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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 حكومة الوفاق الوطني الليبية سامح شكري يتلقى اتصااًل هاتفيًا من

، من الدكتور فايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، 2112يناير  21تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصاالً صباح األربعاء 

لقادمة على لخطوات اتناول االتصال التنسيق والتشاور بين الجانبين المصري والليبي حول األوضاع السياسية واألمنية في ليبيا، وا

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن رئيس   مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات.

حكومة الوفاق الوطني الليبية حرص على إحاطة الوزير سامح شكري بالجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب 

كومة الليبية، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين من أجل استكمال استحقاقات االتفاق حول تشكيل الح

 .السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، وتم االتفاق على مواصلة التشاور بين الجانبين خالل الفترة القادمة

 2112//21/1 موقع وزارة الخارجية المصرية

 المدنيين في النزاعات الُمسلحةمندوب مصر الدائم يتحدث أمام مجلس األمن حول حماية 

مندوب مصر الدائم لدي األمم المتحدة بيان مصر أمام مجلس األمن خالل جلسة النقاش المفتوح  "عمرو أبو العطا" ألقي السفير

 الذي عقده المجلس حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، برئاسة نائب وزير خارجية أورجواي، والتى تواكبت مع مرور

، بمشاركة عبد الحميد باشا بدوي وزير الخارجية األسبق وممثلو البرازيل 1492سبعين عاما على اإلجتماع األول للمجلس فى يناير 

وأكد السفير/ عمرو أبو العطا في بيانه اليوم أن النزاعات التي  والمكسيك وهولندا وبولندا وأستراليا كأعضاء غير دائمين.

لتي يتعرض لها المدنيون خاصةً في الشرق األوسط وأفريقيا، ما زالت تمثل بعد سبعين عاما من اعمال يشهدها العالم والمآسي ا

المجلس تحديًا غير مسبوق إلنفاذ مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات، السيما الفئات األكثر ُعرضة لالنتهاكات من النساء 

سنوات، فضالً عن االنتهاكات التي يتعرض  5رض لها المدنيون في سوريا  منذ واألطفال. وأشار الي ضرورة إنهاء الفظائع التي  يتع

عامًا، ومن ثم فإن حمايتهم تظل في صميم اختصاص مجلس  21لها الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت االحتالل منذ أكثر من 

سان نالنزاع، ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلكما شدد السفير ابو العطا على أهمية إمتثال كافة أطراف  األمن وتعكس إخفاقاته. 

 .والقانون الدولي اإلنساني

 21/1/2112 جية المصريةموقع وزارة الخار

 يناير للعالم الخارجى 25الخارجية تطلق حملة بعنوان "مصر اليوم أفضل" إلبراز أهم ما تم انجازه منذ ثورة 

يناير، تطلق  25صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 

، ولمدة خمسة أيام، حملة إعالمية   بعنوان "مصر اليوم أفضل"، تستهدف 2112يناير  21ابتداًء من يوم األربعاء وزارة الخارجية 

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الحملة اإلعالمية  يناير حتى االن . 25استعراض أهم ما تم تحقيقه من انجازات منذ ثورة 

مجاالت، هى: الحقوق السياسية وتعزيز مشاركة المواطن، واستعادة دور مصر  نجاحًا تم انجازه فى خمسة 25سوف تستعرض 

 وتشمل الحملة اإلقليمى والدولى، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التنوع، وتحقيق العدالة االجتماعية واإلصالح االقتصادى.

ي شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل مقاالت ورسائل إعالمية يتم نشرها علي مدونة وزارة الخارجية وموقعها الرسمي عل

" " #مصر_اليوم_أفضل"، EgyptBetterTodayاالجتماعي فيس بوك وتويتر، وتدشين هاشتاج علي تويتر يحمل اسم "#

 وتكليفات للبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج للمساعدة فى الترويج للحملة.

 21/1/2112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8317367e-5ab7-4e81-b237-152ac3f5c098
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=af39436f-67c9-449c-a78b-3ac92f51385c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3e5e5928-f37f-47dc-8c1d-5aff5c3eb2b5
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 اختتام أعمال اللجنة القنصلية المصرية السعودية

نصلية المصرية السعودية، والتي عقدت اجتماعاتها في الرياض على مدى اختتمت أعمال الدورة الحادية العشرة للجنة الق

يومين، ورأس خاللها مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وفد الجانب المصري، والذي ضم ممثلين للجهات المصرية المعنية 

س الجانب السعودي السفير/ أسامة برعاية المواطنين، وكذلك كاًل من قنصلنا العام في جدة وقنصلنا في الرياض، بينما رأ

بأن االجتماعات خرجت بنتائج  المصري صرح مساعد وزير الخارجيةو .لسعودية للشئون القنصليةالسنوسي وكيل وزارة الخارجية ا

مرضية، معربًا عن تقديره للتجاوب الكبير الذي قوبلت به المقترحات المصرية من جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية، 

حيث تناولت اللجنة بالبحث شواغل المواطنين المصريين في المملكة، وفي مقدمتها إنشاء مدارس مصرية جديدة، وتنظيم 

ت المرور لسائقي الشاحنات وتسوية مخالفات اإلقامة وكذلك التيسيرات الممكنة في مجال رعاية السجناء والتعاون القضائي تأشيرا

ومتابعة البعثة المصرية في المملكة ألحوال المحتجزين، فضالً عن التأكيد على عدم امتداد العقوبات المفروضة على المخالفين 

 ين لهم في المملكة.لتؤثر على أفراد أسرهم المرافق

 21/1/2112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مارس المقبل 22برلمانى الدولى فى مصر تعود إلى عضوية االتحاد ال

أعلن صابر شودرى رئيس االتحاد البرلمانى الدولى أن مصر ستستأنف عضويتها فى االتحاد خالل اجتماعات الجمعية العمومية 

فى تصريحات خاصة لمندوب األهرام عقب استقبال  -وأوضح  مارس المقبل. 22لالتحاد التى ستعقد فى لوزاكا بزامبيا فى 

أن هذه الخطوة مهمة سواء بالنسبة  -الرئيس عبد الفتاح السيسى له وألحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أمس 

لمصر بعد أن أكملت االستحقاق الثالث فى خارطة الطرق المتمثل فى إنجاز االنتخابات البرلمانية وبدء مجلس النواب لجلساته أو 

ولى مؤكدا أن مصر دولة محورية ومهمة فى الشرق األوسط ووجودها فى االتحاد يسهم فى الحفاظ بالنسبة لالتحاد البرلمانى الد

على السلم واالستقرار اإلقليمى والدولى ومن جهته وصف أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى اللقاء مع الرئيس 

 لسادسة والعشرين .السيسى بالمهم والشديد اإليجابية خاصة أنه رئيس القمة العربية ا

 21/1/2112 األهرام

 

 فى حوار مفتوح بالكويت: شيخ األزهر يحذر الشباب من خطورة الفكر المتطرف

شيخ األزهر الشريف، بمجموعة من الشباب المثقف وشباب اإلعالميين وشباب التقي، أمس، اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، 

تناول فيه ضرورة فهم اإلسالم بوسطيته واعتداله من منابعه الصافية التى لم  الرياضة بالكويت وأجرى حوارا مفتوحا معهم،

ومن االعتماد على وسائل التواصل االجتماعى تلوث بأية انحرافات فكرية، محذرا الشباب من خطورة الفكر المتطرف على األوطان، 

فى الحصول على معلوماتهم عن اإلسالم وشريعته وأحكامه كما نبه الشباب إلى أهمية استقاء معلوماتهم من المصادر الموثقة 

إشراكهم فى بناء ودعا فضيلته كل القيادات العربية إلى االهتمام بالشباب و أو أخذها عن العلماء الثقات المشهود لهم باألمانة.

