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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

 باكستانمصر تدين الحادث اإلرهابي في 

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عن إدانة مصر بأشد العبارات  للحادث اإلرهابي الذي ضرب 

والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من المواطنين الباكستانيين  2102يناير  21جامعة باشا خان غربّي باكستان أمس األربعاء 

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد علي   ي الحكومة المصرية للشعب الباكستاني وألسر الضحايا.األبرياء، معربا عن تعاز

موقف مصر الثابت ضد ظاهرة اإلرهاب البغيضة التي تستهدف جميع دول العالم دون تمييز بين دين وعرق، مطالبا المجتمع 

 يق تطلعات شعوب العالم في االستقرار والسالم والتنمية.الدولي بالتكاتف والوقوف صفا واحدا لدحر اإلرهاب وتحق

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار يستقبل المبعوث النرويجي الخاص بالسودان وجنوب السودان

المبعوث النرويجي  Jens-Petter Kjemprudاستقبل السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السيد 

وذلك للتباحث والتشاور حول األوضاع بالسودان وجنوب السودان بحكم أن الخاص بالسودان وجنوب السودان والوفد المرافق، 

النرويج إحدى دول الترويكا التي رعت اتفاقية السالم الشامل. تناولت المقابلة التأكيد على اآلثار السلبية للعقوبات المفروضة 

مليار دوالر، وكذلك تأثيره  01ل الدين العام إلى على السودان سواء على الوضع االقتصادي المتدهور الذي آلت إليه السودان بوصو

وأكد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار رفض مصر التشدد الذي تنتهجه بعض الدول في اإلفراط  على المجتمع السوداني.

 وطني أن مصر دومًافي فرض العقوبات لما له من تأثير سلبي على أرض الواقع مثل حالة السودان. وأضاف فيما يتعلق بالحوار ال

ما ساندت الجهود اإلقليمية والدولية لرعاية الجوالت الحالية للتفاوض بين الحكومة السودانية والمعارضة والمتمردين آملين في 

التوصل التفاق وحل المشاكل التي تواجهها السودان داخلًيا. وأشار السفير أسامة المجدوب إلى سعي القيادة المصرية لترفيع 

العالقات الثنائية بين مصر والسودان وكانت أولى تلك الخطوات االرتقاء بمستوى عقد اللجنة العليا المصرية السودانية  وتعزيز

لتعقد على مستوى رئيسي الجمهورية بداًل من رئيسي الوزراء وتناولها لكافة مسارات التعاون الثنائي وذلك بجانب آليات أخرى 

 الثنائية وخلق قنوات جديدة لالتصال والتشاور حول الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين.  استحدثت مؤخًرا لتوطيد العالقات

وتطرق الحديث إلى األوضاع في دارفور، حيث أمن المبعوث على ما ذكره مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار من أن المعلومات 

في و ة الغربية لإلقليم تؤكد أن الحادث يعد مواجهات قبلية باألساس.المتوفرة حول األزمة المندلعة في مدينة الجنينة بالوالي

 .السودان في حل أزمة جنوب السودانختام اللقاء أكد المبعوث على الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه كل من مصر و

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 انتخاب مصر لرئاسة مجموعة العمل للتغذية بالفاو

انتخبت لجنة األمن الغذائي بمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( السكرتير األول خالد الطويل عضو السفارة المصرية 

، حيث تقوم مجموعة العمل بصياغة برنامج عمل وأهداف لجنة 2102-2102في روما رئيسًا لمجموعة العمل للتغذية للفترة 

لتغذية في العالم، والخروج بمقترحات للسياسات الوطنية والدولية لتحسين أوضاع األمن األمن الغذائي فيما يخص قضايا ا

الغذائي، والتعامل مع األعباء الصحية واالقتصادية واالجتماعية لسوء التغذية، وبما يستجيب ألجندة التنمية المستدامة التي 

 .2102تغذية الذي ٌعقد في روما في نوفمبر تم إقرارها في سبتمبر الماضي، ونتائج المؤتمر الدولي الثاني لل

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8a942c6b-2a03-4123-bf3d-4f9a05183b62
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fc46dcfc-8960-4482-a082-ed157eb67425
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5a9db853-4ff2-4db1-b697-4e526bd3ba81
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 وزراء ليبيا يصل القاهرة لبحث الملفات المشتركة ومكافحة اإلرهابرئيس 

يناير، رئيس وزراء ليبيا، عبد اهلل الثني، في زيارة للقاهرة على رأس وفد ليبي يلتقي  20وصل مطار القاهرة الدولي، الخميس 

ها، من جانب حة اإلرهاب بين البلدين.خاللها عدًدا من المسئولين لبحث بعض الملفات المشتركة الخاصة بالشأن الليبي ومكاف

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن رئيس الوزراء الليبي وصل على طائرة خاصة قادمة من طبرق، وكان في استقباله عدد من أعضاء 

 السفارة الليبية بالقاهرة.

 20/0/2102 بوابة األخبار

 

 وزارة الخارجية: القاهرة مطلعة على كافة تفاصيل تنفيذ سد النهضة.. واالتصاالت مع ليبيا معقدة للغاية

الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن الجانب المصري مطلع على كافة التفاصيل المتعلقة أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث 

وقال المتحدث في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس ، إن هذه المسائل ال  بمسار مشروع سد النهضة وتنفيذه.

فة المصدر، ونحن في اطار تفاعلي مباشر في اطار الدول يتم التعامل معها اعتماًدا على تسريبات أو صور غير موثقة أو غير معرو

وأضاف :"ونحن على إطالع بكافة الجوانب الفنية ولن تفاجأ مصر بوضع معين والتطورات  الثالث بشقيه الفنى والسياسي.

 ذه المسألة بالقدروطالب المتحدث بالتعامل مع ه المعينة في عملية بناء السد ال يتم التعرف عليها من خالل صفحات الجرائد".

الالزم من الهدوء والثقة في هذا الموضوع، مشدًدا على أن المفاوض المصري سواء السياسي أو الفني يتابع هذا الموضوع، وال 

وحول المستحقات المالية بالنسبة للمصريين العائدين من ليبيا أشار المتحدث إلى انه ال  توجد مفاجآت تواجه هذا الموضوع.

بلوماسية مصرية في ليبيا واالتصاالت في غاية التعقيد وتتم أحياًنا مع السلطات الرسمية في المناطق التي تخضع توجد بعثة د

لسلطتهم وفى بعض األحيان مع القبائل والعواقل وبالتأكيد فاذا كانت هناك مطالب مالية لمواطنين مصريين فعليهم التواصل 

 للنظر في كيفية المساعدة.

