AK_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86/2546411#.Vp9Aw_krLIU
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 مفاوضات للحصول على نصف مليون دوالر لالجئين السوريين بمصر

المجتمعية والتدريب بالصندوق االجتماعي للتنمية، عن إجراء مفاوضات حاليا مع كشفت فاطمة سليمان، رئيس قطاع التنمية 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، للحصول على منحة لتنفيذ مشروعات بالمناطق التي يوجد بها الالجئون السوريون الموجودون 

انية التي يجريها الصندوق بالقرى االكثر فقرا ألف دوالر. وقالت، في تصريحات، على هامش الجولة الميد ٠٢٢في مصر بقيمة 

بمحافظة األقصر، في إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، فإن البرنامج سيبدأ العمل به في محافظة اإلسكندرية، 

 خاصة في المناطق التي يوجد بها كثافة في أعداد الالجئين السوريين.

 02/0/0202 المصري اليوم

 

 

 المرزوقي ونور يجتمعان إلقرار خطط العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية

وقال نور في  نشر الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، صورة الجتماع المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية.

اجتماع المجلس العربى للدفاع عن الثورات الديمقراطية بحضور ”بموقع التدوين المصغر" تويتر":تغريدة له على حسابه 

 الرئيس الدكتور المنصف المرزوقي، إلقرار خطط، عمل المجلس".

 01/0/0202 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.almasryalyoum.com/news/details/877349
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%A7/889545-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

  الصينىالسيسى يشهد اليوم توقيع عقد مشروع القطار المكهرب بحضور الرئيس 

توقع الهيئة القومية لألنفاق المصرية، اليوم األربعاء ، العقد النهائى مع شركة "أفيك" الصينية، لتنفيذ وتمويل مشروع القطار 

الصينى شى جين بينج خالل زيارته للقاهرة.  والرئيسكم بحضور السيسى  072العاشر من رمضان" بطول  -المكهرب "السالم 

مليار دوالر يقدمها البنك الصينى فى صورة قرض ميسر يغطى تكلفة تحويل  0.1ويمول بنك "أكزيم" الصينى المشروع بتكلفة 

خالل هذا  قطارا جديدا ستعمل 02المرافق واإلنشاءات واألعمال الميكانيكية واإلشارات الكهربائية ، وأعمال السكة الحديد ،و

شهرا من تاريخ توقيع  01المشروع بعد تشغيله. ووفقا لالتفاق مع الشركة الصينية يجرى يتم تنفيذ هذا المشروع خالل 

  .التعاقد، وسيربط العاصمة اإلدارية الجديدة على طريق السويس القاهرة

 02/0/0202 اليوم السابع

 السيسي: مصر ال تدخر جهًدا التخاذ اإلجراءات الممكنة لتأمين أبنائها في الداخل والخارج

ر مصمحافظة المنيا تمت إعادتهم إلى توجه السيسي، عصر اليوم، إلى مطار القاهرة اِلستقبال عشرين مواطًنا مصريًّا من أبناء 

 .0201ديسمبر  60بعد إطالق سراحهم عقب احتجاز مسلحين لهم باألراضي الليبية في 

 01/0/0202 بوابة األهرام

  صينية -قمة مصرية الرئيس الصينى يبدأ زيارته للقاهرة اليوم.. وغدا 

أنهت القاهرة استعداداتها الستقبال الرئيس الصينى "شى جين بينج" اليوم األربعاء، الذى بدأ أمس جولة بالمنطقة بدأها 

بالسعودية وينهيها بإيران . ومن المقرر أن يعقد السيسى وشى جين بينج، لقاء قمة غدا الخميس، على أن يعقبه مؤتمر 

ى وشى جين بينج كلمة . ويرافق الرئيس الصينى خالل زيارته للقاهرة بعثة كبيرة من كبار الشركات صحفى يلقى فيه السيس

عاما، وتتزامن مع االحتفاالت بذكرى مرور  00الصينية المهتمة بالسوق المصرية، حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس صينى منذ 

قد بلورت الحكومة خالل اجتماعها األحد الماضى قائمة بالمشروعات عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين. و 22

االقتصادية التى ستطرحها على الجانب الصينى خالل زيارة شى جين بينج، فيما أكد السيسى عن أمله فى أن تمثل هذه الزيارة 

  ."نقلة نوعية" للعالقات الثنائية

 02/0/0202 اليوم السابع

 -الحكومة المصرية :

 رة الرئيس الصينىوزيرة التعاون الدولي: الكهرباء والزراعة والتعليم أهم االتفاقيات المعدة للتوقيع خالل زيا

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن مجموعة من المشروعات التي أعدتها وزارة التعاون الدولي بجانب الوزارات 

األخري لعرضها علي الجانب الصيني فى أثناء زيارة الرئيس الصيني والوفد المرافق له من كبار المسئولين والشركات ورجال 

وتتضمن المشروعات التي تم اعدادها عدة قطاعات اقتصادية منها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي يتضمن .األعمال

ماليين دوالر، وإنشاء معمل اختبار لمبات الليد لتنفيذ المعايير الدولية،  1مشروع إنشاء محطة تعمل بالفحم بتكلفة تصل الي 

 الف دوالر. 022دار تقرير االختبار وتصل تكلفة المشروع الي ومعايير األداء والجودة واألثر البيئي واص

 02/0/0202 األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A/2546890#.Vp83KPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/844237/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A9-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%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%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%D8%B5%D9%8A%D9%86/2547004#.Vp82-_l97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131791/12/469662/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84.aspx
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  جراءات تذليل عقبات مشروع األلف مصنعرئيس الوزراء يبحث اليوم إ

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، اليوم األربعاء، اجتماعاً لبحث اإلجراءات النهائية لتذليل العقبات الخاصة بمشروع 

  .األلف مصنع، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك بحضور الجهات المعنية

 02/0/0202 اليوم السابع

 -الوفود األجنبية :

 وزيرة اتصاالت السودان تصل إلى القاهرة

وتكنولوجيا المعلومات السودانية الدكتورة تهاني عبداهلل في زيارة لمصر وصلت إلى القاهرة صباح اليوم وزيرة االتصاالت 

 تلتقى خاللها عدًدا من المسئولين لبحث سبل دعم وتعزيز العالقات وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال االتصاالت.

 02/0/0202 بوابة األهرام

 

 -البرلمان المصرى :

 

 البرلمان يوافق على قوانين زيادة المعاشات والتأمين الصحى واألزهر

المعاشات، وتعديل قرارا بقانون لزيادة  62وافق مجلس النواب، فى جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على 

قانون األزهر، والضمان االجتماعي، والتأمين الصحي، وحماية النيل والمجارى المائية من التلوث، والبيئة، واإلسكان االجتماعي، 

ووجه بعض النواب انتقادات حادة للضمان االجتماعي، لتدنى المعاشات، مما يدفع المواطنين للتسول وتساءلوا عن مصير أموال 

بين « مواجهة »، حيث حدثت «قانون الثروة المعدنية»وعقدت لجنة االقتراحات والشكاوى اجتماعا عاصفا، حول .اتالتأمين

، ألن القانون ساوى بين جميع الفئات والشرائح، بين «اتخرب بيوتهم»النواب والحكومة. اعتبر نواب الصعيد أن أصحاب المحاجر 

ومع اشتداد سخونة االجتماع، اضطر المستشار مجدى العجاتى .الجرانيت والرخام الذين يعملون فى المحاجر والذين يعملون فى

 ..وزير الشئون القانونية بمجلس النواب، إلى ترك اجتماع الحكومة والحضور إلى اجتماع اللجنة، إنقاذا للموقف، على حد تعبيره

 02/0/0202 األهرام

 

 

  "مجلس النواب ينتهى اليوم من التصويت على قوانين "السيسى ومنصور

ينتهى مجلس النواب اليوم من إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى 

النواب. ومن المقرر أن تتناول الجلسة مناقشة باقى القوانين، ومن بينها قوانين، مجلس النواب، وتقسيم  قبل انعقاد مجلس

الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، والطعن على عقود الدولة، والثروة المعدنية. جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس 

قرارا  01قرارا بقانون، موضحا أنه لم يبق سوى  606أيام  6ل جلساته على مدار مجلس النواب، أعلن أمس أن البرلمان أقر خال

  .ظهرا 00بقانون سيتم التصويت عليها فى جلسة اليوم، ومن المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة 