أوطانهم وصناعة مستقبله، مؤكًدا أن هناك خطوات ملموسة فى هذا المجال بدأت فى بعض البلدان العربية، ورسالتى إلى الشباب 

 حافظوا على أوطانكم، حافظوا عروبتكم، حافظوا على العالم اإلسالمي، حافظوا على العالم كله.

 21/1/2112 األهرام

 

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=31f41d03-32c4-4895-89a0-e57d25f32b9c
http://www.ahram.org.eg/News/131792/25/469848/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%89--%D9%85%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131792/27/469890/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA--%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1--%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-.aspx
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 مصر وروسيا يبحثان سبل التعاون فى مجال مكافحة اإلرهاب الدولي

"أوليج ترأس الجانب الروسي  يناير. 21استضافت وزارة الخارجية مشاورات عالية المستوى مع الجانب الروسي األربعاء 

سيرومولوتوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، ومثل الجانب المصري كل من السفير محمود سامي، مساعد وزير الخارجية للشئون 

وقال السفير محمود  القانونية الدولية والمعاهدات، والوزير مفوض خالد عزمي، مدير وحدة مكافحة اإلرهاب بوزارة الخارجية.

المباحثات ركزت على سبل التعاون بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة اإلرهاب الدولي، حيث  إن -في تصريح صحفي -سامي

تضمن االجتماع تبادل الرؤى حول قضايا اإلرهاب والتحديات المعاصرة إقليمًيا ودولًيا، السيما التحديات التي تواجهها منطقتي 

شة ظاهرة المقاتلين األجانب، وخطورة تلك الظاهرة بالنسبة لكل كما تطرق االجتماع إلى مناق الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

من الدول المصدرة لهؤالء المقاتلين، وكذلك تلك التي تشهد النزاعات المسلحة، حيث اتفق الطرفان على تبادل المعلومات 

مكافحة التطرف العنيف والفكر وأضاف مساعد وزير الخارجية بأن المشاورات تناولت مناقشة  والخبرات للقضاء على تلك الظاهرة.

المتطرف عبر وسائل التواصل االجتماعي، فضاًل عن ضرورة تجفيف مصادر تمويل التنظيمات اإلرهابية، أخًذا في االعتبار أهمية 

 عدم التفرقة بين مختلف التنظيمات اإلرهابية التي يربطها إطار فكرى وعقائدي واحد، بخالف روابط التعاون فيما بينها.

 21/1/2112 بوابة األخبار

 

 "االستقرار على للحفاظ" مصر مساعي يدعم الصيني الرئيس

يناير، إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ السيسي في مستهل زيارته للقاهرة أن  21قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس 

ووصل شي إلى مصر، يوم  الصين تدعم مساعي مصر للحفاظ على االستقرار وتعتقد أن كل بلد له الحق في أن يختار مساره.

التي أطاحت  2111يناير  25النتفاضة  يناير، في إطار جولة في الشرق األوسط قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية 21األربعاء 

الذي حذر معارضيه الشهر الماضي من -واجتمع شي مع السيسي  عاما. 01بالرئيس األسبق حسني مبارك بعد أن حكم البالد 

وقال إن الصين ومصر طورتا صداقة عميقة تقوم على االحترام  -المشاركة في احتجاجات في الذكرى السنوية لالنتفاضة

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله "المسار الذي تختاره دولة أو شعب ال يمكن فصله عن التقاليد التاريخية  المتبادل.

أضاف و والثقافية أو واقع التنمية االقتصادية وينبغي تحديده والسير فيه بطريقة منظمة بواسطة البلد أو الشعب بنفسه".

للحفاظ على االستقرار وتنمية االقتصاد وتحسين مستوى المعيشة وتدعم مصر  شي في بيان قصير "الصين تؤيد مساعي مصر

 للعب دور أكبر في الشؤون الدولية واإلقليمية".

 21/1/2112 بوابة األخبار

نحترم خيارات المصريين والطريق الذي اختاروهالمبعوث الصيني للشرق األوسط:   

قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق األوسط إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة لمصر ستدعم العالقات 

ًرا مع وأضاف المبعوث قونغ شياو شنغ، خالل مقابلة أجراها مؤخ الثنائية وستعمق التعاون في الشؤون الدولية واإلقليمية.

يناير، أن زيارة شي للشرق األوسط التي ستستمر لمدة خمسة أيام والتي بدأت  21وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، األربعاء 

وقال المبعوث  من السعودية أمس الثالثاء، وتليها مصر وإيران، لها أهمية كبيرة في تنمية العالقات بين الصين والمنطقة.

قرار الشعب المصري وندعم طريق التنمية الذي اختاروه والذي ال يصب فقط في مصلحة الشعب المصري فقط  الخاص "إننا نحترم

 ولكن يتوافق أيًضا مبادئ الصين الدبلوماسية".

 21/1/2112 بوابة االخبار

http://akhbarelyom.com/article/569fe9ad7fa975c2147d7b83/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-1453320621
http://akhbarelyom.com/article/56a050877fa975cf3acfb4c7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1453346951
http://akhbarelyom.com/article/569fb82fb16b9f35209234a4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87-1453307950
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 وزير الدولة السعودي يصل القاهرة

 الرياضوصل القاهرة مساء األربعاء وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد والوفد المرافق له قادما من 

على متن طائرة خاصة في زيارة للقاهرة يلتقي خاللها عدد من المسئولين المصريين للتشاور في عدد من الملفات المشتركة 

 بين البلدين.

 21/1/2112 بوابة االخبار

 

 سفير سنغافورة بالقاهرة: "محور قناة السويس" يعكس "بعد نظر" الحكومة المصرية

بريمجت سداسيفان، أن يعطي مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة دفعة قوية لالقتصاد رجح سفير سنغافورة بالقاهرة، 

وعرض السفير، في كلمته بمؤتمر التنافسية  المصري، ووصف المشروع بأنه "واعد ويعكس بعد نظر الحكومة المصرية".

فة التي يمكن لمصر أن تعزز بها قدرتها على يناير، بعض األفكار عن الطرق المختل 21العالمية المنعقد بالقاهرة األربعاء 

التنافسية العالمية، وتجارب سنغافورة، التي احتلت المركز الثاني في تقرير المنتدى االقتصادي العالمي للتنافسية العالمية 

ة نطقة االقتصاديوتحدث في المؤتمر أيضا الدكتور أحمد درويش، رئيس الم ، في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة.2115لعام 

  لمحور قناة السويس، وديبرا وينس سميث، رئيسة االتحاد العالمي للتنافسية وسفيرا الدنمارك وسلوفينيا.

 21/1/2112 بوابة األخبار

 

 

 وزير الخارجية: قادرون على دحر اإلرهاب وتوفير األمن للسياح

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن العمليات اإلرهابية أثرت بالسلب على قطاع السياحة فى مصر، وأن صناعة السياحة والشعب 

بما فيه الكفاية"، مؤكدًا أن البالد قادرة على حماية شعبها وأراضيها من الجماعات اإلرهابية والقضاء عليها،  المصرى قد "تضررت

" ، إن هناك اشاعات كثيرة وتكهنات كبيرة حول dwوتوفير األمن للسياح والزوار القادمين من الخارج. وقال خالل حواره مع "

 ا أنه ال يمكن الحكم على سبب سقوط الطائرة إال بعد االنتهاء من التحقيقات.سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ، موضًح

 21/1/2112 اليوم السابع

 

 

 المصريين قوية لكن حاليب " سودانية"عمر البشير: عالقاتنا مع "األشقاء" 

قال الرئيس السودانى عمر البشير إن األرض المتنازع عليها مع مصر سودانية، وإن حكومته "لن تتنازل عن أى جزء من األراضى 

قال إن  الوطنية." وفى خطاب ألقاه يوم الثالثاء، شدد البشير على العالقات السودانية القوية مع "األشقاء" المصريين، لكنه

الوثائق والتاريخ يثبتان أن مثلث حاليب، الذى تديره مصر منذ تسعينيات من القرن الماضى، سودانى. وفى مؤتمر صحفى عقد 