 20/0/2102 بوابة األهرام

 

 العالقات مع تركياالخارجية: موقفنا من إيران واضح وال توجد وساطة لتحسين 

أكدت مصر دعمها الجتماع جدة الوزاري واإلسالمي، الذي يعقد اليوم، وجددت دعمها لموقف السعودية وطلبها عقد هذا االجتماع 

وبرر المتحدث الرسمي المستثار أحمد أبو زيد في لقاء مع الصحفيين المعتمدين اليوم، تغيب وزير  لمواجهة سياسات إيران.

ولفت إلي أن مصر تشارك بقوة في  شكري، عن المشاركة باالجتماع النشغاله بزيارة الرئيس الصيني للقاهرة. الخارجية سامح

لمواجهة  زمة،ألاالجتماع بوفد رفيع المستوي برئاسة نائب وزير الخارجية، وأنها ستسهم في أي قرار للتعامل مع ملف هذه ا

وجود أي تطور بالعالقات المصرية مع إيران، مشددا علي أن مصر  ونفي بية.التدخالت اإليرانية في شئون المملكة وشئون دول عر

إن  وقال عاًما ألسباب واعتبارات معروفة. 50ال توجد لها عالقات كاملة معها علي مستوي السفراء، وأنها مقطوعة منذ أكثر من 

وضرورة وقف تدخالت إيران في الشئون  التي من أجلها قطعت العالقات، سبابألأي خطوة في هذا االتجاه مرهونة بتغيير ا

نفي علمه بوجود أي وساطة بين القاهرة وأنقرة، مشيًرا إلي أن العالقات المصرية التركية تمر  كما الداخلية للدول العربية.

عالقات ذه البدورها بأزمة بسبب التناول التركي لألوضاع في مصر وتدخلها في شئونها الداخلية، وبالتالي ليس مطروًحا أن تشهد ه

  أي تطور، إال إذا حدث تغيير جوهري بالسياسات التي تنتهجها تركيا ووقف هذه التدخالت.

 20/0/2102 بوابة األهرام

http://akhbarelyom.com/article/56a0dea0b16b9f09126ece21/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%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%A8-1453383328
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846087/%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%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846036/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A.aspx
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 يزيد معدل النمو ألفريقيااألمم المتحدة: االستقرار السياسي بمصر وتونس 

أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار  2102أظهر تقرير األمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم لعام 

وفي تركيا، التي تعد  .، تسببت في تراجع النمو االقتصادي في غرب آسيا2100النفط، إضافة إلى تعثر االقتصاد العالمي في عام 

. 2102، و نفس المعدل متوقع لعام 2100في المائة عام  2.2بر اقتصاد في المنطقة ، قدر تباطؤ الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة أك

والحتواء الضغوط التضخمية، يتوقع  .في المائة مقابل الدوالر 20أكثر من  2100وقد خسرت الليرة التركية بين يناير وسبتمبر 

تركيا في العامين المقبلين. ومع ذلك فقد ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض تشديد السياسة النقدية في 

 .الضغوط على ميزان المدفوعات وعلى المالية العامة في تركيا، وكذلك على بلدان أخرى غير مصدرة للنفط مثل األردن ولبنان

 2100-2102في المائة خالل الفترة  5.2المائة إلى  في 2.2تسارع النمو في شمال أفريقيا من  شمال أفريقيا : بعض التحسنوفي 

وقد ساعد على تحقيق هذا التطور اإليجابي ،  .2102في المائة في عام  2.0)باستثناء ليبيا(. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 

و  خاصة في مصر بعض التحسن في اإلستقرار السياسي و اإلقتصادي بالمنطقة و ما نتج عنه من تحسن في ثقة المستثمرين

 .تونس

 22/0/2102 بو ابة األخبار

 

 «يناير20»ربية بشأن تطلق حملة لمواجهة اتهامات الصحف الغ« الخارجية»

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن الوزارة رصدت ترويج بعض وسائل اإلعالم الغربية إلى أن 

 ووقال أب يناير لم يحدث تغيير بها، الفًتا إلى اتخاذها هذا المسار إلعادة توجيه االنتقادات لمصر. 20سنوات منذ ثورة  0مصر بعد 

زيد إن وزارة الخارجية اتخذت مبادرة من جانبها للرد على تلك الحملة باستعراض حقائق ووقائع ما شهدته مصر وكان ذلك فرصه 

مصر اليوم »وأوضح أنه تم في هذا الصدد إطالق حملة إعالمية عنوانها  لتجديد التذكير للمواطن المصري بما تم تحقيقه.

إنجاًزا مع يوم  ٥٢إنجازات تحققت لتكون  0محاور و 0يناير ويتم في كل يوم التركيز على  20أيام، قبل ذكرى  0، تستغرق «أفضل

 يناير. ٥٢

 20/0/2102بوابة األخبار 

 

بين سفير مصر بأبيدجان يبحث مع رئيسة لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان إعادة العالقات الثنائية 

 البلدين

 جية،الخار العالقات لجنة ورئيسة اإليفواري، البرلمان عضوة إيليان ان،چالتقي السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر في أبيد

 يونيو، ٠٣ ثورة بعد الطريق خارطة إتمام إطار في األخيرة البرلمانية واالنتخابات مصر، في األوضاع تطورات علي أطلعها حيث

زاوي واقترح السفير الحم ة بين البلدين، في مختلف المجاالت ومن ضمنها التعاون البرلماني.الثنائي العالقات مستوي إلعادة وذلك

علي رئيسة لجنة العالقات الخارجية، عقد لقاء بين ممثلي البرلمان المصري واإليفواري، علي هامش اجتماع اتحاد البرلمان الدولي 

 أم، والذي من المقرر أن يشهد عودة مصر إلي االتحاد، وهو ما رحبت به رئيسة اللجنة.القادم في لوساكا في مارس القاد

 22/0/2102 بوابة األهرام

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56a16824b16b9f7b4809f11a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-1453418532
http://akhbarelyom.com/article/56a0e340b16b9f23146ece21/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-25%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1453384512
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846335/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7.aspx
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 ونأمل إغالق الملف قريباالخارجية: تجاوزنا أزمة الطائرة الروسية.. 

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن العالقات المصرية الروسية تسير علي نحو إيجابي للغاية، 

رة وقال المتحدث، إن البلدين تجاوزا أجواء أزمة الطائ مشيرا إلى أنها تعكس اإلرادة السياسية للطرفين لتعزيز تلك العالقة.

الروسية التي سقطت في شرم الشيخ، مؤكدا أنهم يسيرون حاليا في االتجاه الصحيح وأنهم مستمرين في إجراء االتصاالت الفنية 

 للتعامل مع تداعيات هذه األزمة، الفتا إلى أنه يأمل أن يتم إغالق هذا الملف بالكامل قريبا.