 02/0/0202 اليوم السابع

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%86/2547016#.Vp828_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/844455/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131791/25/469693/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/2547019#.Vp828fl97IU
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 اليوم« الخدمة المدنية»والحكومة على تمرير « نواب»مصادر برلمانية: اتفاق بين 

سيمرر فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، على أن تشكل لجنة خاصة، « الخدمة المدنية»مصادر برلمانية، أن قانون  قالت

أو تظل لجنة القوى العاملة هى المنوطة بتعديل القانون الحقا، طبقا لمقترحات النواب بالتنسيق مع الحكومة ممثلة فى وزارة 

أن تمرير القانون سيشهد صعوبة، خاصة أن النواب وعدوا ناخبيهم بعدم تمريره،  صادر وأوضحت الم.التخطيط، أشرف العربى

كاشفة عن اتصاالت جرت بين عدد من النواب ووزير التخطيط، لحضور جلسة مناقشة القانون المحددة اليوم، على أن يسبقه 

 .«هر يناير لن تصرف إال أن يعدل ويعاد صدورهمرتبات موظفى الدولة لش»أنه حال رفض القانون فإن »اجتماع تمهيدى، مضيفة: 

 02/0/0202 الشروق

 تشريعا "دفعة واحدة" 63البرلمان المصري يوافق على 

 76قرارا بقانون على مدار ثالثة أيام، حيث ناقش اليوم الثالثاء،  606وتمرير إجمالي  انتهى مجلس النواب المصري من مناقشة

تشريعًا، صدرت في غيبة البرلمان، وأقرها جميعا وسط حالة من الجدل أعقبت اقتراح رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن 

األعضاء، بقاعة البرلمان، معترضة على طلب رئيس وعلت أصوات عدد من منها "دفعة واحدة" لتشابه مواضيعها.  63تمرير 

قانونا مرة واحدة، فقال عبدالعال إن هذه القوانين تتشابه في مضمونها، وذات طبيعة  63المجلس، التصويت "جملة" على 

ظ على واحدة، وإن ذلك حرصا على عدم إضاعة الوقت، أو تكرار الحديث، مضيفا أن صياغة القوانين تمت بحرفية عالية تحاف

وتباينت مواقف النواب ما بين مؤيد لوح بإشارات مطالبة باإلسراع بتمرير القوانين، ومعارض مطالب .حقوق الدولة، بحد زعمه

بمناقشة مستفيضة، ومنح الفرصة لنائب مؤيد وآخر معارض على كل قانون، وهو ما رفضه رئيس المجلس، ولجأ للتصويت، 

 .نائباً  616قوانين خاصة بالبترول والثروة المعدنية والتعاقدات الخاصة بها بعدد  وجاءت النتيجة بالموافقة على تمرير

 02/0/0202 العربى الجديد

 عكاشة بالنواب: أرفض قانون الخدمة المدنية

"النواب"، حيث ظهر فى أروقة المجلس حامًلا لوحة كتب عليها: "أرفض قانون  ـواصل النائب توفيق عكاشة مشاهد الجدل ب

ُيذكر أن النائب قد .الخدمة المدنية" وقد آثر النائب أن يجاهر بمعارضته للقانون غير مكتف بالرفض عير التصويت اإللكتروني

 ع من الكالم بأمر الحكومة .ظهر فى إحدى جلسات األسبوع الماضى مكمم الفم، وكتب على الكمامة عبارة ممنو

 01/0/0202 بوابة األهرام

 صحفية القوميةالنائب عبد المنعم العليمي يطالب الدولة بالتنازل عن ديون المؤسسات ال

وقال العليمي، في .طالب النائب عبد المنعم العليمي الدولة بالتنازل عن الديون المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية

كلمة له أثناء انعقاد الجلسة العامة لنظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، "أطالب الدولة بالتنازل عن ديون 

 أو جدولتها أو المساعدة في معالجة هذه التراكمات من الديون وتداركها في الحساب الختامي". المؤسسات الصحفية

 01/0/0202 بوابة األهرام

 -األحزاب واالئتالفات :

 رر باإلجماع رفض قانون الخدمة المدنية"برلمانية الوفد" تق

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى، فى اجتماعها المنعقد بمقر الحزب، باإلجماع، رفض قانون 

 الخدمة المدنية، بدعوى أن هناك رفضا شعبيا كبيرا، ويمس عددا كبيرا من الموظفين.

 01/0/0202 بوابة األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=85cd6e4a-9ae6-4c12-a4f8-296f533cfad2
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-38-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/844146/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B6-%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-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/844138/%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%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/844308/%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%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%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.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 يناير 01إلى رسائل محمول مجهولة قبل يلجأون « اإلخوان»

وقام أفراد تابعون للجماعة .يناير 01فى الذكرى الخامسة لثورة « الحراك الثورى»دعا أنصار جماعة اإلخوان إلى تصعيد ما سموه بـ

ام المواطنين ؛ فى محاولة إليه«يناير 01أنا نازل فى »فى مصر بإرسال رسائل عبر الهواتف المحمولة من أرقام عشوائية نصها 

وتأتى تلك الدعوات من جانب قيادات شبابية بالجماعة، فى وقت تؤكد فيه .بأن هناك عددا كبيرا سيتظاهر فى ذلك اليوم

الحراك سيكون األضعف هذا العام بسبب كثرة الضربات األمنية التى »قيادات فى جبهة القائم بأعمال المرشد أن ما سموه بـ

فى السياق ذاته، أعلن عدد من «.لى الخالفات، واالنشقاقات التى عصفت بها فى الفترة األخيرةتعرضت لها الجماعة إضافة إ

الربيع »يناير تحت عنوان  01يناير وحتى  06قيادات الجماعة عن عقد مؤتمر حاشد بالعاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من 

التونسى السابق المنصف المرزوقى، والناشطة اليمنية توكل  ، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس«العربى بين األمل والتحدى

 كرمان والقيادى اإلخوانى المصرى عمرو دراج، وأحمد البقرى نائب رئيس اتحاد الطالب المصرى السابق سيحضرون المؤتمر.

 02/0/0202 الشروق

 -المؤسسات الدينية :

 مفتى الجمهورية يلتقى األمين العام لألمم المتحدة

مهورية مصر العربية د.شوقي عالم بمقر األمم المتحدة في التقى األمين العام لألمم المتحدة "بان كي مون" ، فضيلة مفتي ج

ووجه األمين العام لألمم المتحدة الشكر إلى مفتي الديار المصرية على حكمته في تنوير وتثقيف المسلمين ، وغيرهم .جنيف

العمل التي قدمها إلى وأشار بان كي مون إلى خطة .بالقيم الحقيقية لإلسالم ، وشجعه على مواصلة جهوده على هذا المسار

وناقش األمين العام وفضيلة د.شوقي عالم أهمية .الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الجمعة حول منع التطرف العنيف

 .التفاهم ومعالجة األسباب الجذرية في إطار الحتمية العامة للرد على التطرف العنيف

 01/0/0202 بوابة األخبار

 -تصريحات :

  "ولم يلتزم بقرارات "دعم مصر عالء عبد المنعم: مصطفى بكرى خالف كل القواعد

النائب مصطفى بكرى خالف كل القواعد ، ولم يلتزم بقرارات االئتالف أكد النائب عالء عبد المنعم ، القيادى بائتالف دعم مصر، أن 

، مشيرا إلى أنه ال يعلم اذا كان االئتالف سيتخذ قرارات ضد مصطفى بكرى أم ال ، قائال :" األمر متروك لهم". وأضاف عضو مجلس 

يوم" مهلة إقرار  01انتهاء مدة "الـ  النواب فى تصريح لليوم السابع أن ائتالف دعم مصر سيعقد انتخابات داخلية له عقب

  .القوانين بمجلس النواب لحسم ترشيحات اللجان الفرعية

 02/0/0202 اليوم السابع

 بعد منعه من العمل: القرار تصفية حسابات قديمةممدوح الولي 

وصف نقيب صحفيي مصر األسبق، رئيس مجلس إدارة صحيفة "األهرام" السابق، ممدوح الولي، قرار هيئة التأديب االبتدائية 

أنه و يةبنقابة الصحفيين بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين، بأنه تصفية حسابات قديمة، وأنه ليس له أي عالقة بالقض

وصدر قرار الهيئة، الثالثاء، بمنع الولي من .لن يستأنف على الحكم، ولم يعترف بالمجلس وال بقراراته وال برئيس هيئة التأديب