بالقاهرة فى وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية السودانى إن بالده تواصل إثارة هذه القضية سنويا فى مجلس األمن 

 ه اتفق مع نظيره المصرى على ضرورة حل الخالف سلميا.الدولى، على الرغم من أن

 21/1/2112 اليوم السابع

 

http://akhbarelyom.com/article/569fdd1db16b9fa12e0d3d1c/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1453317405
http://akhbarelyom.com/article/56a004a87fa975811fb635ad/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1453327528
http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%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%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD/2548590#.VqCUkPkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8--%D8%B3%D9%88%D8%AF/2547840#.VqCVlvkrLIU
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 "الخارجية" ترد على تصريحات "البشير" عن "حاليب"

المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، إن الموقف المصري واضحا فيما يتعلق بموضوع حاليب وتم التعبير عنه قال 

 4بكل وضوح خالل المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية مصر والسودان خالل زيارة وزير خارجية السودان األخيرة إلى مصر يوم 

ر بين وزيري الخارجية تم فيه الرد على جميع االستفسارات المثارة خالل االجتماع بجانب يناير.وأضاف "أبو زيد"  أن االجتماع األخي

وكان االجتماع الذي جمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري،  كيفية معالجتها من قبل الدولتين في إطار عالقاتهما األخوية

يب، حيث قال "الغندور" إن قضية حاليب ال سبيل لحلها إال ونظيره السوداني إبراهيم الغندور، دار فيه التحدث عن مثلث حال

بالحوار بين مصر والسودان، مؤكدا أن كل مصري يؤمن أن حاليب مصرية وفي نفس الوقت كل سوداني يؤمن أن حاليب سودانية، 

تم تناولها على مدار زمن  فيما قال وزير الخارجية المصري شكري إن القضية حيث لن تحل تلك القضية إال بالحوار بين البلدين.

طويل، مؤكدا أن الروح والعبارات التي تناولها وزير الخارجية السوداني تؤكد على طبيعة العالقة التي تربط بين البلدين بخالف 

 االبتعاد عن أي موضع إلثارة الرأي العام أو إعطاء انطباع ينتقص من قوة العالقات بيننا.

 21/1/2112 الوطن

 

 مسئول بوزارة النقل البريطانية: ملتزمون بالعمل مع مصر لتأمين الطيران

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

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

قرن الحادى والعشرين". وأضاف اللورد أحمد، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم، أن اإلرهاب والتطرف فى ال

 .الجهود المصرية المحرزة حتى اآلنبريطانيا تعمل جنًبا إلى جنب مع مصر على تحسين تأمين الطيران، وتقدر كل 

 21/1/2112 اليوم السابع

 

 مبعوث أممي: دور مصر بالغ األهمية لدفع العملية السياسية في ليبيا

الل ، من خ«كوبلر»ونشر   شدد المبعوث األممى إلى ليبيا ، مارتن كوبلر، على أهمية دور مصر لدفع العملية السياسية في ليبيا.

، الخميس، صوًرا الجتماعه مع أعضاء الوفد المصري، الذي شارك بمؤتمر روما بإيطاليا حول األوضاع «تويتر»حسابه على موقع 

وناشد كل من ال يزال يجد صعوبة بقبول االتفاق  في ليبيا، مشدًدا على أهمية الدور المصري لدفع العملية السياسية في ليبيا.

 وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن، سي الليبي وحكومة الوفاق الوطني بضرورة تحمل مسوؤلياتهم تجاه الشعب الليبي.السيا

 وزيرا. 02الثالثاء، تشكيلة حكومة الوفاق التي تضمنت 

 21/1/2112 المصري اليوم

 

 ير خارجية روسيا يغادر القاهرة متوجها إلى فرنسانائب وز

غادر القاهرة، صباح اليوم الخميس، نائب وزير خارجية روسيا أوليج سيرومولوتوف متوجها على رأس وفد إلى فرنسا بعد زيارة 

 اإلرهابية.لمصر استغرقت ثالثة أيام التقى خاللها بعدد من المسؤولين لبحث دعم التعاون لمواجهة التنظيمات 

 21/1/2112 الشروق

 

http://www.elwatannews.com/news/details/928837
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#.VqCWaPkrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/878038
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012016&id=d1a81446-d794-4be4-89ff-014c848757ef
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 سفير االتحاد األوروبي: مصر وصلت إلى درجة كبيرة في تطبيق الديمقراطية

موران، إن مهمة البرلمان الجديد بمصر هي ترجمة المواد الدستورية إلى  قال رئيس وفد االتحاد األوربي بمصر، السفير جيمس

نصوص تشريعية، مشيًرا إلى أن العرض الدورى الشامل بمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، يضع الحكومة أمام التزامات 

وأضاف  توصية. 011ول، والتي تخطت لتغيير مسار حقوق اإلنسان إلى األفضل، من خالل المالحظات والتوصيات التي قدمتها الد

، خالل كلمته بالمؤتمر االفتتاحي لمشروع االستعراض الدوري الشامل، األربعاء، إن الطريق إلى الديمقراطية صعب، لكن «موران»

 مصر وصلت إلى درجة كبيرة من تحقيق ذلك، مؤكًدا ضرورة وضع قانون ينظم الحق فى التظاهر يتماشى مع القانون الدولى.

 21/1/2112 الشروق

 المرزوقي: السيسي انقلب على السعوديةأبو يعرب 

داعمي السيسي بدؤوا يبتعدون عنه وفي قال أبو يعرب المرزوقي، مستشار رئيس الحكومة التونسية السابق، حمادي الجبالي، إن 

وأضاف أبو  مقدمتهم السعودية، واعتبر أن نموذج الخالفة خرافة، وسجل أن تنظيم الدولة وإيران تشويه لإلسالم من الداخل.

"، أن "هناك انفصاال بين داعمي السيسي، وبين من تراجعوا عن دعم 21يعرب المرزوقي في الجزء الثاني من حوار مع "عربي

وأوضح المرزوقي، أن  السيسي"، وقدم مثاال على ذلك من خالل السعودية التي قال "إنها بدأت تتراجع عن دعم السيسي".

"السعودية شعرت بأن انقالب السيسي أخطر عليها من الثورة، ألنها كانت تتصور أن انقالب السيسي سيحمي ظهرها من الخطر 

وتابع المرزوقي: "إذا سقط العراق وسقطت سوريا وسقطت  ومع بشار ومع بوتين". اإليراني، فإذا بالسيسي يتحالف مع إيران،

اليمن تكون السعودية محاطة من كل الجهات، الشرق إيران، الجنوب اليمن، الشمال العراق، الغرب سوريا ومصر، لذلك هي تبحث 

 عن مصالحة مع اإلسالميين، الذين لم يكونوا يريدون بها شرا".

 21/1/2112  21عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=e5f16666-8056-4f0e-9f0a-a686043cc661
http://arabi21.com/story/882380/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 السيسي ونظيره الصينى يعقدان جلسة مباحثات ثنائية

الصيني شي جين بينج، عقب انتهاء مراسم االستقبال الرسمية في قصر القبة، علي  الرئيسعقد السيسي جلسة مباحثات مع 

 أن يعقبها مؤتمر صحفي، وسوف يلقى كل رئيس كلمته خالل المؤتمر الصحفى.