 20/0/2102 بوابة األخبار

 

 األفريقية القارة في المصري االنخراط من مزيدا سيشهد 2102: الخارجية

سيشهد المزيد من االنخراط المصري في القارة  ٥٣٠٢أن عام أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد 

يناير ، إلى أن وزير  20وأشار أبوزيد خالل لقائه مع عدد من المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية اليوم الخميس  األفريقية .

انعقاد عدد كبير من اللجان المشتركة الخارجية سامح شكري سيقوم بعدد من الجوالت إلى أفريقيا ، كما ستشهد الفترة القادمة 

وتابع أن مصر بعد عضويتها في مجلس األمن الدولي بدء من يناير الجاري وكذلك عضويتها المتوقعة  لمصر والدول األفريقية.

 ضايابمجلس السلم واألمن األفريقي ، ستزيد من دورها وانخراطها في أفريقيا ، باإلضافة إلى تنشيط دورها في الدفاع عن الق

األفريقية ،مشيرا إلى أن هذا سيعزز دورها اإلقليمي وهو ما سيستدعي في ذات الوقت المزيد من التشاور واالتصاالت مع الدول 

وكشف أبو زيد عن أن هناك جولة قادمة ألعضاء مجلس األمن الدولي على مستوى  األفريقية للتعبير عن المواقف األفريقية. 

رندي ، وستشارك بها مصر لمتابعة األزمة في هناك وإيجاد حلوال لها ، مؤكدا أن الملف األفريقي سيظل المندوبين الدائمين إلى بو

وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى الخطوات التي تتخذها مصر  على قائمة سياسة مصر الخارجية لكونه التزام تاريخي واستراتيجي.

ة للقارة وذلك بوصفها بوابة ألفريقيا ، حيث سيعقد شهر فبراير القادم لتقديم الدعم االقتصادي وجذب االستثمارات الدولي

منتدى االستثمار بأفريقيا والذي تستضيفه مصر ، وستشارك به الخارجية فيه والوكالة المصرية للتنمية ، موضحا أن المنتدى 

مشاركة أفريقية كبيرة تشمل وزراء  فرصه جديدة للتفاعل مع أفريقيا وخاصة القطاع الخاص ، موضحا أن هذا المنتدى سيشهد

 التجارة والقطاع الخاص األفريقي والدولي.

 20/0/2102 بوابة األخبار

 

 لرئيس الصينى يدعم مصر ماديا وسياسياديلى ميل: ا

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقريرًا عن زيارة الرئيس الصينى "شى جين بينج" إلى مصر، أمس، والذى أكدت فيها أن 

ات رالزيارة نتج عنها دعم اقتصادى وسياسى كبير من الرئيس الصينى لنظيره المصرى، وذلك بعد توقيع بكين التفاقيات بمليا

الدوالرات فى القاهرة، وإعالنهم عن المساهمة فى إعادة االستقرار إلى مصر على كافة النواحى، بعد فترة ليست بقليلة من 

يناير مباشرة، والتى أطاحت بنظام حسنى مبارك، وقلدت  20التوترات. وقالت الصحيفة البريطانية، إن الزيارة تأتى قبل ذكرى ثورة 

 ى مصر، األمر الذى يدل على وجود مؤشرات ثقة من الجانب الصينى فى السيسى وحكومته.الرئيس السيسى الحكم ف

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56a0b62c7fa9757961f0f7f7/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1453372972
http://akhbarelyom.com/article/56a0b176b16b9ffa7e5a9e84/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-2016-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-1453371766
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%84--%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%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2550374#.VqHnvfkrLIU
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 الخارجية: مصر تبدأ التحضير لمؤتمر دولى إلعادة إعمار ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار أسامة المجدوب: إن مصر تحضر حاليا لعقد مؤتمر دولى إلعادة إعمار ليبيا عقب 

تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، والتى تم اإلعالن عنها مؤخرا وتنتظر االعتماد من قبل مجلس النواب الليبى. وأكد مساعد وزير 

الخارجية لـ"اليوم السابع" أن مصر ستكون عنصرا فاعال فى عملية إعادة اإلعمار وستشارك بكل قوة وقد تستضيف مؤتمر دولى 

م يتم تحديد موعد حتى اآلن، وجار التشاور حول األمر مع الدول ذات الصلة. وأوضح أن هناك عددا فى هذا اإلطار، الفتا إلى أنه ل

من الدول أعربت عن حماسها للمقترح المصرى وأكدت مشاركتها بقوة فى المؤتمر المزمع عقده بالقاهرة على رأسها إيطاليا التى 

لتحضير حتى يكون مؤتمرا مجديا يصب فى صالح الدولة الليبية وعدت بمشاركة قوية، مشيرا إلى أن مصر تتأنى فى عملية ا

وإعادة بناء الدولة بعد سنوات الصراع الماضية. وحول رؤية مصر لوجود عناصر من اإلخوان فى حكومة الوفاق الوطنى الليبى قال 

ل األهم أن تعمل الحكومة التى تم المجدوب إن مصر تساند التوافق الوطنى الليبى، وال تتعامل مع انتماءات األشخاص الفردية ب

 تشكيلها فى تجانس كوحدة واحدة لصالح االستقرار والوحدة الوطنية وبسط األمن ومكافحة ااٍلرهاب ورعاية مصالح الليبيين.

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/2550373#.VqHoufkrLIU
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 اتفاقية 20مليار دوالر استثمارات صينية بمشروعات الطاقة.. وتوقيع  ٠٢

الصينى شى جين بينج بقصر القبة أمس، تقدير مصر واعتزازها بعالقات الشراكة  الرئيسأكد السيسى، خالل محادثات القمة مع 

اإلستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين، وحرصها على تقوية أواصر التعاون مع الصين في جميع المجاالت،حيث تتزامن 

وصرح السفير عالء يوسف .بين القاهرة وبكين عامًا على إقامة العالقات الدبلوماسية ٢٣زيارة الرئيس الصينى مع ذكرى مرور 

المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات تناولت بشكل مفصل ُسبل االرتقاء بالعالقات الثنائية في مختلف المجاالت، وأشار المتحدث 

 لدين خالل السنواتإلى أن وزيرى خارجيتى البلدين وقعا على برنامج تنفيذي لعالقات الشراكة اإلستراتيجية الشاملة بين الب

ومن جانبه، كشف الرئيس الصينى عن أن الجانبين توصال إلى عدد من مشروعات التعاون فى مجاالت الطاقة  الخمس القادمة.