 . 0200العمل لمدة شهرين، بدعوى مخالفته قرار مجلس النقابة، وحضوره اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عام 

 01/0/0202 00عربى

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=3e53d2f6-105e-4b1d-a97f-a18cec298a9c
http://akhbarelyom.com/article/569ebbc1b16b9fa23f64b32b/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1453243329
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85--%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%E2%80%8E-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/2546941#.Vp83Bvl97IU
http://arabi21.com/story/882274/%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9#tag_49232
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 رئيس المجلس العربي للمياه: "سد النهضة" كارثة على مصر

 ،ناقوس الخطر على األمن القومي المصري قال رئيس المجلس العربي للمياه، الدكتور محمود أبو زيد، إن "أزمة سد النهضة" تدق

مؤكدًا عدم رضاه عن سير مفاوضات السد خالل الفترة الماضية، واصًفا إياها بـ"غير المرضية"، بسبب تأخير المباحثات، بينما 

 صب وزير الريالذي شغل من وأضاف أبو زيد.االنفالت على األمر تسير إثيوبيا في طريقها الستكمال مراحل بناء السد، وقد أوشك

في مصر سابقًا، خالل ندوة في أحد الفنادق المصرية: "دخلنا مرحلة الخطر التي باتت تمس األمن القومي، وتؤثر بالسلب على حياة 

 المصريين. إن األجهزة السيادية دخلت حالة االستنفار من أجل البحث عن حلول صارمة لحل جذري لهذه األزمة".

 01/0/0202 العربى الجديد

 سري صيام: أرفض دعاوى تعديل الدستور

أبدى المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب، رفضه لدعوات تعديل الدستور، مؤكًدا على صعوبة تعديله بعد عامين من 

، أن البرلمان الحالي يتحمل مهمة بالغة الصعوبة «التليفزيون المصري»عبر شاشة « مصرأنا »وأضاف في حواره لبرنامج .إقراره

رفض القوانين المعروضة على البرلمان سيؤدي إلى انهيار تشريعي، والبد »وتابع: .يوما فقط 01وهي إقرار مئات القوانين في 

النواب بالموافقة على جميع القرارات بالقوانين ومن ، مناشدا «أن يدرك النواب خطورة عدم الموافقة على أي قانون تم عرضه

وعن رأيه في قانون الخدمة المدنية، قال إن القانون به إيجابيات كبيرة وسلبيات أخرى ورفضه من .ثم مناقشة أمر تعديلها

 .لهاألساس سيؤدي إلى ضياع اإليجابيات به، بينما يمكن الموافقة على القانون وبعد ذلك يتم طرح عملية تعدي

 01/0/0202 الشروق

 -توك شو :

 على المصيلحى لـ"آخر النهار": "شفيق" لن يستطيع السفر للخارج حال عودته لمصر

النواب إننا ال نسير على الطريق الصحيح، "ألننا نسير بنفس القواعد القديمة التى قال الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس 

تحكم جهاز العمل داخل الدولة، ويجب تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطن". وأضاف خالل حواره ببرنامج "آخر النهار" 

سفل، ولكن يجب أن تكون العكس من أجل دفع الدولة أن سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية فى مصر ترسم من أعلى إلى أ

إلى األمام خاصة فى مجال التعليم والصحة. وحول عالقته بالفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية ، أوضح أنهما زمالء 

الفريق "شفيق"  وعالقتهما ممتازة، ولكن عندما تم االتفاق على أمور معينة فى حزب الحركة الوطنية خاصة بالمرشحين، قام

بتغييرها بشكل منفرد، الفتا إلى أنه احترم ذلك ألنه رئيس الحزب وطلب منه االستقالة، مضيفا "والرجل كان فى منتهى التعاون 

وأشار إلى أن "الفريق أحمد شفيق، إذا أتى إلى مصر فلن يستطيع السفر مرة أخرى وهذا ما يجعله ال يأتى إلى مصر"،  ." وأنا مشيت

  .أنه سيصوت بنعم لحكومة شريف إسماعيل فى البرلمان إذا أتت ببرنامج يلبى احتياجات المجتمع المصرىمضيفا 

 01/0/0202 اليوم السابع

 لالبتزاز نتعرض": وطن مستقبل" شباب أمين

قال محمد شوقي، أمين شباب بحزب مستقبل وطن، إن ظاهرة االستقاالت بالحزب ال تتم وفقا لألهواء الشخصية ولكنها "تغييرات 

 "نتعرض البتزاز رسمي من أشخاص كثيرةرة المواطن" على قناة "العاصمة"في مداخلة هاتفية لبرنامج "حض وأضاف ."تنظيمية

وأوضح: "بنعمل تغييرات ."جدا، ومن صحفيين يحاولون إظهارنا في صورة خناقات بين األعضاء في الحزب، وهذا غير صحيح

 ."تنظيمية ومش بنمشي عضو وفيه الئحة تحكم األعضاء جميعهم

 01/0/0202 بوابة األخبار

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=2aa41aba-6818-4bc2-9133-043b354b4ca0
http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AE/2546692#.Vp84Mvl97IU
http://akhbarelyom.com/article/569e8fbab16b9f8f2e7646cf/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-1453232058
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 "زى األمريكى عمرو أديب عن عودة المختطفين من ليبيا:"المواطن أصبح له ثمن

قال اإلعالمى عمرو أديب، خالل تقديم برنامجه "القاهرة اليوم"، إن عودة المصريين المختطفين بليبيا والجهود التى بذلتها 

جهات األمن المصرية والليبية تدل على أن المصرى غالى على بالده، متابعا: "المواطن المصرى أصبح له سعر زى اإلنجليزى 

وفى السياق ذاته عرض "أديب" فيديو يظهر المصريين بليبيا بعد تحريرهم من الخاطفين وسط قادة  ."كىواأللمانى واألمري

الجيش الليبى الحر فى انتظار الطائرة التى وصلت بهم مطار القاهرة فيما بعد. وأكد اإلعالمى عمرو أديب، أن المخابرات المصرية 

ا: "مشاهد تأمين المصريين فى ليبيا تشعر بقوة مصر ونفوذها.. أنا أسف بذلت جهودا كبيرة ونسقت مع الجانب الليبى، مضيف

  ."أنى أقول كدا بس عمرنا ما كنا بنتعامل كدا، المصرى أصبح له سعر وسعر غالى

 01/0/0202 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

  يومًا يمكن تجاوزها 01نور فرحات منتقدًا طريقة مناقشات البرلمان: مدة الـ

هاجم الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، والقيادى بحزب المصرى الديمقراطى، الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب 

الرئاسية، مؤكدًا أن القوانين الصادرة تهدد بحدوث انهيار تشريعى وسياسى بالبالد. وقال فى تدوينة له عبر حسابه القرارات 

الشخصى بموقع "فيس بوك"، صباح اليوم األربعاء، "األمر لم يعد يحتمل السكوت آو عرض أنصاف الحقائق، الطريقة التى يناقش 

  ."سية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعى وسياسى بالبالدبها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئا

 02/0/0202 اليوم السابع

 

 "داعش"وائل عباس: إسرائيل الدولة الوحيدة التي ال تقلق من 

وقال في تغريدة ."رأى الناشط والمدون السياسي وائل عباس أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ال تقلق من تنظيم "داعش

هو أنا بس اللي حاسس إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المجاورة لداعش، اللي “عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ."مش قلقانة من داعش؟

 02/0/0202 مصر العربية

 

 والشباب السيسيهيثم الحريري: "الداخلية" عقبة بين 

الداخلية تقف عقبة بين السيسي والشباب، في إشارة منه إلى تجديد حبس محب أشار النائب البرلماني هيثم الحريري إلى أن وزارة 

وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "السيد رئيس الجمهورية، وزارة .دوس وأحمد المصري

 ."الداخلية عقبة رئيسية بينك وبين شباب الوطن

 02/0/0202 مصر العربية

 

 يناير بتمثلك ايه" يتصدر "تويتر" 01"

وتفاعل جمهور تويتر .يناير بتمثلك ايه" موقع التدوين المصغر " تويتر" منذ قليل كأعلى "ترند" فى مصر 01تصدر هشتاج " 

 .والمعارض، مع الهشتاج بعبارات التأييد والمعارضة للثورةما بين المؤيد 

 01/0/0202 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2016/1/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%84/2546675#.Vp84M_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8015-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%85/2546922#.Vp83DPl97IU
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%A7/890163-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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%A7/890118-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/889770-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
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 جمال عيد: ناجي شحاتة تحدث بالسياسية ولم يعاقب لكن انتقاده يستوجب السجن