 21/1/2112 بوابة األهرام

مليار دوالر 19اتفاقيات تعاون فى الكهرباء والتجارة والنقل والزراعة قيمتها  ..قمة مصرية صينية اليوم  

كان السيسى قد استقبل الرئيس و.وشى جين بينجتشهد القاهرة اليوم انعقاد القمة المصرية الصينية المرتقبة بين السيسى 

مباحثات ستتناول الوقال مصدر رفيع المستوى إن  ياض، فى زيارة لمصر تستمر يومينشى الذى وصل مساء أمس قادما من الر

ما صادى، كسبل دعم العالقات الثنائية فى إطار الشراكة اإلستراتيجية بين الدولتين،و بحث زيادة االستثمارات والتعاون اإلقت

وأوضح المصدر أن القمة سيصدر عنها بيان مشترك. وسيشهد .سيتم بحث القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك

اتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجاالت الكهرباء والنقل والتجارة والزراعة والصناعة واإلسكان والطيران المدنى  21الرئيسان توقيع 

وكشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى عن أن قيمة االتفاقيات التى قتصادى والتكنولوجى.والتعاون الثقافى واال

 .مليار دوالر 19سيتم توقيعها تقدر بنحو 

 21/1/2112 األهرام

 السيسي يستقبل رئيس االتحاد البرلمانى الدولى

أشاد السيسى أمس بنشاط االتحاد البرلمانى الدولى كمنبر مهم للدبلوماسية البرلمانية يسهم فى تعزيز العالقات الشعبية بين 

أمس صابر تشودرى رئيس االتحاد البرلمانى الدولي، وذلك بحضور  هجاء ذلك خالل استقبال.الدول ويدعم التفاهم بين شعوبها

 كل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي.

 21/1/2112 ألهراما

  افتتاح بطولة األمم اإلفريقية لكرة اليد فى السيسى ورئيس الوزراءاليوم 

وسوف يحضر ,التى تستضيفها القاهرة وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي،  22اليوم بطولة كأس األمم االفريقية لكرة اليد الـ تبداء

وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء، والدكتور  حفل االفتتاح السيسى وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

حسن مصطفى رئيس االتحاد الدولى للعبة ومنصور أريمو رئيس االتحاد اإلفريقي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة 

 عوة للبطولة.المشاركة فى البطولة، وكبار الشخصيات المد 12خالد حمودة، وسفراء المنتخبات الـ

 21/1/2112 األهرام

 قرار جمهوري بإلغاء عقوبة اإلعدام لمتهمين أجانب بجنايات الغردقة

بإخطارهم من محكمة النقض بالقاهرة بتنفيذ قرار جمهورى  أكد مصدر بنيابة الغردقة، وصول خطاب من مصلحة السجون يفيد

ـ 2115لسنة  914حمل رقم  متهمين أجانب إلى حكم اإلشغال الشاقة المؤبدة، في إحدى قضايا  5، خاص باستبدال عقوبة إعدام ل

يذ القرار وإخطار سجن ، مضيفا أنه تم تنف2111جنايات الغردقة الخاصة بجلب كمية كبيرة للبالد من الحشيش المخدر في عام 

 وادى النطرون بتحويل العقوبة من اإلعدام إلى المؤبد.

 21/1/2112 البوابة نيوز

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/845904/%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%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131792/25/469817/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131792/25/469836/%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%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131792/6/469867/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%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%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81.aspx
http://www.albawabhnews.com/1728998
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 -الحكومة المصرية :

 رئيس الوزراء يستقبل محافظ البنك المركزي الصيني

وأكد .األربعاء، محافظ البنك المركزي الصيني، بحضور محافظ البنك المركزي المصرياستقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مساء 

رئيس الوزراء استعداد مصر للتعاون مع الجانب الصيني في المشاريع واالستثمارات المختلفة، وبخاصة في المنطقة االقتصادية 

ناخ االستثمار، وكذلك البنية التحتية وتقديم لقناة السويس، مؤكًدا على التزام الحكومة المصرية بالعمل على تحسين م

حتى ينعكس ذلك على المواطن  %5.5المحفزات الالزمة لالستثمار، مشيًرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 

نك وح للبالمصري.من جانبه أشار محافظ البنك المركزي الصيني إلى أهمية زيارة الرئيس الصيني لمصر، مؤكًدا أن القرض الممن

مليون دوالر مع بنك مصر،  111مليون دوالر مع البنك األهلي المصري، و  011المركزي المصري بقيمة مليار دوالر، باإلضافة إلى 

 سوف يساهم في تعزيز التعاون االستثماري بين البلدين.

 21/1/2112 الشروق

 وزير التنمية المحلية والسفير األسترالي بالقاهرة يبحثان دعم التعاون المشترك

واستعرض بدر .استقبل الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، اليوم األربعاء، السفير نيل هوكنز، سفير أستراليا بالقاهرة

استقباله سفير أستراليا بالقاهرة، أوجه التعاون بين البلدين في دعم المجاالت المتعلقة بالتنمية المحلية في جميع خالل 

 .المحافظات

 21/1/2112 الشروق

 -األجنبية :الوفود 

  زوج ملكة الدنمارك يصل القاهرة فى جولة سياحية

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، األمير هنريك زوج ملكة الدنمارك فى زيارة للبالد تستغرق عدة أيام فى إطار جولة 

   .يقوم بها لزيارة العديد من األماكن السياحية

 21/1/2112 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 البرلمان يرفض "الخدمة المدنية" مع تسوية اآلثار المترتبة عليه

، وبذلك فشلت الحكومة في تمرير  ٠٥١وموافقة  ٣٣٣رفض مجلس النواب، القرار بقانون المتعلق بالخدمة المدنية، بأغلبية 

 عضًوا. ٨٦٤وصوت البرلمان على تسوية اآلثار المترتبة عليه بأغلبية  .يستجيب األعضاءقانون الخدمة المدنية، ولم 

 21/1/2112 بوابة األهرام

 يوافق على قوانين عقود الدولة والثروة المعدنية والمرور وضريبة المبيعات« النواب»

وافق مجلس النواب فى جلسته صباح أمس برئاسة « وفقا لالئحة»نواب من قاعة المجلس  0فى جلسة عاصفة شهدت طرد 

القرارات بقوانين المهمة التى صدرت فى غيبة البرلمانوكان المجلس قد وافق خالل جلسته الدكتور على عبد العال على حزمة من 

قرارا بقانون صدرت فى غيبته ، جاء على رأسها قانونا الثروة المعدينة ، والطعن على  10الصباحية أمس بأغلبية أعضائه على 

س للجنة العادة مناقشتها مرة أخرى والحد األقصي للعاملين عقود الدولة والتى كانت قد أثارت جدال بين النواب واعادها المجل

 ، والمرور ، وتعديل مسمى واختصاصات بعض المحاكم .«المتعلق بالسجائر»بالدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات 

 21/1/2112 األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=9df68797-f9d7-4bbf-abc4-58f90b0ce605
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=d3132c6f-2e43-4767-b739-8b170b124ed6
http://www.youm7.com/story/2016/1/20/%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/2548516#.VqCQavl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/845794/%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%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131792/145/469912/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9.aspx
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  مجدى العجاتى:البرلمان سيخطر الرئيس بقرار وأسباب رفض قانون الخدمة المدنية

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض 

لسنة  90الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم قانون 

أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره  لخاص بالعاملين بالدولة . وأوضح وا 1404

الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بدراسة اآلثار المترتبة على إلغاء القانون ،  فقط ، وبعد هذا اإلخطار يتم النشر فى

 .وتقديم المقترحات الالزمة حوله

 21/1/2112 يوم السابعال

 -تصريحات :

 محمد فؤاد: تصويت "النواب" برفض "الخدمة المدنية" خطوة جيدة وانحياز قوى لمصلحة المواطن

وصف الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، والمتحدث الرسمي للحزب، تصويت أعضاء مجلس 

 المدنية، بأنه خطوة جيدة وتمثل انحياًزا قوًيا لمصلحة المواطن والموظف في الدولة.النواب برفض قانون الخدمة 

 21/1/2112 بوابة األهرام

 

 قرطام: "النواب" يعكف حاليا على إعداد قانون جديد لـ"الخدمة المدنية" لسد الفراغ التشريعي

أكد أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن البرلمان يقوم اآلن بإعداد قانون على وجه السرعة، مشيًرا إلى 

عندما رفض قانون الخدمة المدنية، لم يأخذ في اعتباره أن هناك حالة فراغ تشريعي ستحدث، وهو أمر ضد أن مجلس النواب 

أنه عرض خالل كلمته بالمجلس  وأوضح.الفلسفة المبنية على إحداث حالة استقرار تشريعي يترتب عليها استقرار سياسي

لى تعديل، مضيًفا أن القانون في مضمونه إصالحي وال يقلل من األربعاء، بعض المواد في قانون الخدمة المدنية التي تحتاج إ

عن تقديره واحترامه لرأي األغلبية، حتى وإن كانت ضد رؤية الحزب، قائًلا:  وأعرب .شأنه وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل

ام على الفور بتشكيل لجنة لتالفي العوار "كنا نري أن يتم تمرير القانون تالفيا لألثار السلبية المترتبه على إلغائه، ثم القي

 الموجود في بعض المواد" .