مليار دوالر. وأعلن عن إطالق المرحلة الثانية من التعاون بين  ٠٢مشروعا بإجمالى استثمارات يبلغ  ٠٢اإلنتاجية يبلغ عددها 

شركة صينية ستعمل على ضخ استثمارات تقدر بنحو  011مشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أن  مصر والصين فى

اتفاقية ومذكرة تفاهم، تتناول التعاون  ٥٠وفى ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على .المشروع فى دوالر مليار 2٫0

 .بين البلدين فى العديد من المجاالت

 22/0/2102 األهرام

 يشهدا افتتاح العام الثقافى المصرى الصينى بمعبد األقصر شى جين بينجالسيسي و 

الصينى، العروض الخاصة بالفرق الصينية والمصرية، وهى المعزوفات الفنية واألكروبات الصينية  والرئيسشهد كل من السيسى 

  .داخل معبد األقصر، وذلك فى إطار افتتاح العام الثقافى المصرى الصينى

 20/0/2102 اليوم السابع

 -الحكومة المصرية :

 يةمدبولى خالل استقباله وفدا ألمانيا: بدء أعمال البنية األساسية بالعاصمة اإلدارمصطفى 

أعلن مصطفى مدبولى وزير اإلسكان ، أنه تم البدء فى أعمال البنية األساسية بمشروع العاصمة االدارية الجديدة ،وتم االنتهاء من 

تصميمات جميع المبانى الوزارية ،مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروعات االستثمارية بالمرحلة األولى على القطاع الخاص من 

جاء ذلك .بالفعل تلقينا، وما زلنا نتلقي، طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمةداخل مصر أو خارجها، و

خالل استقبال مدبولى أمس وفدًا ألمانيًا، يضم وكيلى وزارتى الخارجية، واإلسكان والبناء والبيئة، ونوابًا من البرلمان األلمانى ، 

 .اآلخرين ورئيس هيئة البناء، وبعض المسئولين األلمان

 22/0/2102 األهرام

 إسماعيل: نأمل أن يوافينا البرلمان بأسباب رفض "الخدمة المدنية" إلجراء تعديالت عليه شريف 

قدر وُتثمن جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الحكومة ُت

هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون، مشيًرا إلى أن الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض 

 العرض على البرلمان. هذا القانون، مؤكًدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديالت المطلوبة، وذلك إلعادة

 20/0/2102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131793/25/470033/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%80%D9%80-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%86/2549982#.VqHfYfl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131793/27/470081/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846155/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9.aspx
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 رفض "الخدمة المدنية" العجاتي: لن يتم تأخير صرف راتب أو معاش بعد

أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أن صرف رواتب الموظفين والمعاشات لن يتأثر سلًبا بعد 

ف "لن يتم تأخير صر ح خاص لوكالة أنباء الشرق األوسطوقال في تصريبشأن الخدمة المدنية.رفض مجلس النواب للقرار بقانون 

ادي فراتب أو معاش"، نتيجة لرفض مجلس النواب للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية، مشيًرا إلى أن الحكومة ستعمل على ت

 أي آثار سلبية لهذا الرفض.

 20/0/2102 بوابة األهرام

 -الوفود األجنبية :

 ثمار خاصة في قطاعي الزراعة والطاقةوفد تجاري أمريكي فى مصر لبحث فرص االست

يزور وفد تجاري من والية نورث داكوتا القاهرة لمدة يومين، وذلك لعقد لقاءات مع الشركاءالتجاريين المحتملين والمسئولين 

ج وتا دوالحكوميين.ويضم الوفد شركتا هيلثي أويل سيدز، وجيه إم جرين وذلك تحت قيادة ُمفوض وزراة الزراعة بوالية نورث داك

 جورينج، والمدير التنفيذي للمكتب التجاري لنورث داكوتا دين جوردر.

 20/0/2102 بوابة األهرام

 

 لمطار"وفد روسي يغادر القاهرة بعد تفقُّده إجراءات "تأمين ا

غادر وفد أمني روسي، مساء اليوم الخميس، القاهرة عائًدا إلى روسيا، بعد زيارة لمصر استغرقت أربعة أيام، تفقَّد خاللها إجراءات 

 .تأمين مطار القاهرة الدولي إلعداد تقرير الستئناف رحالت الطيران بين البلدين

 20/0/2102 مصر العربية

 -البرلمان المصرى :

 «جنينة»البرلمان يرفض اقتراحا بتأجيل تشكيل لجنة لدراسة تقرير 

للمحاسبات ، ورفض النواب اقتراح الدكتور على عبد أصر نواب البرلمان على تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير الجهاز المركزى 

العال رئيس مجلس النواب تأجيل تشكيل اللجنة لحين أنتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها حول هذا الملف حتى ال يكون هناك 

 يابةله بتحقيقات النتغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية ، وأكد النواب أن تشكيل اللجنة شأن برلمانى ال عالقة 

وكان الدكتور على عبد العال قد أكد أن النظام السياسى يقوم على الفصل بين السلطات وليس معنى أن النيابة العامة تقوم .

ولكنه أكد أن أى تدخل للمجلس فى الوقت الراهن قد يؤثر سلبا أو .بالتحقيق فى األمر أن هذا يغل يد المجلس فى فحص التقرير

 .ما تجريه النيابة العامة من تحقيق ، وأخشى أن يفسر تدخل المجلس خطأ  ايجابا عن

 22/0/2102 األهرام

 

 الرئيس الصيني يغادر مجلس النواب بعد زيارة قصيرة 

بعد زيارة قصيرة قدم خاللها التهنئة للمجلس واألعضاء على انتخابهم غادر الرئيس الصيني، شي جين بينج، مقر مجلس النواب، 

 وفوزهم بثقة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، وعلى انعقاد جلسات المجلس واستكمال خارطة المستقبل.

 20/0/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846111/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846178/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/892770-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%91%D9%8F%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://www.ahram.org.eg/News/131793/145/470100/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%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%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846118/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA.aspx
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 فبراير المقبل ٧البرلمان ينتهي من تشكيل لجنة "الئحة المجلس" ويرفع الجلسات لـ

 ٥٢التي ستتولى إعداد الالئحة الداخلية وتتكون من انتهي مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم من اختيار اللجنة الخاصة 

 ٩أعضاء، إضافة إلي  ٢نواب من ممثلي الهيئات البرلمانية التي ال يقل عدد أعضائها في البرلمان عن  ٩عضوا علي أن تتضمن 

.علي أن نواب من المتخصصين يتم اختيارهم من هيئة مكتب المجلس ٧نواب من المستقلين يختارون عن طريق القرعة، و

واختار األحزاب ممثليهم وهم أيمن أبو العال عن حزب المصريين األحرار، ومحمد عطا حزب .تنتهي من عملها خالل أسبوعين

مستقبل وطن، وبهاء أبو شقة عن حزب الوفد الجديد، وكمال عامر عن حزب حماة الوطن، ومحمد صالح أبو هميلة عن حزب 