جنايات القاهرة،  انتقد المحامي جمال عيد، مدير الشيكة العربية لحقوق اإلنسان، خوض المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة

وقال عيد في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر":" ناجي شحاته قاض، تحدث .فيما وصفه بالسياسية

 ."بالسياسة على خالف القانون ولم يعاقب، أهان ثورة شعب ، ولم يعاقب لكن انت لو انتقدته تتسجن

 01/0/0202 مصر العربية

 

 دعشنة الثورة أسرع الطرق إلجهاضهاطارق الزمر: 

اعتبر طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة اإلسالمية أن ما اسماه دعشنة الثورة، هو أسرع الطرق 

قال الزمر في تغريدة له على حسابة بموقع التدوين المصغر "تويتر":"دعشنة الثورة المصرية هو أسرع طريق و.جهاضهاإل

 ."ها ولتمزيق المجتمع وشرعنة الديكتاتورية وتمكين الفسادالجهاض

 01/0/0202 مصر العربية

 

 حمزاوي: أحمد سعيد طبيب انتهى به الحال لعامين من السجن المشدد

وقال حمزاوي في .|أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية، باالفراج عن الطبيب أحمد سعيدطالب الدكتور عمرو حمزاوي 

تغريدة لها على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر":" طبيب يعمل في الخارج ينتهي به الحال بعد إجازة كان يفترض أن 

 ."مد سعيدتكون قصيرة في مصر إلى عامين سجن مشدد في العقرب افرجوا عن أح

 01/0/0202 مصر العربية

 

 عالء األسواني: أداء مجلس النواب "مهزلة"

وقال األسواني في تغرديتين له على حسابه بموقع التدوين ."الدكتور عالء األسواني، أداء مجلس النواب "بالمهزلةوصف األديب 

رئيس البرلمان يوبخ األعضاء ألنهم ينصرفون بمجرد تناولهم الغداء المجاني، واألعضاء يوافقون باألغلبية على ”المصغر "تويتر":

وأضاف: "المواطن السيساوي يؤمن بوجود مؤامرة أمريكية كبرى لحرمان مصر من .”مهزلة”إقرار قوانين السيسي بدون مناقشتها،

 ."نعمة السيسي، ثم يفرح جدا بلقاء السيسي الودى المثمر مع رئيس المخابرات األمريكية

 01/0/0202 مصر العربية

 

 لعليمي ساخًرا: مجلس النواب ألطف برلمان في العالمزياد ا

سخر المحامي زياد العليمي، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، االجتماعي، من موافقة مجلس النواب على مشروع 

التدوين المصغر وقال العليمي في تغريدة له على حسابه بموقع .تفعيل التوقيت الصيفي الصادر في عهد الرئيس عدل منصور

، وقانون تاني بإلغاء التوقيت ٠٢٢٢" تويتر":"ألطف برلمانات العالم النهاردة، وافق على قانون بتفعيل التوقيت الصيفي صدر 

 ."٠٢٢٠الصيفي صدر 

 01/0/0202 العربية مصر

 

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%A7/889749-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%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%A7/889575-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%B4%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6%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%A7/889569-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF
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%A7/889506-%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%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%B2%D9%84%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%A7/889446-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 وقفة احتجاجية لألطباء البيطريين أمام محافظة الشرقية للمطالبة بالتثبيت

 012تجمع عدد من البيطريين المؤقتين بالشرقية، اليوم، أمام ديوان عام المحافظة، اعتراًضا على استبعادهم من مسابقة 

 032وقال المتضررون: إن عددهم  أسماء المقبلين فيها، اليوم الثالثاء، وتعيين حديثي التخرج بداًل منهمبيطريا التي أعلن 

سنوات، وال يتقاضون رواتب شهرية، إال كل عام يتم صرف لهم شهرين أو ثالثة  1بيطريا يعملون بنظام العقد المؤقت منذ 

نت عنها الهيئة قبل أشهر للتعيين وتنطبق عليهم كل الشروط، إال أن وأضافوا أنهم تقدموا للمسابقة التي أعل بمبالغ هزيلة

 النتيجة التي اعتمدت اليوم الثالثاء، جاء بأسماء بيطريين آخرين غيرهم، ولم يتم تعيين أحد من المؤقتين سوى طبيبة واحدة

؛ حيث تم إجراء المسابقة الشهر واتهم المتضررون المسؤولين بتعيين عدد من أصحاب الواسطات وحديثي التخرج على حسابهم

 .وظيفة، لذوي االحتياجات الخاصة 012وظائف من إجمالي  3بيطريا وتقرر تخصيص  010الماضي وعددهم 

 رصد 0202-0-01

 

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

شركة 722يحظر فتح االعتمادات لـ« المركزى»  

شركة، بسبب مخالفتها  722الخاص باالستيراد من الخارج لنحو  1البنك المركزى المصرى، فتح االعتماد المستندى ونموذج أوقف 

قال و لبعض الضوابط المقررة من الجهات الرسمية، وقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف االحتياطى النقدى األجنبى

البنك المركزى من خالل إدارة الرقابة، طالب خالل األيام الماضية البنوك العاملة »، إن «الشروق»مصدر مصرفى رفيع المستوى لـ

فى السوق بعدم التعامل مع تلك الشركات، فى خطوة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة من النقد األجنبى، وتشجيع الصناعة 

دوالر، تم تدبير نصفها من السوق غير الرسمية، مما ساهم  مليار 22الوطنية للحد من الورادات التى كلفت الدولة العام الماضى 

واتخذ البنك المركزى خالل الفترة األخيرة، عدة إجراءات خاصة بترشيد االستيراد للسلع غير الضرورية، .«فى عودة السوق السوداء

 .نتاجوالتركيز على األولوية فى ضخ السيولة الدوالرية للسلع األساسية والغذائية ومستلزمات اإل

 0202-0-01 الشروق

 مليار دوالر حتى سبتمبر 033الدين العام المحلي المصري عند 

مليار دوالر  033تريليون جنيهًا مصريًا ) 0.011العام المحلي، بلغ أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثالثاء، أن إجمالي الدين 

وجاء في  مليار دوالر( في نهاية يونيو من نفس العام 072تريليون جنيهًا ) 0.002، مقابل 0201أمريكي(، حتى نهاية سبتمبر 

مليار دوالر(، في الربع  03.02مليار جنيه ) 016التقرير الشهري، الصادر عن "المركزي المصري"، أن الدين العام المحلي ارتفع بقيمة 

مليار دوالر  12.0يذكر أن الدين الخارجي لمصر، بلغ و (0201/0202الثالث من العام الماضي، )الربع األول من العام المالي الجاري 

العام المحلي والخارجي عند مليار دوالر في يونيو من نفس العام، ليستقر إجمالي الدين  13.0، مقابل نحو 0201في نهاية سبتمبر 

 مليار دوالر، حتى نهاية سبتمبر. 661.0

 0202-0-01 وكالة االناضول

http://rassd.com/174118.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=c967e732-c753-4683-b740-3d1e2a408f38
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-288-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1/507380
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مليون دوالر عقود تصدير المنتجات المصرية للصين 20.2  

المنتجات المصرية للصين والتي  مليون دوالر لتصدير 20.2شركة صينية على عقود مع نظيرتها المصرية بقيمة  00قعت و

شملت زيت الزيتون والفاكهة واألجهزة الطبية والمنتجات التعدينية والرخام ومنتجات النسيج وغيرها، وذلك في ختام أعمال 

جاء ذلك على هامش افتتاح هان بينج، الوزير المفوض االقتصادي والتجاري و منتدى رجال األعمال المصريين والصينيين

الصينية بالقاهرة، معرض التكنولوجيا الصينية الفائقة الذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة الصينية ومكتب تنمية  بالسفارة

 .شركة صينية في مجاالت الطرق السريعة والطيران والفضاء والطاقة النووية والجديدة والزراعة وغيرها 01الصادرات بمشاركة 

 0202-0-02 البوابه نيوز

 

 مصر تعود لخصخصة المصارف

سنوات والقى انتقادات شديدة من قبل  7تستعد الحكومة المصرية إلعادة برنامج خصخصة الشركات والمصارف، المتوقف منذ 

شفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تدرس خصخصة وك الرأي العام ومختصين، ولكن هذه المرة عبر البورصة

حصتها في أحد المصارف المشتركة، أو بيع مساهماتها في المصارف التي تملك فيها الدولة حصصا رئيسية، باستثناء مصارف 

طروحة للبيع، المصرف المتحد وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إنه في مقدمة المصارف المشتركة الم القطاع العام الكبرى

والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك االستثمار العربي 

من  % 01والمصرف العربي الدولي والبنك العربي األفريقي وحصة الدولة في بنك اإلسكندرية، رابع أكبر مصرف في البالد، البالغة 

 رأس المال. 