 21/1/2112 األهرام بوابة

 -توك شو :

 لست مستريحا»خيري رمضان: «.. جنينة»ن حظر النشر في قضية ع

تقرير الجهاز »أعرب خيري رمضان، عن استيائه من قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعالمًيا باسم قضية 

، وقال لم أكن أتمنى أبًدا أن يتم حظر «لست مستريًحا، وأشعر أن حًقا ُسلب مني»، قائًلا: «المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد

الجميع يعرف أن مصر تعاني من الفساد منذ سنوات »، مضيًفا: «أن كل تفاصيلها معلومة للجميع النشر في هذه القضية وخاصة

ما يتردد اآلن على ألسنة البعض أنه تم حظر النشر في هذه القضية؛ لمنع »وتابع قائًلا: .«السيسي نفسه اعترف بذلك وطويلة، 

 .«نة تقصي الحقائق، وكأننا نريد أن نتستر على الفسادالناس من معرفة رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لج

 21/1/2112 الشروق

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84/2548604#.VqCQTvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/845858/%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%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AC%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/845853/%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%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AE.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012016&id=fe02bbc9-68a2-4ad1-a490-630ee09dc920
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 مصطفي الفقي: البرلمان في معظمه موالي للدولة.. وتجربة "يونيو" كانت خاطئة وال يجوز مسح ثورة يناير 

قال الدكتور مصطفي الفقي، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة "سري للغاية" في مصر تجعل الخبر يصل إلى المئات من األشخاص 

خطورة التحدث عنها جهًرا ومع هذا يتسرب، فنحن شعب ليس علي فمه  في نفس الوقت، فهناك أخباًرا يدرك من يعرفها مدي

وأكد في حواره ببرنامج "يحدث في مصر" أن البرلمان في معظمة موالي للدولة والنظام، ولم يكن مجلس النواب بحاجة إلى .حاجز

وأشار إلى أن النواب سعداء بما هم فيه، ."تشكيل ائتالف دعم دولة، قائاًل "أن معظم النواب إما جديد أو قديم عائد يؤثر السالمة

وحريصون على استمرار الدولة ولن يقدموا علي ما يثير غبطة الدولة، والدليل علي هذا موقف البرلمان مع المستشار هشام 

حاول  نجنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كان من الممكن أن ينتهي الموضوع بشكل أقل من هذا بقليل، ففكرة أن البرلما

وأضاف أن الدولة تركت بصامتها علي قوائم البرلمان لكن من الصعب أن .أن ينتصر للدولة علي حساب جنينة لم تعجبني كثيًرا

وقال، إن تجربة "يونيو" كانت خاطئة تماًما، ألن القطيعة مع الماضي ليست صحيحة، وال يجوز .تضع بصماتها علي كافة المقاعد

أعرب عن تعجبه من انتقاد البعض له؛ بسبب وأو تجاهل رؤساء حكموا مصر وإن كان عليهم خط أحمر.مسح ثورة يناير بأستيكة 

النظام »، مضيًفا: «وقال نعم أنا محسوب على النظام األسبق من منطق الزمن.كونه جزءا من نظام الرئيس األسبق حسني مبارك

وحّذر من خطورة فصل .«يتورط في أي جرائم أو فساد أو استبداد الحالي كله محكومة على النظام األسبق بحكم التاريخ، لكنه لم

يناير أدت إلى مسح الناس بأستيكة، ووالدة بلد  25هل »، متسائًلا: «الحاضر يولد من رحم الماضي»الماضي عن الحاضر، قائًلا: 

 «.جديدة ببشر جديد؟

 21/1/2112 بوابة األهرام

 

 ومطلوب قانون سريع حتى التتوقف الرواتبأسامة هيكل: رفض "الخدمة المدنية" كارثة.. 

قال النائب أسامة هيكل: إن هذا ليس ما توقعناه من برلمان جاء بعد ثورتين، مضيًفا أنه مصدوم وكان يتصور أن الكثيرين 

ن وأضاف في مداخلة على قناة سي بي سي، ببرنامج ممكن،" أرى أنه من المهم إصدار قانو.سيكونون على قدر كبير من الوعي

وتابع "أن رافضو القانون لم يغلبوا ."بديل لقانون الخدمة المدنية بشكل سريع، حتى ال يكون األثر منصًبا على توقف الرواتب

صوت العقل، وأعتقد أننا أضررنا الموظفين أكثر مما أفدناهم، ونحتاج لشهر كامل إلصدار القانون وبناء عليه يتم صرف 

أن نشرح للنواب، أنه بإسقاط قانون الخدمة المدنية فستتوقف الرواتب، وما حدث بالبرلمان كارثة وأشار إلى أننا حاولنا ."الرواتب

 حقيقية.

 21/1/2112 بوابة األهرام

 عبد الرحيم علي: النواب تعرضوا لضغوط لتمرير "الخدمة المدنية".. وأتحدى من يقول "الرواتب لن تصرف"

النواب قال النائب عبدالرحيم علي: إن ما حدث بجلسة البرلمان المسائية اليوم األربعاء، معركة ديمقراطية رائعة، مضيًفا أن 

وأضاف في مداخلة هاتفيه على قناة سي بي .تعرضوا لضغوط لتمرير قانون الخدمة المدنية لكنهم استجابوا لرغبة الجماهير

ماليين  2سي ببرنامج "ممكن"، أنه ال يجوز أن نكون على أبواب حشد للتظاهر من أعداء الوطن، ونحن نثير غضب أكثر من 

وأكد على، .ن الموظفين لن يصرفوا رواتبهم، مشيًرا إلى أن القانون القديم سار حتى اآلنوتابع  أتحدى أي شخص يقول: إ.موظف

 أننا لسنا في حالة حرب مع الحكومة، ولكننا نسعى لتلبية رغبات الشعب الذي انتخبنا.

 21/1/2112 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/845828/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/845811/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/845815/%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%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7.aspx
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للحكومة« فشل هائل»إبراهيم عيسى: «.. الخدمة المدنية»بعد رفض   

للحكومة وأجهزة الدولة، مؤكدا أن رفض قال إبراهيم عيسى، إن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية يعبر عن فشل هائل 

وأضاف أن الدولة فشلت في تشكيل االئتالف الداعم لها بالبرلمان بعدما .القانون يعبر عن استقالل أعضاء البرلمان في قراراتهم

ن فأين كتلة عضوا رفضوا البرلما 021»وتابع: .تدخلت األجهزة األمنية ولعبت دورا كبيرا في تغيير الهندسة الوراثية بالمجلس

دعم الدولة اآلن، الحكومة فشلت سياسيا في اعتماد فكرة السيطرة، ولم يستطع المجلس أن يكون قوة صلبة للدفاع عن 

الحكومة أيضا لم تستطع تسويق القانون لموظفي الدولة، أو تتعامل مع غضبهم لتقنعهم.. الحقيقة »واستطرد: .«القانون

 .«نون أن الموظفين على حقاتضحت من خوف الحكومة من رفض القا

 21/1/2112 الشروق

 -سوشيال ميديا :