حزب المؤتمر، وأحمد عبد الحميد الشريف عن حزب النور، وإيهاب الخولي عن حزب  الشعب الجمهوري، ومحمد مجدي مرشد عن

وقال عبد العال إن علي اللجنة أن تتولي إعداد الالئحة الداخلية للمجلس .المحافظين، ونعمت قمر عن حزب السالم الديمقراطي

فبراير المقبل، وتعرض علي الجلسة  ٢يوم األحد بما يتفق مع أحكام الدستور، وتبدأ اللجنة عملها غدا السبت علي أن تنتهي 

 .فبراير المقبل ٧مة للمناقشة يوم العا

 20/0/2102 بوابة األهرام

 -األحزاب واالئتالفات :

  جمعية صداقة برلمانية بين الصين ومصرالحركة الوطنية": إنشاء "

قال النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الرئيس الصينى قدم دعوة رسمية لرئيس البرلمان 

ارات صينية، لعمل زيورؤساء الكتل البرلمانية لزيارة الصين، الفتًا إلى أنه تم االتفاق على إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية 

  .رسمية بين الجانبين

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 اجتماع أمانة "التل الكبير"لـ"مستقبل وطن" باإلسماعيلية

وطن، أن الشائعات التي حدثت في اآلونة األخيرة ال أساس لها من الصحة، ولم ولن تنال من عزيمة الشباب، أكد حزب مستقبل 

وأشار الحزب في بيان له اليوم، إلي أن الحزب شكل لجنة  .مشيرا إلي أن الحزب لن يلتفت لتلك المهاترات ولم ولن يلقي لها باًلا

مين الماضيين لبحث ماأثير مؤخرا عن مجموعة من االستقاالت حاول بعض موسعة من قيادات األمانة العامة خالل اليو

  .المغرضين تصديرها للرأي العام، إلظهار تجربة "مستقبل وطن" بصورة غير موضوعية

 20/0/2102 بوابة األهرام

 

 الهيئة البرلمانية للوفد تشكل لجنة خماسية لمشروع "الخدمة المدنية" بعد رفض" النواب" للقانون

وفد، بأن الهيئة البرلمانية للوفد ستشكل لجنة خماسية صرح النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ال

أنه  وأوضح ،ذي تم رفضه باألمس من البرلمان.للمراجعة النهائية لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية ليكون بدياًل للقانون ال

الحلول التشريعية جاد ال يمكن رفض القانون ثم ترك األمر في حالة من الفوضي بل يجب أن يسارع مجلس النواب بإي

 وشدد على أن األفق السياسي يجب أن يكون حاضًرا في مثل تلك األزمات علي ان يكون ما حدث باألمس درسا للجميع.المناسبة.

 20/0/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846263/%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%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1/2550207#.VqHdsvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846244/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%80%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846100/%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%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 قيادات اإلخوان تتبرع لـ"التعليم" لرفع الحصار عن المدارس

والتعليم، بإعداد تقرير مفصل عن طالبت لجنة حصر أموال جماعة اإلخوان المسلمين، الدكتور الهاللى الشربينى، وزير التربية 

المدارس اإلخوانية الخاصة والدولية، والتى تم وضعها تحت اإلشراف المالى واإلدارى للوزارة، وتلك التى تم رفع اإلشراف عنها، بعد 

ة، لرفع وأوضحت المصادر، أن تلك المدارس، قامت بدفع مبالغ مالية وصلت إلى المليون جنيه، كتبرع للوزار.توفيق أوضاعها

 اإلشراف المالي واإلداري عنها.

 22/0/2102 البوابة نيوز

 -تصريحات :

 يوليو خائف من الشعب المصري 5عمرو حمزاوي: نظام 

 المكون الوجود إلى أعادها التي تلك المصرية،" الخوف جمهورية" لخوف الراهنة المظاهر بين من إنه" قال الكاتب عمرو حمزاوي

السلطوية الحاكمة، تأتي في الواجهة الحمالت المتكررة إللقاء القبض على طالب  عليها وتعتاش 2105 صيف في األمني-العسكري

وأضاف ."وشباب وصحفيين وعمال ونقابيين، وإيداعهم في أماكن االحتجاز دون اتهامات محددة ولمدد زمنية غير معلومة سلًفا

سع نطاق القمع على نحو غير مسبوق وتصل يت ومعها الحمالت، هذه مثل" "بوست هافينجتون" موقع على منشور له مقال في

أرقام ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان إلى معدالت غير مسبوقة، تدلل بوضوح على وضعية الخوف من المجتمع والتوجس من 

 ."الناس التي تسيطر على الحاكم وأعوانه

 20/0/2102 رصد

 -توك شو :

 "مليار جنيه بعد رفض "الخدمة المدنية 02العجاتي: الدولة تخسر 

مليار جنيه،  02أكد المستشار مجدي العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، ان الدولة ستتعرض لخسائر مالية كبيرة، قد تصل الى 

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمة وائل االبراشى على قناة "دريم" .قانون الخدمة المدنيةبعد الغاء 

هاجم وائل ومن جانبه ."الفضائية: "طبعا فى حقوق مالية كبيرة هتروح على الدولة، لكن طبعا اللى يهمنا ان الموظف ال يضار

وتساءل مستنكرا: "من يدفع فاتورة الخسائر المالية لقانون الخدمة  رفضه مجلس النواباإلبراشي، قانون الخدمة المدنية الذي 

 ."المدنية، باإلضافة لفاتورة الخسائر السياسية بعد تورط السيسي في الدفاع عن القانون

 22/0/2102 رصد

 -سوشيال ميديا :

  يناير 20هاشتاج يتصدر "تويتر" لتحية شهداء ثورة  افتكروهم".."