 0202-0-01 العربي الجديد

 

 للمحاسبات يرد على لجنة تقصي حقائق السيسيبالصور والمستندات.. المركزي 

أعد الجهاز المركزي للمحاسبات ردا على تقرير لجنة تقصي حقائق السيسي، التي اتهمت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز 

لجهاز اوأكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة من أعضاء  المركزي للمحاسبات بالتضليل، إلصداره تصريحات عن حجم الفساد في مصر

لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خالل الفترة من 

 .مليار جنيه 222لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خالل األربع سنوات األخيرة بلغ  0201حتى  0200

 رصد 0202-0-02

 

مليون ريال لتطوير قصر العيني 112السعودية تقرض مصر   

قال أحمد قطان، سفير السعودية لدى القاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مجلس 

مليون جنيه  162مليون ريال سعودي، بما يعادل نحو  112على تخصيص قرض مقداره  إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وافق

وأكد قطان في بيان صحفي اليوم الثالثاء أن مدة القرض  مصري؛ للمساهمة في مشروع تطوير مستشفى قصر العيني في مصر

 .قات القائمة بين البلدين الشقيقينعاما، منها خمس سنوات فترة سماح، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس عمق العال 02تبلغ 

 رصد 0202-0-01

 

http://www.albawabhnews.com/1727477
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/1/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://rassd.com/174167.htm
http://rassd.com/174109.htm
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 صحهال

 تعطيل إنتاج "هارفوني".. أصابع مافيا الدواء تعبث بأكباد المصريين

لفيروس سي، منذ موافقة لعالج النوع الجيني األول  (Harvoni) تصريحات متضاربة ومماطالت واضحة شهدها ملف دواء هارفوني

ويعد هارفوني أقراص  ، من إنتاج شركة جلياد للعلوم0201من أكتوبر  02عليه في  (FDA)  هيئة الغذاء والدواء األمريكية

-3مجم في قرص واحد يؤخذ مرة يومًيا من   12مجم + ليديباسفير 122"كومبو" مكونة من عقاري سوفوسفبوفير )سوفالدي( 

فرغم تصريح الدكتور يحيى الشاذلي، أستاذ الكبد  أول عالج دوائي لفيروس سي بدون حقن اإلنترفيرون أسبوًعا، ويعتبر 00

والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، لـ"مصر العربية" منذ سبتمبر الماضي بتوفير دواء هارفوني إنتاج شركة جلياد األمريكية 

إال أنه حتى يومنا هذا لم يخرج الدواء للنور سواء  0201، خالل ديسمبر جنيه للعبوة الواحدة 1222بالسوق المصري بأقل من 

 بالتصدير من الشركة األمريكية أو بإنتاجه محلًيا.

 0202-0-02 مصر العربيه

 سكاناإل

  المجتمعات العمرانية" تطرح مزادا و7 مناقصات فى 2 مدن جديدة"

 مدن جديدة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توفير وتطوير 2مناقصات فى  7تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزادا و

ورفع كفاءة الخدمات لسكان المدن الجديدة. وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، فى بيان له اليوم، 

إنه سيتم طرح أعمال تنفيذ تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى بين الحى الثانى ومركز المدينة، كما سيتم طرح تنفيذ مشروع 

لمنطقة الجامعات )الترفيهية سابقا(، فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة باالتحاد تطوير ورفع كفاءة الطريق الخارجى 

 .المصرى لمقاولى التشييد والبناء

 0202-0-02 اليوم السابع

 النقل والمواصالت

 تنفيذ أول قطار مكهرب يربط العاشر من رمضان وبلبيس بالقاهرة والمدن الجديدة

يجري حاليا االنتهاء من جميع التصميمات والدراسات النهائية تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي للمرحلة األولي من مشروع القطار 

مليار دوالر، وذلك 0.16الجديدة، بتكاليف إجمالية  الكهربائي، لربط مدينتي العاشر من رمضان وبلبيس بالقاهرة الكبري والمدن

 -ممثلة لهيئة المجتمعات ومترو األنفاق ومندوب الشركة الصينية -باالتفاق مع الحكومة الصينية. وقد قامت اللجان الفنية

 بمعاينة خط السير، وإعداد الجسات الالزمة لشبكة المرافق بحيث ينتهي العمل فيه خالل عامين.

 0202-0-02 بوابة االخبار

 االعالم

 مصر: منع الصحافيين بالصحف المستقلة والحزبية من تغطية المحاكمات

إرهاب، التي تنظر عددا من القضايا، على رأسها محاكمة الرئيس المصري  00فهمي، رئيس الدائرة قّرر المستشار محمد شرين 

المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، منع محرري الصحف المستقلة والحزبية من دخول تغطية جلسات قضيتي 

 .بدون إبداء أي أسباب"مقتل الصحافية ميادة أشرف"، و"كتائب أنصار الشريعة" المنظورة اليوم، 

 0202-0-01 العربي الجديد

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/890124-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%887-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-6-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2547083#.Vp9GVvkrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131791/12/469673/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1.aspx
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/1/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 «الحقد والنفسنة»أحمد موسى: برنامجي األكثر مصداقية في مصر.. وانتقاد البعض لي سببه 

رقم واحد في مصر، بفضل متابعيه والثقة التي يعطوها له كل يوم، « على مسؤوليتي»موسى إن برنامجه قال اإلعالمي أحمد 

ي برنامج»، مساء الثالثاء، «صدى البلد»، الذي يعرض على فضائية «على مسؤوليتي»في برنامجه « موسى»وأضاف  على حد قوله

أخرى تعرض في نفس توقيت برنامجي لكنها ليست موجودة هناك برامج »، مضيًفا: «هو األكثر مشاهدة ومصداقية في مصر

الغيرة والحقد والنفنسة والرغبة في تصفية »وأرجع االنتقادات التي يوجهها البعض له إلى ما وصفه بـ .«على خريطة المشاهدة

 «.ؤسسات الدولةأنا دائًما ألقى كل هذا الحقد وراء ظهري، وال يهمني سوى بلدي، ومساندة م»، قائًلا: «حسابات شخصية

 0202-0-01 الشروق

 لتأديبلصحفيو مصر يحيلون أحمد موسى 

المصري أحمد موسى، على هيئة التأديب أعلنت نقابة الصحفيين المصريين أن لجنة التحقيق التابعة لها، أحالت اإلعالمي 

االبتدائية بالنقابة، على خلفية بثه صورا وفيديوهات مخلة للمخرج المصري خالد يوسف، أثناء تقديمه لبرنامج "على 

وقال بيان للنقابة، نقال عن مذكرة للجنة التحقيق، إن كال من "خالد  مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية

سف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس االتحاد العام للفنانين ورئيس االتحاد العام للفنانين العرب، وسعيد فؤاد يو

 ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفي أحمد موسى"، إثر نشره صورا تخص خالد يوسف.