 نادر نور الدين: "الخدمة المدنية" مرفوض في زمن ارتفاع األسعار

الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن قانون الخدمة المدنية مرفوض في ظل ارتفاع األسعار وزيادة رأى الدكتور نادر نور 

رفض قانون الخدمة الوطنية، الخالصة أنه ال “وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": .نسبتي البطالة والفقر

وتابع: "وال يصح أن يكون الهدف هو تثبيت ."في هذا التوقيت الصعب ينبغي للدولة أن تخرج موظفيها من رعايتها ورحمتها

 ."المرتبات بدون أي زيادة مستقبلية بغرض تطفيش أكبر قدر من الموظفين والحد من الطلب على الوظائف الحكومية

 21/1/2112 مصر العربية

 

 أبو سعدة: حظر النشر في تقرير "جنينة" يهدف لحماية الفساد

بات سأشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان إلى أن حظر النشر في تحقيقات تقرير الجهاز المركزي للمحا

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "حظر النشر في قضية تقرير الجهاز .يهدف لحماية الفساد

 ."المركزي للمحاسبات ليس لها هدف غير حماية الفساد، الدستور ينص علي نشر التقارير علي الرأي العام

 21/1/2112 مصر العربية

 

 فى حب مصر الوحيدة المضمونة لدعم السلطةرفض قانون الخدمة المدنية:  بعدنور فرحات 

المصري الديمقراطي، قرار مجلس النواب برفض  أّيد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب

الداللة " :وكتب فرحات تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها.قانون الخدمة المدنية

عضوا 151 عضوا ، بينما وافق002السياسية لرفض قانون الخدمة المدنية، الخبر: صوت على رفض القرار بقانون الخدمة المدنية 

عضًوا دون منافسة ودون معركة  121وتابع: "معنى هذا :أن ائتالف" في حب مصر" الذى فازت قائمته من ."نواب 0، وامتنع 

 ."انتخابية حقيقية هو القاعدة الوحيدة المضمونة لدعم السلطة التنفيذية

 21/1/2112 مصر العربية

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=77c2fd92-bfc8-4609-a768-4444d7d5c00c
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%A7/891777-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%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-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%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%A7/891738-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%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%A7/891618-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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 «يناير 25رفض قانون الخدمة المدنية رغم أنف النظام جاء بفضل يوم »شادي الغزالي حرب: 

عبر حسابه على موقع « حرب»وقال .حرب، عن سعادته لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنيةأعرب ، شادي الغزالي 

مكاسب هذا اليوم أبعد بكثير من »، مضيًفا: «يناير 25رفض قانون الخدمة المدنية رغم أنف النظام جاء بفضل يوم »، «تويتر»

 .«اليوم نفسه، إنها ثورة يناير العظيمة ستستمر حتى تنتصر

 21/1/2112 الشروق

 

 ورئيس لجنة تقصي الحقائق« جنينة»خالد علي يطالب بمناظرة علنية بين 

الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد عرفان، رئيس لجنة ، إلى مناظرة علنية بين المستشار هشام جنينة، رئيس دعا خالد علي

بدال »،: «فيسبوك»وقال في صفحته بموقع .حول الفساد« جنينة»تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس للتحقيق في تصريحات 

. الحقائق.من منع النشر عن تقارير الفساد، ندعو لمناظرة علنية بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي 

 .«من حق الشعب يعرف الحقيقة

 21/1/2112 الشروق

 

 باسم يوسف يطلق هاشتاغا ساخرا بعنوان "الجيش يمسكه"

مساء األربعاء، هاشتاغا في حسابه بموقع "تويتر" بعنوان: "الجيش يمسكه"، وذلك  أطلق اإلعالمي المصري الساخر باسم يوسف،

وبدأ باسم يوسف الحملة، بعبارة نقلها عن الصحافي .في سياق التعريض بهيمنة الجيش على عالم السياسة واالقتصاد في مصر

يش يمسكه"، ثم أتبعها بتغريدة أخرى، دعا المصري حسام السكري قال فيها: "ما فيش حل للبرلمان المتسيب ده، غير إن الج

من خاللها المتابعين إلى المشاركة باقتراحاتهم المتعلقة بسؤال "إزاي كل مجال بايظ في البلد دي ما يتصلحش إال 

 ."الجيش_يمسكه# لما

 21/1/2112 21عربى

 

 قانون الخدمة المدنية: مبروكمنى مينا عن رفض 

وأضافت مينا عبر صفحتها الشخصية .أبدت منى مينا وكيل نقابة األطباء سعادتها بسبب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية

 .بموقع "فيس بوك"، أن نقابة األطباء كانت من أوائل النقابات التي رفضت القانون جملة وتفصيًلا

 21/1/2112 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=bca0a669-7657-4f64-be95-245c2addb276
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=d4bd4055-58cf-4a69-a361-94c3eef21413
http://arabi21.com/story/882406/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%87#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/891516-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%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-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
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 النشرة المجتمعية 

 -حراك مجتمعى :

 إضراب عمال شركة "سكر الفيوم" لليوم الرابع عشر على التوالي

 طالبهمم التوالي، للمطالبة بتحقيقواصل عمال شركة مصنع السكر بمحافظة الفيوم إضرابهم عن العمل لليوم الرابع عشر على 

 .اتالمعاش وفصل بتثبيت العمالة المؤقتة، والحصول على الرواتب والحوافز المتأخرة، وتحسين أجور العاملين واإلدارية المالية

 21/1/2112 رصد

 إلغاء التكليفاعتصام خريجات تمريض مستشفى بنها الجامعي بسبب 

سنوات للمطالبة بتطبيق  0ة القليوبية، بنظام بمحافظ اعتصمت خريجات أول دفعة لمدرسة التمريض بمستشفى بنها الجامعي

حيث فوجئت الطالبات فور االنتهاء من الدارسة بإلغاء التكليف الخاص بهن، وعدم حصولهن على وظيفتهن  التكليف الخاص بهن؛

 .العمل مجال لفتح التمريض بمعهد القبول فرصة إعطائهن وعدم كمساعدات ممرضات،

 21/1/2112 رصد

 -قضايا المجتمع :

 االقتصاد

  شركة عالمية تتسابق إلنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الشمس بأسوان91

شمال مدينة أسوان، تمهيدًا إلنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من شركة عالمية، منطقتى "بنبان" و"فارس"  91اختارت نحو 

الطاقة الشمسية، باعتبارهما أكثر المناطق تركيزًا لسطوع الشمس على وجه الكرة األرضية، وفقًا لدراسات وتقارير وكالة ناسا 

كة أكسيس باور اإلماراتية الفرنسية الفضائية، وبعض المؤسسات العلمية العالمية. وقال شريف الحاج، الرئيس اإلقليمى لشر

  .مليارات دوالر 0إلى أكثر من  2بمنطقة الشرق األوسط، أن المشروع سيوفر طاقة ألفى ميجاوات، وباستثمارات تتراوح ما بين 

 21/1/2112 اليوم السابع

  مليون جنيه فى مصر 511ضخ استثمارات جديدة بـ:شفيق جبر 

مليون  22وعة شركات "أرتوك"، إنه سوف يضخ استثمارات جديدة بقيمة قال رجل األعمال المصرى، محمد شفيق جبر، رئيس مجم

مليون جنيه، الفًتا إلى أنه يتطلع إلى  511دوالر فى مشروعاته فى مصر والتى تتوزع فى قطاعى العقارات والصناعة، أى نحو 

د درويش، رئيس المنطقة فرص استثمارية فى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، وأنه أجرى مقابلة مع الدكتور أحم

  .االقتصادية لقناة السويس وناقش معه تلك الموضوعات االستثمارية

 21/1/2112 اليوم السابع

 بسبب أحداث العنف 2115مليون جنيه في  51مصر خسرت «: مؤشر الديمقراطية»