 20تصدر هاشتاج "افتكروهم" قائمة األكثر تداواًل بموقع التواصل االجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، لتحية شهداء ثورة 

  .يناير تزامًنا مع اقتراب الذكرى الخامسة للثورة

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 

http://www.albawabhnews.com/1731280
http://rassd.com/174355.htm
http://rassd.com/174367.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/2550260#.VqHdUvl97IU
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 هيبيع اللحم الحي السيسيممدوح حمزة عن خصخصة البنوك: 

وقال في تغريدة .رة المقبلةاستنكر المهندس ممدوح حمزة اتجاه الحكومة لطرح الشركات والبنوك الناجحة في البورصة خالل الفت

الرئيس هيبيع اللحم الحي، وسنصل إلي بيع العفش ونأجرها للي يدفع أكثر، أذكر الرئيس أن “عبر حسابه على موقع "تويتر": 

ح السفير عالء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن يصرذلك تعليقا على تو."مشير طنطاوي رفض بيع بنك القاهرةال

لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة خالل الفترة المقبلة، مما أثار جداًل واسًعا حول  الحكومة تتجه

 .توجه الحكومة إلى خصخصة تلك البنوك والشركات

 22/0/2102 مصر العربية

 تميم البرغوثي: السيسي أسوأ من حكم مصر

وقال في تدوينة .على حد وصفه –رأى الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أسوأ من حكم مصر 

سيسي أسوأ من حكم مصر في الذاكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "عبد الفتاح ال

وتابع: :لم يحدث أن قتلت الحكومة في القاهرة أكثر من ألف نفس في يوم واحد منذ قصف كليبر لألزهر، لم يحدث أن كان ."الحية

 ."الف أسير، ولم يحدث أن دخلت مصر حلًفا عسكرًيا مع إسرائيل ضد مصريين وفلسطينيين ٠٣في السجون أكثر من 

 22/0/2102 مصر العربية

 02يناير كانت أهم من ثورة  20أيمن بهجت قمر: 

وقال في تدوينة عبر صفحته .02يناير إال أنه وصفها بأنها أهم من ثورة  20أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر أنه لم يشارك في ثورة 

يناير بسبب أغنية كنت عاملها لمبارك  20بوك": "أنا واحد من الناس اللي اتهاجموا أيام على موقع التواصل االجتماعي "فيس 

 ."لما حفيده اتوفى وتعب وكان ده السبب اللي ماخالنيش انزل من كتر الهجوم اللي اتهاجمته

 22/0/2102 مصر العربية

 كنت أتمنى أن تمتلئ الصحف عن سد النهضة أثناء زيارة الصين نور الدين":نادر "

استنكر نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، التغطية اإلعالمية والصحفية لزيارة الرئيس الصيني لمصر، معتبًرا 

 ينيالص الرئيس زيارة أثناء أتمنى كنت" ":بوك فيس" قعوم في له منشور في وقال أنها تتم في إطار سياسة توزيع األدوار الغائبة.

 .صح اسةسي العبوا" قات الهجوم على سد النهضة وبيان كارثيته بالنسبة لمصر، مضيًفاوتحقي بمقاالت الصحف تمتلئ أن لمصر

 20/0/2102 رصد

 للثورةشخصية مصرية تعلن اقتراب وجود كيان جامع  52

شخصية مصرية عن اقتراب وجود كيان جامع للثورة يضم مختلف التيارات والقوى الثورية، موجهين الدعوة لكل  52أعلنت 

وقالوا في بيان نشروه: "سيكون للثورة في .المصريين لالنضمام لهذا الكيان المرتقب وللمشاركة في إسقاط االنقالب العسكري

ائها المخلصين لمبادئها والمتمسكين بتالحم شعبنا وإنقاذ دولتنا والحفاظ على مكتسبات أجيالنا، الغد القريب كيانها الجامع ألبن

وكل مصري حر مدعو إلسقاط جريمة االنقالب على إرادته وحريته، فميادين مصر تجمع األحرار من أبنائها، كما جمعتهم 

وجمال وإيهاب شيحة وباسم خفاجي  وأيمن نوروأحمد البقري على البيان إبراهيم يسري  وقعمن ابرز من و."المعتقالت والمنافي

وعبد الرحمن يوسف والشيخ عصام تليمة، وعصام عبد الشافي وعمار حشمت وحاتم عزام وسامي كمال الدين وسيف عبد الفتاح 

 .ومحمد شوبير ومحمد محسوب ونيفين ملك ويحيى حامد طارق الزمر  والبلتاجي  وعمرو دراج وعمرو عبد الهادي 

 20/0/2102 20عربى

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%A7/893265-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/893202-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%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%A7/893169-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%B1-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-52
http://rassd.com/174361.htm
http://arabi21.com/story/882498/37-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9#tag_49232
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 النشرة المجتمعية

 -قضايا المجتمع :

 

 األقتصاد :

 مليار جنيه خالل تعامالت األسبوع 5.0البورصة المصرية تخسر 

 المقيدة الشركات ألسهم ليبلغ جنيه مليار 5.0 بنحو السوقي المال رأس خسارة ، أظهر التقرير األسبوعي للبورصة المصرية

 .% 1.0نخفاض بلغ نحو با له السابق األسبوع فى جنيه مليار 522 مقابل جنيه مليار 521.0 بنحو بالبورصة

 22/0/2102 رصد

 

 جنيه 2.20الدوالر يتراجع إلى سعر صرف 

 بنسبة ملحوظ ارتفاع بعد وذلك للبيع، 2.20و للشراء، جنيه 2.20سجل سعر صرف الدوالر بالسوق السوداء، تراجًعا عند سعر 

 2.25 للشراء، جنيه 2.21 سعر عند البنوك في الدوالر سعر وصل بينما البنوك، في الدوالر ونقص العالي اإلقبال بسبب عالية

 .للبيع جنيه

 20/0/2102 رصد

 النقل والمواصالت :

  سلم متحرك بمترو العتبة يصعق مواطنين.. وإدارة المترو تنفي

 أثناء كهربية، لصعقة المواطنين من عدد لتعرض مصورا مقطعا" بوك فيس" االجتماعي التواصل موقع تداول مستخدمو

ويظهر في الفيديو العديد من المواطنين يستعملون السلم الكهربائي .العتبة مترو محطة في الكهربائية الساللم أحد استعمالهم

 .بمحطة مترو العتبة، ويظهر عليهم الفزع والهلع ومحاولة فرار العديد منهم بعد أن تعرضوا للصعق من خالل السلم الكهربائي

 المواطنين، من أحد بصعق السلم يقم فلم صحيح، غير الفيديو في يظهر ما وأن األساس، من الواقعة هذه ونفت إدارة المترو

وأكد أحمد عبدالهادي المتحدث باسم المترو، ردا على ما تم .العمل عن فجأة السلم توقف إلى أدى فني عطل أنه األمر في ما وكل

 .الحديث عار تماما من الصحةنشره بأحد المواقع اإللكترونية والخاص بكهربة ساللم محطة مترو العتبة، أن هذا 

 20/0/2102 رصد

 

 عودة حركة المترو بمحطة العتبة بعد توقفها إثر انتحار مواطن

قال المتحدث باسم مترو األنفاق أحمد عبد الهادي إن حركة المترو داخل محطة العتبة عادت إلى طبيعتها بعد توقفها صباح 

 20ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن عبد الهادي قوله إن سائق القطار رقم .ليوم الجمعة إثر انتحار مواطن داخل المحطةا

وأشار عبدالهادي .فوجئ أثناء دخوله محطة العتبة، اتجاه المنيب، بمواطن يلقي بنفسه أمام القطار مما أدى إلى مقتله على الفور