 0202-0-01 00عربي

 سياحهال

 والغردقة الشيخ شرم فنادق إغالق ينفى" السياحية الغرف"

نفى إلهامى الزيات رئيس االتحاد المصري للغرف السياحية ما نسب إليه من إغالق فنادق شرم الشيخ والغردقة ، مؤكدا أن 

وأكد الزيات انه أنه ال يوجد من يملك نسب إشغال الفنادق بشرم الشيخ  التصريحات مختلقة وغير صحيحة وانه لم يتحدث

وناشد رئيس االتحاد الصحفيين واإلعالميين توخي الدقة في نقل التصريحات واألخبار الخاصة بقطاع السياحة لعدم  والغردقة

من جانبه أكد عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الفنادق بوزارة  حدوث أية مشكالت أو بلبلة في القطاع الذي يعانى باألساس

ى شرم الشيخ والغردقة وانه ال يوجد اى فندق قام بإبالغ قطاع الفنادق بالوزارة السياحة عدم صحة ما تردد عن إغالق الفنادق ف

وقال العاصي إن كافة فنادق شرم الشيخ  باإلغالق، مشددا على ضرورة إبالغ الوزارة فى حال توقف النشاط أو إغالق الفندق

 .والغردقة تعمل بصورة عادية ولم يقم اى فندق باغالق ابوابه

 0202-0-01 بوابة االخبار

 فندقا 62إجمالي الفنادق المغلقة بشرم الشيخ «: السياحة»مصدر بـ

فندًقا ومنشأة  62يتجاوز أكد مصدر مسؤول بالسياحة في جنوب سيناء، أن إجمالي الفنادق التي تم إغالقها بشرم الشيخ ال 

إخطارات فقط منذ حادث سقوط  1وقال المصدر، رفض الكشف عن هويته، أن غرفة السياحة بجنوب سيناء تلقت رسمًيا  سياحية

ماجيك اليف، وجرا ند بالزا، »، من فنادق بوقف النشاط وإيقاف التشغيل، وهي 0201أكتوبر عام  60الطائرة الروسية في 

فندًقا مسجلين بوزارة السياحة،  030وأضاف أن إجمالي عدد الفنادق العاملة في شرم الشيخ  .«ل جراند، وبيراميزاوالباتروس، ورويا

 فندًقا ما زالت تحت اإلنشاء. 00موضحا أن هناك فنادق أخرى لم تسجل بعد وعددها 

 0202-0-01 الشروق

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=4806593e-dc5f-4928-81b4-be5f409de1f4
http://arabi21.com/story/882256/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/569ea2237fa975470c725d39/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1453236771
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=2ab6768e-bdfb-466a-a5eb-5f78bac6642e
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 ماليين جنيه للعاملين في السياحة عقب توقف النشاط 02القوى العاملة تصرف 

ألف  01ماليين جنيه من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة ألكثر من  02أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثالثاء، عن صرف نحو 

وبحسب بيان صادر اليوم عن الوزارة، وصل إجمالي ما تم صرفه خالل  منشأة سياحية تعسرت في صرف أجورهم 002عامل في 

 .ألف عامل 60مليون جنيه ألكثر من  06يناير الجاري للعاملين بالسياحة نحو 

 رصد 0202-0-01

 

 زراعهال

 محافظات 1بؤرة جديدة ألنفلونزا الطيور فى  02على  : السيطرةالزراعة""

قال الدكتور موسى سليمان، مدير عام اإلدارة العامة ألوبئة وأمراض الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن 

 0بؤرة تربية منزلية، و 01منها  بؤرة جديدة بالمرض ، 02آخر تقرير صادر بشأن بؤر اإلصابة بمرض أنفلونزا الطيور، يوضح ظهور 

محافظات هى: سوهاج ، وقنا ، وأسوان ، وشمال  1أسواق ،وتم السيطرة عليها جميعا ،منذ بداية يناير الجارى، وحتى اآلن، فى 

 .سيناء
 0202-0-02 اليوم السابع

 

 قباطاأل

 البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته األقباط قدم البابا تواضروس الثانى، 

بمناسبة أعياد عيد الميالد وعيد الغطاس، وقال: "نصلى من أجل بالدنا مصر لنشر السالم والطمأنينة وإنعاش االقتصاد 

اء ج جل الذين فى ضيقات كثيرة فى بالد مجاورة وبالد أخرى فى العالمالمصرى". كما أشار البابا إلى أن الكنيسة تصلى أيًضا من أ

ذلك خالل ترؤسه لصالة عيد الغطاس المجيد بالكنيسة المرقسية باإلسكندرية مساء اليوم، حيث هنأ البابا تواضروس الثانى 

 .ىأعياد التى يطلق عليها عيد التجسد اإلله 7األقباط بعيد الغطاس وهو العيد الذى يتوسط 
 0202-0-02 اليوم السابع

 

 أخرى

  جنيها للكيلو 61طن لحوم برازيلية يوميا بسعر  022بدء طرح  ":التموين"

طن لحوم  022عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء طرح أعلن ممدوح 

جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات االستهالكية بهدف توفير منتجات اللحوم للمواطنين بأسعار  61برازيلى مجمدة يوميا بسعر 

ة لـ" اليوم السابع" ،أن هيئة السلع التموينية تقوم بتوفير المنتجات مخفضة . وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات خاص

وطرحها بمنافذ المجمعات االستهالكية أول بأول ،إضافة إلى توفير السلع الغذائية ومنتجات الدواجن وكذلك منتجات الخضراوات 

 .والفاكهة بأسعار تقل عن مثيالتها فى األسواق األخرى

 0202-0-02 اليوم السابع

http://rassd.com/174092.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-16-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-4-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81/2546944#.Vp9JJ_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2546812#.Vp9HTvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86---%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-200-%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%B1-34-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84/2546899#.Vp9KQPkrLIU
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 مسئول بوزارة النقل البريطانية: ملتزمون بالعمل مع مصر لتأمين الطيران

الداخلية، أن مصر صديقة وشريكة أكد اللورد أحمد، المسئول عن تأمين الطيران بوزارة النقل البريطانية ومكافحة اإلرهاب بوزارة 

للمملكة المتحدة، ودولة ذات أهمية استراتيجية بالمنطقة، قائال، "لهذا السبب، لن نترك مصر وحيدة فى مجابهة تحديات مكافحة 

أن  اإلرهاب والتطرف فى القرن الحادى والعشرين". وأضاف اللورد أحمد، وفقا لبيان من السفارة البربطانية بالقاهرة اليوم،

بريطانيا تعمل جنًبا إلى جنب مع مصر على تحسين تأمين الطيران، وتقدر كل الجهود المصرية المحرزة حتى اآلن، قائال، "أعلم 

أن لمجال السياحة أهمية كبرى لالقتصاد المصرى، كما أعلم حب السياح البريطانيين لقضاء عطالتهم بشرم الشيخ، وأنهم 

 .يودون العودة إلى هناك

 0202-0-02 اليوم السابع

 رئيس جامعة القاهرة يطالب بقانون يمنع النقاب بمصر

 مجلس النواب المصري، بإصدار قانون بمنع النقاب في األماكن العامةطالب رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الثالثاء، 

وقال نصار في مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "العاصمة" ."وعلل نصار طلبه بما وصفه بـ"ظروف البلد الحالية

 ."منع النقاب ُيجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية"

 0202-0-02 00عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%D8%A9--%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-/2547147#.Vp9LAPkrLIU
http://arabi21.com/story/882313/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 "الداخلية": شفيق مازال على قوائم ترقب الوصول.. وواهم من يعتقد أن الهجوم على األقسام سيتكرر

اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة األمن العام أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة بكافة أكد 

في أول حوار صحفي اختص به وكالة وذلك  يناير وعيد الشرطة 01محافظات الجمهورية؛ لتأمين احتفاالت الشعب المصري بثورة 

نسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار أنباء الشرق األوسط وأشار إلى أنه بال

ساعة، ومن بينها مقر مجلسي النواب والوزراء، ومبنى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه  01الـ

في االعتداء على أي منشأة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي موقع  الرئيسية، ومدينة اإلنتاج اإلعالمي.وأضاف اللي هيفكر

من هجوم على األقسام أو السجون هيتكرر تاني.. فهو واهم، ألنه  0200شرطي ال يلوم إال نفسه.. ومن يفكر إن إللى حصل في 

وائم ترقب الوصول بجميع أكد استمرار وضع اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق على قوهيكون هناك رد فعل عنيف 

وقال إن .المطارات والمواني المصرية بموجب قرارات النيابة العامة .. نافيا ما تردد مؤخرا عن رفع اسمه من قوائم الترقب

لصادر ضدهم أحكام قضائية من عناصر تنظيم اإلخوان الهاربين خارج البالد، وا 2إنتربول القاهرة نجح مؤخرا في استعادة 

نشرة حمراء بحق قيادات تنظيم اإلخوان الهاربين خارج البالد،  21اف أن إنتربول القاهرة قام كذلك بإعادة إصدار وأض نهائية

 .والصادر بحقهم أحكاما قضائية نهائية، لتعميمها على مطارات وموانىء جميع الدول األعضاء في اإلنتربول الدولي 

 01/0/0202 بوابة األهرام

 ضبط أجهزة السلكي مخبأة داخل حاوية بميناء السخنة في السويس

لتنسيق مع اإلدارة العامة لتأمين محور القناة، من ضبط كمية كبيرة من أجهزة الالسلكي تمكنت مباحث الموانئ في السويس، با

 المحظور استيرادها دون إذن مسبق من األجهزة األمنية، مخبأة داخل حاوية قادمة من الصين واردة لميناء السخنة.