بسبب أحداث العنف، الفتة إلى أن العام  2115يون جنيه خالل عام مل 51، أن مصر خسرت «مؤشر الديمقراطية»ذكرت مؤسسة 

وأضافت أن "العام الماضي شهد .حوادث يوميا 0حادثا شهريا، و 211حادثة عنف وإرهاب سياسي، بمتوسط  2500الماضي شهد 

رير أن "محافظة شمال سيناء وأورد التق.من أحداث العنف %19مصابا، والدولة تورطت في  1900قتياًل، و 025حادث تفجير، و 1995

 ."حادثا 500تصدرت المحافظات األكثر عنفا بعدما شهدت 

 21/1/2112 الشروق

http://rassd.com/174270.htm
http://rassd.com/174242.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B140%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-/2548791#.VqCP__l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9--%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/2548804#.VqCP5vl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=95a3680d-5deb-4b63-ae0f-da52443d9a15
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 مليار جنيه في جلسة واحدة 11البورصة تخسر 

 نحو فاقدة جماعي، بشكل األسهم تراجعت حيث الصعود؛ من مؤشرات البورصة المصرية بالخسارة، وذلك بعد جلستينعاودت 

 جنيه مليار 042.0 مقابل فى جنيه، مليار 041.4 عند السوقي المال رأس ليغلق األجانب، من بيعي بضغط جنيه، مليارات 11.4

 .الثالثاء جلسة إغالق

 21/1/2112 رصد

 الصحة

 بسجون السيسي 41مريضا بالسرطان وفوق سن الـ 12مسؤول مصري: 

كشف صالح سالم، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان )هيئة حكومية(، النقاب عن أن هناك حاالت مزمنة وصعبة للغاية 

وحاالت تعاني من الويل للحصول على جلسات الكيماوي، وأخرى تعاني من فشل كلوي، لمسجونين لديهم سرطان متقدم، 

حالة من المرضى وكبار السن من أصحاب  12وأضاف أن هناك .واستسقاء في المعدة والبطن، في السجون المصرية، على حد قوله

قة، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لم يزوروا كل الحاالت المستحقة لإلفراج الصحي، تم تحديدها في عدد من زيارات السجون الساب

أن المجلس اقترح اإلفراج الصحي  -في حوار مع صحيفة "الوطن"، األربعاء  -وتابع سالم .السجون، وأنه البد من فحص كل هؤالء

ب، والشيخوخة، عمن تتجاوز أعمارهم الثمانين عاما، ومن يعانون من أمراض مزمنة، كالسرطان، والفشل الكلوي، أو أمراض القل

 .التي يستعصي عالجها، مشيرا إلى أنه لم يتم حصر أعداد المسجونين كبار السن حتى اآلن

 21/1/2112 21عربى

 الزراعة

 ألف فدان بـمليارى جنيه 45على سهلوا االستيالء « بالزراعة»بـ مهندس12  قضية فساد جديدة بالوزارة

مهندسا بالهيئة  12نجحت مباحث األموال العامة بالجيزة فى الكشف عن قضية فساد جديدة و إهدار للمال العام والمتورط فيها 

أوضاع مليار جنيه من خالل تقنين  2ألف فدان من أراضى الدولة قيمتها  45العامة الستصالح األراضىحيث سهلوا االستيالء على 

أشخاص إستولوا عليها بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراض الدولة 

ملفا ألشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة واإلسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة  00من خالل  2110منذ عام 

المتورطين فى الجريمة وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية ألمن  12القبض على المهندسين الـ وتمكن رجال األمن من 

الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات و تم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصالح األراضى بوزارة 

 الزراعة.

 21/1/2112 األهرام

 النقل والمواصالت

 عودة حركة قطارات الصعيد بعد توقفها إثر تصادم قطار بسيارة

 تصادم إثر توقفها؛ من ساعة نصف نحو بعد الخميس، عادت حركة القطارات المتجهة إلى شمال وجنوب الصعيد، صباح اليوم

 .بشرية إصابات أو وفيات حدوث دون المنيا، جنوب ماقوسة قرية مزلقان على نقل، بسيارة قطار

 21/1/2112 رصد

 

 

http://rassd.com/174246.htm
http://arabi21.com/story/882377/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-12-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8080-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://www.ahram.org.eg/News/131792/38/469965/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%C2%BB-%D8%B3%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7.aspx
http://rassd.com/174295.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 من قيادات األخوان وحلفائهم 01مذكرة تطالب اإلنتربول بضبط 

مكتب التعاون الدولى التابع للنائب العام، للمرة الثانية، مذكرة تفصيلية لإلنتربول الدولى فى فرنسا، تضم قائمة قيادات أرسل 

 ٠١وتشمل القائمة ما يزيد على .تنظيم اإلخوان وحلفائهم الهاربين فى الخارج، والمتهمين بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى

وقطر، أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوى الصادر ضده حكم باإلعدام فى قضية وادى النطرون،  اسًما، يقيم معظمهم فى تركيا

ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، ووجدى غنيم، ومذيع الجزيرة أحمد منصور، وحلمى الجزار عضو مجلس شورى 

 التنظيم، وعاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة اإلسالمية.

 21/1/2112 البوابة نيوز

 

  مصادر: أحمد شفيق تواصل مع قيادات سياسية لعودته لمصر قريبا

كشفت مصادر، عن محاولة الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية ،التواصل مع بعض القيادات السياسية فى مصر 

الفترة الحالية، إال أن المفاجأة التى صدمت الفريق حسبما وصفت المصادر أن النصيحة التى وجهت له لبحث عودته للقاهرة خالل 

كانت متمثلة فى ضرورة ابتعاده عن العمل السياسى و عليه التخلى عن تمسكه برئاسة حزب الحركة الوطنية حال عودته مرة 

قاهرة ستمنعه من مغادرتها نظرا لوجود اسمه ضمن قائمة أخرى للقاهرة. وقالت المصادر أن عودة الفريق أحمد شفيق لل

 .ن من السفر فى قضية أرض الطيارينالممنوعي

 21/1/2112 اليوم السابع

 

  يناير حتى اآلن 25مصابًا بصفوف الشرطة منذ ثورة 14191وقتيل 025الداخلية":"

 009ضابطًا و 150بينهم  شرطيا 025وحتى اآلن، بلغ  2111يناير  25الشرطة منذ ثورة  قتلىأفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن عدد 

 مصابًا".  14191موظفين، مضيفًا أن "عدد المصابين بلغ  5مجند و 210خفير و 22فردًا و

 21/1/2112 م السابعاليو

 

 الداخلية تطلب من محكمة االستئناف إرجاء الجلسات خالل ذكرى ثورة يناير.. والقضاء يدرس القرار

تلقت محكمة استئناف القاهرة اليوم األربعاء، برئاسة المستشار أيمن عباس، طلبا من وزارة الداخلية بإرجاء مواعيد جلسات 

وعللت الداخلية .كمة أكاديمية الشرطة فى التجمع األول خالل األسبوع المقبل بالشهر الجاريالمحاكمات المقرر انعقادها بمقر مح

يناير من كل عام، وأنه سيصعب نقل  ٣٥فى طلبها تمكنها من االنتهاء تجهيز األكاديمية لالحتفال بعيد الشرطة السنوي 

وقال مصدر قضائي بمحكمة االستئناف،  .ذكرى ثورة ينايرالمتهمين لألكاديمية خالل تلك الفترة النشغال قوات الشرطة بتأمين 

 إن المحكمة تدرس القرار الذى ترى أنه يؤثر بالسلب على المتقاضين وقد يؤدى إلى طول أمد التقاضى.