 .دقيقة، حتى تم رفع الجثة وانتظام الحركة مرة أخرى 02 إلى توقف حركة المترو لمدة

 22/0/2102 مصر العربية

 

 

http://rassd.com/174401.htm
http://rassd.com/174324.htm
http://rassd.com/174387.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/893247-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
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 الصحة :

 الخنازير بالمحافظات وإصابة الكثيرحالة وفاة بإنفلونزا  18

حالة  055حالة بالمحافظات، كما ارتفع عدد المصابيين إلى  02إلى  "H1N1" ارتفع عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الخازير

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة اليوم الخميس، وفاة الحالة السادسة، لُمسن بمركز حوش عيسى بعد .بمستشفيات المحافظات

وأعلنت محافظة شمال .حالة بمحافظة البحيرة 022احتجازه بمستشفى الصدر بدمنهور منذ عدة أيام، بينما تم التأكد من إصابة 

كما أكد .ينتظر وصول نتائج تحاليلهم من المعامل 20سيناء إصابة شخص محتجز بمستشفى بئر العبد المركزي، واالشتباه في 

 02شخصا وإصابة  02، أن نتائج التحاليل الخاصة بفيروس إنفلونزا الخنازير أثبتت وفاة المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط

 .آخرين بمستشفيات أسيوط

 20/0/2102 رصد

 أخرى :

  أهالى دمياط يشكون نقص الزيت المدعم بالمحافظة خالل يناير الجارى

محافظة دمياط، من نقص كميات زيت الطعام المدعم المطروح لدى البقالين طوال شهر يناير الجارى، وهو تعددت شكاوى أهالى 

ما أدى إلى تأخر صرف حصة التموين المقررة لعدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة، واضطر آخرون إلى صرف 

من  %21ن نسبة العجز خالل شهر يناير الجارى بلغت ما يقرب من مقرراتهم التموينية بدون الزيت. وأكد مصدر بتموين دمياط، أ

   .الحصة اإلجمالية المقررة لمحافظة دمياط

 22/0/2102 اليوم السابع

 

  فصل الكهرباء عن محطة محوالت سمسطا غدا وبعد غد إلجراء أعمال صيانة

فصل التيار الكهربائى عن محطة محوالت سمسطا جنوب غرب المحافظة، غًدا السبت وبعده  أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،

   .األحد، من الثامنة صباًحا وحتى الثانية ظهًرا، إلجراء قطاع هندسة كهرباء سمسطا، أعمال الصيانة لمحطة المحوالت

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/174382.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7/2550499#.VqIBifl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5/2550350#.VqIBnfl97IU
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 مجهولون يطلقون أعيرة نارية على كمين أمنى بالشرقية وإصابة خفيرين

أطلق مجهولون، فى الساعات األولى من صباح اليوم، أعيرة نارية على كمين أمنى بقرية القرماوص بمركز أبوكبير بالشرقية، مما 

  .أسفر عن إصابة خفيرين أحدهما فى حالة خطيرة

 22/0/2102 البوابة نيوز 

 

  يناير 20المواطنين تنتشر بميدان رابعة قبل االحتفال بذكرى ثورة قوات حماية 

انتشرت قوات األمن وقوات حماية المواطنين فى ميدان رابعة العدوية، فى إطار خطة تأمين المنشآت العامة والحيوية وحماية 

ت القيادات األمنية بمديرية أمن يناير، وذلك وفق توجيها 20يأتى ذلك قبل االحتفال بالذكرى الخامسة لثورة  .المواطنين

  .القاهرة

 22/0/2102 اليوم السابع

 

  العذراء بأسوانرجال المفرقعات بأسوان يفحصون جسما غريبا بجوار كنيسة 

تلقت إدارة الحماية المدنية بأسوان بالًغا يفيد بوجود جسم غريب وهرعت على الفور قوة أمنية وتم فحص المنطقة وعمل 

  .كردون أمنى وتبين عدم وجود أى متفجرات وتم إخطار الجهات المختصة بسلبية البالغ

 22/0/2102 اليوم السابع

 

  يناير 20إعادة قيادات اإلخوان من المستشفى للسجن لدواٍع أمنية قبل ذكرى 

بسجون طرة مرة أخرى، لدواٍع أمنية، أعاد قطاع السجون عددًا من السجناء السياسيين من مستشفى قصر العينى إلى محبسهم 

سجناء من  2يناير والدعوات للتصعيد وتهريب السجناء، خاصة بعدما تماثلوا للشفاء، حيث تم نقل  20فى ظل اقتراب ذكرى 

   .عنبر "المعتقلين" إلى محبسهم ولم يتبق سوى المستشار الخضيرى الذى يتلقى العالج عقب إجراء عملية قلب مفتوح

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 يناير 20مدرعات األمن تنتشر بمحيط المنشآت الحيوية لحمايتها قبل 

طنين " فى عدد من الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى ، فى إطار خطة تأمين اتتشرت مدرعات األمن" حماية الموا

يناير ، وفق توجيهات القيادات األمنية، وبتنسيق  20المنشآت واألهداف الحيوية وحماية المواطنين ، فى الذكرى الخامسة لثورة 

ع عديدة من شارع صالح سالم ، وكذلك مدينة نصر والمناطق كامل مع رجال الشرطة المدنية . وقد انتشرت المدرعات فى مواق

  المحيطة بها ، ومن المنتظر أن تنتشر القوات بشكل كامل على مدار اليومين المقبلين

 20/0/2102 اليوم السابع

 

 

http://www.albawabhnews.com/1731487
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB/2550188#.VqHdwvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-/2550160#.VqHd1_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89/2550389#.VqHnpfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84/2550000#.VqHfVvl97IU
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 بينهم "مقدم" في انفجار الهرم 05مدنيين.. وإصابة  5من رجال الشرطة و  2منهم  01 وفاة

 01طابق بطريق اللبينى المريوطية بالهرم والذي أدي لوفاة 02شقة بالطابق الرابع بأحد األبراج السكنية المكونة من بانفجار وقع 

وقال شهود العيان لـ"بوابة األهرام" من  بينهم رئيس مباحث الهرم. 05مدنين، وإصابة  5من رجال الشرطة و 2منهم أشخاص 

سكان العقارات المالصقة لعقار الشقة التى وقع بها االنفجار بأن ثمانية شباب مجهولين كانوا يترددون على الشقة قبل الحادث 

عقار قوة من رجال االمن وأثناء مداهمة الشقة سمع دوى أنفجار هائل نتج عنه انهيارات ببضعة أيام فتم اإلبالغ عنهم ووصلت لل

 فى ثمانية شقق بأربع أبراج سكنية

 20/0/2102 امبوابة األهر

 