 01/0/0202 الشروق

 جهود إلعادة سيارة حكمدار الوادي الجديد بعد سرقتها بالمعادي

تكثف األجهزة األمنية بالقاهرة من جهودها لكشف غموض واقعة سرقة سيارة اللواء أحمد حاتم، حكمدار مديرية أمن الوادي 

المعادي بالًغا بقيام مجهولين بسرقة سيارة خاصة بحكمدار الوادي الجديد من أمام منزله، اليوم، وتلقى قسم شرطة .الجديد

 وعلى الفور انتقلت األجهزة األمنية لمحل الواقعة وتبين اختفاء السيارة.

 01/0/0202 البوابة نيوز

 ادعى أنه على عالقة بزوجته بإمبابة أمين شرطة يقتل مواطًنا

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد بالعثور على سيارة مجهولة وبعد عمل التحريات تبين أنها ملك لشخص 

متغيب من فترة وبتكثيف الجهود ثبت أن المجني عليه شوهد آخر مرة بصحبة سيدة تدعى حنان وبالتحري عنها ثبت أنها 

ن أمين شرطة يدعى وائل وأنهما كانا على خالفات مع المجني عليه بسبب شقة قام األخير بتأجيرها لهم وخططا متزوجة م

وأثناء .لتخلص من المجني عليه وقد اتفق المتهم األول مع زوجته على أن تقوم باستدراجه للشقة الكائنة بدائرة قسم إمبابة

نه على عالقة مع زوجته، وأطلق النار على المجني عليه مما أدى إلى إصابته تواجدها بصحبة المجني عليه حضر المتهم وادعى أ

 ليسقط جثة هامدة

 01/0/0202 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/844191/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=53efc0a6-62ab-4cca-96a8-7757ecb1e6f4
http://www.albawabhnews.com/1726792
http://www.albawabhnews.com/1726463
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 "الداخلية": ال توجد في مصر حالة اختفاء قسري واحدة ومن يملك أي دليل يعلنه

، واتخذت العديد من اورة، خرجت من رحم تنظيم اإلخوانن جميع التنظيمات اإلرهابية في مصر والدول المجأكد اللواء جاد الحق، أ

األسماء المختلفة مثل "داعش"، "أنصار بيت المقدس"، "الفرقان"، وأكد أن األجهزة األمنية بوزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع 

وأضاف حول ما يتردد عن وجود حاالت اختفاء قسري أو اعتقال بمصر، أنه ال توجد  رجال القوات المسلحة القتالع جذور اإلرهاب

في مصر حالة اختفاء قسري واحدة.. مطالبا من يروج لهذه االدعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروج له، الفًتا إلى أن 

دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي، لتشكيل ضغط تنظيم اإلخوان اإلرهابي وراء شائعة تلك الدعاوي الخبيثة لشن حملة 

على السلطات المصرية وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم اإلرهابية من جانب، ومالحقة عناصره المتورطة في األعمال 

 اإلرهابية من جانب آخر.

 01/0/0202 البوابة نيوز

 -اكم ونيابات :مح

 متهًما بالتظاهر واستعراض القوة في ذكرى ثورة يناير الماضية 02إخالء سبيل 

متهًما بالتظاهر بدون تصريح، وحيازة أسلحة وذخائر،  02قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الثالثاء، إخالء سبيل 

كانت األجهزة األمنية .ين، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهمواستعراض القوة والتعدى على منشأة عامة، بمنطقة البدرش

متهًما  01كان قاضي المعارضات، قد أخلي سبيل .يناير 01قد ألقت القبض على المتهمين يناير الماضي، فى الذكرى الرابعة لثورة 

 .60آخرين، في ذات القضية األسبوع الماضى، ليرتفع عدد المخلى سبيلهم إلى 

 01/0/0202 بوابة األهرام

 ريضمن تهمة التح متهما 00"جنايات السويس" تقضى ببراءة 

أخرون هاربين من اتهامات  00متهما محبوسا، و 00متهما من بينهم  00قضت محكمة جنايات األربعين الدائرة الثالثة، ببراءة 

 التحريض علي العنف وتجمهر وإتالف ممتلكات عامة وخاصة بالسويس.

 01/0/0202 الشروق 

 يناير الجاري 62إخالء سبيل إبراهيم منصور فى بالغ "الزند" ضد صحفيي "التحرير".. واستدعاء "جنينة" 

ضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة اليوم الثالثاء بإخالء سبيل إبراهيم منصور أمر المستشار صفاء الدين أباظة قا

رئيس تحرير صحيفة "التحرير"، بضمان نقابة الصحفيين، فى اتهامه بالبالغ المقدم من وزير العدل المستشار أحمد الزند ضد 

كما طالب المستشار أباظة، خالل جلسة التحقيق بدار .ائيةصحفيين بجريدة "التحرير" بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القض

يناير الجارى لسماع أقواله فيما نسب  62القضاء العالي، بحضور المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 

 إليه من اتهامات بذات البالغ.

 01/0/0202 بوابة األهرام

 القضاء اإلداري ترفض دعاوى بطالن قرار جابر نصار بحظر النقاب ألعضاء هيئة التدريس

القضاء اإلداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعاوى القضائية المطالبة ببطالن قرار رئيس رفضت الدائرة األولى بمحكمة 

 جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب ألعضاء هيئة التدريس.

 01/0/0202 بوابة األهرام

 

http://www.albawabhnews.com/1726328
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/844353/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=66ce3b55-f711-43b5-990b-6c35b2ad3841
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/844335/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/844045/%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%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B8.aspx
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 القضاء اإلداري يقضي بعدم قبول دعوى منع أعضاء حماس من دخول األراضي المصرية

ء، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاءاإلدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثالثا

من أبناء القوات  02بمنع أعضاء حماس من دخول األراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 

 المسلحة، بنقطة رفح الحدودية.

 01/0/0202 بوابة األهرام

 

 0200نتخابات الرئاسية" عامإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير اال

قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، بإلغاء قرار النائب العام 

لرئيس ، والتي أسفرت عن فوز ا0200بحظر النشر في القضية المعروفة إعالمًيا بـ"تزوير االنتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 

 األسبق محمد مرسي.

 01/0/0202 الشروق 

 -اعتقاالت  :

 مقاطع فيديو تحريضية بمحطة قطار "الضواحي" بتهمة حيازة شخصالقبض على 

سنة، طالب بمعهد السياحة والفنادق،  00شرطة محطة سكك حديد الضواحي، من ضبط "عمرو.ف.ر"، تمكنت وحدة مباحث قسم 

دائرة مركز شرطة أشمون منوفية، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الضواحي دائرة قسم شرطة شبرا القاهرة، وبحوزته هاتف 

الصور توضح انتماء المذكور لجماعة اإلخوان وبعض بفحص ذاكرة الهاتف المضبوط تبين أنه يحوي بعض وقالت انه محمول.

 مقاطع الفيديو التي تحوي إسقاطات على النظام الحالي.