 21/1/2112 بوابة األهرام

 

 

http://www.albawabhnews.com/1729256
http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1---%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7/2548669#.VqCQKPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-725%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%8818140%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7/2548599#.VqCQSfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/845667/%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%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7.aspx
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 وزير الداخلية: تطوير محاور التعاون األمني مع بريطانيا لمواجهة التنظيمات اإلرهابية

التي  ةقال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن النجاحات األمنية التي تحققت مؤخًرا نتيجة الضربات االستباقية المتالحق

وجهتها أجهزة الوزارة للعديد من الخاليا والمجموعات التابعة لتنظيم اإلخوان التى كانت سبًبا مباشًرا في إجهاض العديد من 

وأضاف خالل استقباله اللورد طارق أحمد عضو مجلس اللوردات البريطاني ووكيل وزارة الداخلية .العمليات اإلرهابية الوشيكة

بمكافحة التطرف، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد من معاونيه، أن "السياسة الحالية لوزارة الداخلية البريطانية المعني 

تقوم على الموازنة بين الحفاظ على األمن واحترام الحقوق األساسية للمواطنين، وذلك على الرغم من شراسة المواجهات التي 

في الوقت ذاته على "عدم السماح للكيانات اإلرهابية ومثيرى الفوضى بالمساس  تخوضها الشرطة مع العناصر اإلرهابية"، مؤكًدا

 ."بمقدرات الدولة أو عرقلة مسيرة التنمية التى انطلقت لتحقيق طموحات الشعب المصري

 21/1/2112 الشروق

 

 مجهولون يضرمون النيران في ماكينة صرف المعاشات بالبحيرة

أضرم مجهولون النيران صباح اليوم الخميس، في ماكينة صرف آلى تابعة للهيئة القومية للتأمين االجتماعى "صندوق العاملين 

 بالقطاع الحكومى" في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

 21/1/2112 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 براءة متهم بمذبحة كرداسة فى إعادة إجراءات محاكمته

 –عاًما 55قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حضوريًا ببراءة المتهم سيد محمد السيد عبد الحي البديوي 

 ام وذلك في إعادة إجراءات محاكمته في قضية مجزرة مركز كرداسة.مح

 21/1/2112 بوابة األهرام

 

 النائب العام يأمر بحظر النشر بقضية تقرير "جنينة" حول الفساد

النشر فى التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن تقرير الجهاز المركزى قرر النائب العام المستشار نبيل صادق حظر 

وقال النائب العام في بيان له اليوم إنه أمر بحظر النشر في جميع وسائل اإلعالم والصحف .للمحاسبات بشأن حجم الفساد

لن أن حجم الفساد خالل األربع سنوات السابقة، فيما وكان هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أع.والمجالت بأنواعها

 شككت اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية فى هذه األرقام.

 21/1/2112 بوابة األهرام

 

 تؤيد إخالء سبيل إسراء الطويل.. وتخفف التدابير االحترازية عليها« الجنايات»

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخالء سبيل المصورة الصحفية إسراء 

 إخالء سبيلها، لمدة يوم واحد فقط في األسبوع.الطويل، مع تخفيف التدابير االحترازية التي قضت بها المحكمة بجلسة 

 21/1/2112 الشروق

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=15d6ea83-499b-42d1-ae05-15aa85693b35
http://www.albawabhnews.com/1729608
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/844597/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D9%81%D9%89--%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/844600/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1--%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012016&id=d9ba5166-406f-458a-b165-2dab6484cd64
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 بكفر الشيخ محمد مرسىمن أنصار  10إخالء سبيل 

 21آالف و 5من انصار محمد مرسي بكفاالت مالية تراوحت ما بين  10قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثالثة، إخالء سبيل 

من مركز  9من مركز فوه و 5ألف جنيه علي ذمة قضايا انتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون ترخيص، حيث تم اخالء سبيل 

من مركزي الرياض وبيال.. فيما تنظر ذات  2من مركز دسوق و 2من مركز مطوبس و 2رلس ومن مركز الب 2ومدينة كفر الشيخ و

 إما بتأييد الحبس او إخالء السبيل. محمد مرسىآخرين من أنصار  12المحكمة استئناف بحق 

 21/1/2112 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 يناير 25أشخاص في البحيرة بينهم طفل قبل أيام من ذكرى  11اعتقال 

 قوات قبل من لساعات حصارها بسبب سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية حميد، التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة،

وأسفرت الحمالت .الوعي أفقدوه حتى عليه األمن أفراد اعتداء بعد حادث في مصاب شاب واعتقال األربعاء، اليوم مساء األمن،

 وجيه -عاما 14 من أقل طفل- حميد يحيى كرم حميد، مسعود هاني حميد، سعد عماد: "وهم طفل بينهم 11عن اعتقال 

 بسام حميد، عبدالحميد محمد حميد، عبدالعظيم أحمد حميد، وجيه عبدالرحمن حميد، عبدالغني محمود حميد، عبدالغني

 ."، إضافة إلى الشاب المصابحميد حمدي

 21/1/2112 رصد
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــ

 صبحى يلتقى عناصر القوات المسلحة المشاركة فى تدريب "رعد الشمال"

عناصر القوات المسلحة المخطط التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى 

سفرها للمشاركة فى التدريب المشترك " رعد الشمال " والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية وبمشاركة عدد من الدول 

والقى اللواء اح أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها حرص رجال المنطقة على  العربية واإلسالمية .

ل الى اعلى معدالت الكفاءة القتالية فى اإلعداد والتدريب والروح المعنوية العالية لتنفيذ أى مهمة يكلفون بها ضمن الوصو

وأشاد القائد العام برجال القوات المسلحة وقوات التدخل  منظومة القوات المسلحة لحماية األمن القومى المصرى والعربى .

فيذ أى أنشطة تدريبية او مهام قتالية يكلفون بها تحت مختلف الظروف ، وأعطوا الثقة السريع واستعدادهم القتالى الجاد لتن

الكاملة فى القدرات واإلمكانات القتالية والفنية التى تتمتع بها القوات المسلحة لتنفيذ أى مهام تسند إليها دفاعًا عن ركائز 

يكمن فى امتالك جيش وطنى قوى قادر على مواجهة كافة األمن القومى المصرى والعربي ، مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها 

وأشار الى ان مصر تمثل العمق االستراتيجى لألمن القومى اإلقليمى والعربي، وأن ما تشهده المنطقة من متغيرات  التحديات .

الستقرار فى األمن واإلرساء دعائم  التعاون المشترك بين كافة الدولحادة وتهديدات مباشرة وغير مباشرة تستلزم التكامل و

 .حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة .منطقة الشرق األوسط 

 21/1/2112 األهرام
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 أخبار سيناء

 ــــــــــــــــــــ

 وم مسلح بميدان العتالوي بالعريشمن قوات الشرطة في هج 11وإصابة  5 مقتل

 آخرون، إثر هجوم مسلح نفذة مجهولون بميدان العتالوي بشارع أسيوط بمدينة العريش. 11من قوات الشرطة، وأصيب  5 قتل

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العالج الالزم، وأكدت مصادر وشهود عيان، أن مسلحين هاجموا قوات األمن بميدان العتالوي، خالل 

  آخرون من قوات الشرطة. 11وإصابة  5 مقتلدرعة للشرطة، مما أسفر عن مرور م

 21/1/2112 بوابة األهرام

 

 آخرين بينهم ضابط في تفجير آلية عسكرية بمدينة رفح 0مقتل مجند وإصابة 

 عاتسا بينهم ضابط؛ في تفجير آلية عسكرية للجيش المصري بمدينة رفح، صباح اليوم، وذلك بعدآخرون،  0ُقتل مجند، وأصيب 

بشمال سيناء، عن انطالق  -لشبكة "رصد"-وأفادت مصادر قبلية وشهود عيان .ضباط 0 بينهم الجيش قوات من 5 مقتل من

 .العريشحمالت أمنية مكبرة على القرى الجنوبية لمدينة رفح والشيخ زويد وشرق 

 21/1/2112 رصد

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/845841/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF--%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7.aspx
http://rassd.com/174300.htm