 01/0/0202 البوابة نيوز

 

 مصر:األجهزة األمنية تمارس حمالت تفزيع واعتقاالت ومداهمات بالمحافظات

واصلت األجهزة األمنية المصرية حملة الترويع، بشن اعتقاالت  يناير 01ذكرى  ك تعيشه مصر، قبيل أيام منفي ظل مشهد مرتب

واسعة، مساء أمس االثنين، بعدد من محافظات الجمهورية، حيث اقتحمت قوات ضخمة عددًا من المدن.ففي محافظة دمياط، 

ا قال مصدر بالجماعة من أعضاء جماعة "اإلخوان المسلمين"، فيم 01أسفرت حملة ضخمة قامت بها األجهزة األمنية عن اعتقال 

عامًا".وفي  07معتقل، معظمهم شباب لم تتجاوز أعمارهم الـ 322في مصر، إن "عدد المعتقلين منذ مطلع يناير الجاري تجاوز الـ

محافظة الجيزة، داهمت قوة أمنية ضخمة منازل عدد من قيادات الجماعة بمراكز جنوب المحافظة، وقامت بتحطيم مداخل 

م من علم تلك األجهزة بعدم وجود أحد فيها، وهو ما فسرته قيادات "إخوانية"، بأنه يأتي في "إطار سياسة نشر المنازل على الرغ

 حالة الرعب والفزع التي تقوم بها أجهزة األمن، لتخويف المواطنين من المشاركة في أي تظاهرات"

 01/0/0202 العربى الجديد

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/844041/%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%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=e62f6d55-0ad6-4358-ab59-762e2dd9b6c7
http://www.albawabhnews.com/1726675
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــ

 

 فى لقائه نظيره العراقى .. صدقى : بحث تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية

وزير  "خالد متعب العبيدى"استقبل الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربى الدكتور 

الدفاع العراقى الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى ، حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر االمانة العامة 

وتناول اللقاء بحث تطورات االوضاع بالمنطقة  سيقات العسكرية السالم الوطنى لكال البلدين .لوزارة الدفاع وعزفت المو

والمستجدات على الساحتين االقليمية والدولية خالل الفترة الراهنة ، ودعم مجاالت التنسيق والتعاون لتحقيق المصالح 

متعلقة بنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين المشتركة بين الجانبين ، كما تناول اللقاء العديد من الملفات ال

عدد من كبار قادة القوات حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة و فى العديد من المجاالت .

 .المسلحة

 02/0/0202 األهرام

 

 

 السيسي يستقبل وزير الدفاع العراقي لبحث التعاون الثنائي ومواجهة التحديات

وزير الدفاع العراقي، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وسفير العراق  "خالد متعب العبيدى"استقبل السيسي 

المتحدث بِاسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع العراقي نقل للرئيس تحيات الرئيس  وصرح السفير عالء يوسف بالقاهرة.

العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر عبادي وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح واالستقرار، مؤكداً على متانة العالقات الوطيدة 

مصر من دعم لتعزيز األمن واالستقرار في العراق. كما نوه وزير وأعرب عن تقديره لما تقدمه  التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

الدفاع العراقي إلى أهمية دور مصر المحوري في المنطقة، وإلى حرص بالده على االرتقاء بمختلف مجاالت التعاون بين البلدين 

ة وشعب العراق الشقيق، مشيرًا وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره لقياد السيما المجال العسكري.

ونوه إلى ترحيب مصر بجهود الحكومية العراقية  إلى اعتزازه بالعالقات األخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين.

الرامية الستعادة األمن واالستقرار في العراق، وتطلعنا ألن تسفر هذه الجهود عن تلبية تطلعات الشعب العراقي بمختلف 

 وأشار ناته، بما يضمن سالمة ووحدة العراق ويصون مؤسساته الشرعية في مواجهة من يريد العبث بمقدراته ومستقبله.مكو

الرئيس إلى دعم مصر الكامل لجهود الجيش العراقي للتغلب على تحدى اإلرهاب، مشيدًا بما حققه الجيش من تقدم ميدانى في 

ساندة العراق وجيشه من أجل استعادة سيادته على كافة أراضيه والتغلب مواجهة تنظيم داعش، ومؤكدًا حرص مصر على م

وقد ذكر وزير الدفاع العراقي أن بالده عازمة على استكمال جهودها في مكافحة اإلرهاب  على كافة التهديدات األمنية الراهنة. 

يوسف أن الرئيس أكد خالل اللقاء على أهمية وذكر السفير عالء  وإعادة إعمار المدن التي تم تحريرها من قبضة تنظيم "داعش".

 دفع وتطوير عالقات التعاون بين البلدين واستمرار التشاور والتنسيق في مواجهة التحديات اإلقليمية الراهنة.

 01/0/0202 بوابة األخبار

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131791/25/469703/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89--%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89--%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%B9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/569e449a7fa97512664d44b5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1453212826
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 ل في ليبيا... ومصر تعرض خدماتهاان للتدخإيطاليا وألمانيا مستعدت

يسعى السيسي للقيام بدور "الساعد األيمن" إليطاليا في ما يتعلق باألزمة الليبية على المستوى الداخلي والخارجي. وسارع 

طرابلس  ماَنيالسيسي إلى حجز مقعد له في مرحلة تنفيذ اتفاق الصخيرات المغربية لرعاية المصالحة الوطنّية بين حكومَتي وبرل

ي السيسوطبرق، والذي يشمل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والذي جرى أمس الثالثاء، مرحِّبًا بما حصل. كما يطمح 

بدور أساسي في الخطة المرتقبة التي تتأهب لها إيطاليا بتشكيل تحالف دولي بقيادتها للتدخل العسكري في ليبيا بحجة القضاء 

مصادر عن اتفاق مصري ــ إيطالي رفيع المستوى لتطوير التعاون االستخباراتي بين البلدين في  تكشفو "داعش".على تنظيم 

 ما يتعلق بليبيا تحديدًا، باعتبار أن مصر هي الجارة األقوى أمنيًا ومخابراتيًا وعسكريًا لليبيا. كما أن عالقات مصر بإيطاليا تمتاز

إذ قامت روما بدور أساسي في الترويج له داخل المجتمع األوروبي، بعدما قّدم لها عروضًا أمنية  بالتطور منذ تولي السيسي الحكم،

مميزة في مجال مساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتشديد الرقابة على السواحل المصرية والليبية، على حّد 

إيطالي رفيع المستوى لتطوير التعاون االستخباراتي بين البلدين تعبير هذه المصادر.تكشف مصادر دبلوماسية عن اتفاق مصري 

وتتوقع المصادر الدبلوماسية ذاتها، أن يزور وفد مخابراتي وعسكري إيطالي القاهرة قريبًا، للتباحث بشأن  في ما يتعلق بليبيا

، ال سيما في ظل تعّدد التيارات تشكيل دائرة مخابراتية مشتركة، يتبادل فيها الطرفان المعلومات عما يحدث داخل ليبيا

 ة مصر أمنيًا ببعض هذه التيارات.السياسية والمليشيات العسكرية هناك، وكذلك قوة عالق

 02/0/0202 العربي الجديد

 

 قصة أول مصرية تلتحق بالجيش اإلسرائيلي

التحقت الشابة المصرية دينا محمد علي المصري قبل أن تصبح دينا عوفاديا بالجيش اإلسرائيلي ما دفع بالحكومة المصرية إلى 

دة أول مجنوقد بدأت رحلة دينا المصري من اإلسكندرية إلى القدس، قطعتها ليصل بها المطاف إلى أن تكون  سحب الجنسية منها.

مصرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، وهو ما جعل مجلس الوزراء المصري يسقط عنها الجنسية المصرية في أول قرار له لعام 

ترحيب بالغ وحفلة تكريم على شرفها أقامها أفخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش اإلسرائيلي، تقديرا لجهود دينا  .0202

أجل الجيش اإلسرائيلي ودولة إسرائيل"، ونشر أدرعي قصتها الكاملة تزامنا مع عيد الفصح الذي خرج فيه عوفاديا "اليومية من 

ووافق مجلس الوزراء المصري على إسقاط الجنسية عن دينا محمد عـلي المصري )دينا عوفاديا(، اللتحاقها  اليهود من مصر.

 ر الدفاع واإلنتاج الحربي، بحسب الجريدة الرسمية للدولة.بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص سابق من وزي

 01/0/0202 روسيا اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/19/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://arabic.rt.com/news/807885-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
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 أخبار سيناء

 ــــــــــــــــــــــــ

 

 عناصر شرطة بتفجير في سيناء المصرية 1إصابة 

سيناء شمال شرقي عناصر شرطة، اليوم الثالثاء، في تفجير استهدف مدرعة تابعة لقوات األمن المركزي، في محافظة  1أصيب 

أن "عبوة ناسفة انفجرت بجانب الطريق الدولي، أثناء  -اطلعت عليه األناضول  -وأضاف بيان لوزارة الداخلية المصرية  مصر.

 1وأشار البيان، أن االنفجار أسفر عن إصابة ضابط شرطة و مرور مدرعة تابعة لقوات األمن المركزي، بدائرة قسم ثالث العريش".

وا جميًعا إلى المستشفى، لتلقى العالج، وأن األجهزة األمنية تكثف في هذه األوقات جهودها، للوقوف على مالبسات مجندين، نقل

 "والية سيناء".قة تشهد نشاًطا لتنظيمات أبرزها ولم تعلن أية جهة، مسؤوليتها عن الحادث، حتى الساعة غير أن المنط الواقعة.

 01/0/0202 األناضول

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/507572