 عبوات ناسفة داخل سيارة بالفيوم 5تفكيك 

عبوات ناسفة بها مواد شديدة االنفجار، عثر  5قام، اليوم، خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بتفكيك 

 .عليها داخل سيارة مفخخة بجوار مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، بمدينة الفيوم

 20/0/2102 رصد

 -محاكم ونيابات :

 يناير الجاري فى بالغات "الزند" 50و 22جنينة يتسلم إنذاًرا رسمًيا علي يد محضر للتحقيق معه 

استلم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات صباح اليوم الخميس إنذاًرا رسمًيا علي يد محضر من قاضي 

يناير أمام قاضى  50و 22التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة المنتدب من محكمة استئناف القاهرة يطالبه بالحضور يومي 

حمد الزند وزير العدل وتم إرسال اإلنذارين إلى مكتبه بالجهاز hمقدمة من المستشار التحقيق بدار القضاء العالى فى بالغات 

 ومنزله بالتجمع الخامس.

 22/0/2102 البوابة نيوز

 

 عبد الحليم قنديل يقيم دعوى إللغاء قرار منعه من السفر

الحليم قنديل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، مطالبا بإلغاء قرار منعه من أقام الكاتب الصحفى عبد 

واختصم في دعواه كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، مؤكًدا أن قرار منعه من السفر .السفر

 .قلمخالف للقانون والدستور، ومقيًدا لحقه في حرية التن

 20/0/2102 بوابة األهرام

 

 قبول طعن المتهمين بأحداث تعطيل مترو األنفاق بسراي القبة وإعادة محاكمتهم

 ٢٣على حبسهم عامين وتغريمهم األخوانمتظاهرين من أنصار  2ليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من قضت محكمة النقض ا

ألف جنيه، التهامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون والبلطجة، في أحداث العنف التي شهدتها محطة مترو سراي القبة وتعطيل 

 حركة المترو.

 20/0/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/846261/%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%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF--%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85--%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88-.aspx
http://rassd.com/174345.htm
http://www.albawabhnews.com/1731275
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/846040/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/846129/%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/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A-.aspx
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 مصاب بالثورة: أطالب ضم السيسي للمتهمين

 محكمة أمام يناير 20مصابي الثورة، خالل جلسة محاكمة حسني مبارك، في قضية "قتل المتظاهرين"، إبان ثروة طالب أحد 

واستند المصاب .القضية في كمتهم آنذاك، خابرات الحربيةالم مدير بصفته السيسي، عبدالفتاح بإدخال الخميس، اليوم النقض،

 جدد، متهمين إدخال للقضية، التصدي الجنايات محكمة أو النقض لمحكمة توجب التي ،00 المادة في طلبه إلى

 .المقبل إبريل 2 يوم المحكمة حددتها التي المقبلة، الجلسة في للمحكمة واستدعائهم

 20/0/2102 رصد

 -اعتقاالت  :

  ألعمال عنف بتهمة التخطيطمن أعضاء المكتب اإلدارى لإلخوان بالمنيا  0القبض على 

من أعضاء المكتب اإلدارى لجماعة  0قال مصدر أمنى، إن األجهزة األمنية بالمنيا ألقت القبض بالتنسيق مع األمن الوطنى على 

وأكد المصدر، أن المضوبطين  .يناير 20اإلخوان، أثناء اجتماعهم على كورنيش النيل، للتخطيط لتنفيذ أعمال عنف فى ذكرى 

محمد. ح" محكوم عليه بالمؤبد فى قضية اقتحام مركز شرطة مطاى، و"سعيد. ع" ، موظف مقيم بمغاغة، و"مصطفى. هم "

   .ص" طبيب بيطرى ، و"على. ع" محامى حر، ، و"محمد. م" موظف

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 القبض على المتهمين باغتيال رئيس نقطة مرور المني

مباحث الجيزة بالتعاون مع قطاعى األمن الوطنى، واألمن العام القبض على المتهمين المتورطين فى اغتيال العقيد على  ألقت

 شخًصا يعتنقون الفكر المتطرف "داعش". 21فهمى مدير مرور المنيب، والمجند محمد رمضان، واللذين ينتميان لخلية تضم 

 22/0/2102 البوابة نيوز

 

 صفحة "ثورة الغضب الثالثة" على "فيس بوك" تأسيس القبض على شخص بتهمة

، المحرضة «فيس بوك»على « ثورة الغضب الثالثة»القبض على أدمن صفحة ألقت  مباحث قسم إمبابةقالت وزارة الداخلية أن 

 .يناير الخامسة ٥٢على العنف ضد الجيش والشرطة فى ذكرى ثورة 

 22/0/2102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/174358.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%A3/2550086#.VqHd_Pl97IU
http://www.albawabhnews.com/1731251
http://www.albawabhnews.com/1731316
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــ

 وزير الدفاع يشهد االحتفال بانتهاء إعداد طلبة الكليات العسكرية ويكرم المشير طنطاوي

ورافقه رئيس األركان اللواء محمود  شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ،وزير الدفاع واالنتاج الحربى 

 20بحرية و  21حربية و  002مراسم االحتفال بإنتهاء فترة اإلعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات حجازي 

دفاع جوي ومعهد فني دفعة المشير محمد حسين طنطاوى ، والتي تضم وافدين من مملكة  22فنية عسكرية و 02جوية و

ار قادة االفرع الرئيسية وكبحضر االحتفال  البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وفلسطين واليمن وليبيا وجزر القمر .

ومديرى الكليات العسكرية السابقين وعدد من رؤساء  قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الملحقين العسكريين

 وطلبة الجامعات واسر الطلبة المستجدين .

 20/0/2102 بوابة األخبار

 

 الجيش المصري يبدأ بالنزول للشوارع في ظل أسوأ حملة أمنية

بدأت مساء الخميس قوات من الجيش المصري بالنزول والتواجد  يناير 20قبل أيام قليلة من حلول الذكرى الخامسة إلحياء ثورة 

المتحدث العسكري باسم الجيش، محمد سمير، إلى هذا األمر  وفي الوقت الذي لم يشر فيه في بعض الميادين والشوارع الرئيسية.

ودوافعه، قالت وسائل إعالم تابعة لسلطة االنقالب إنه يأتي في إطار خطة تأمين المنشآت واألهداف الحيوية وحماية 

لمواطنين قيام ورصد بعض ا المواطنين، في ذكرى الثورة، وفق توجيهات القيادات األمنية، وبتنسيق كامل مع رجال الشرطة.

سيارات ومدرعات تابعة للجيش تجوب بعض الميادين والشوارع، وتم تداول بعض الصور على مواقع التواصل االجتماعي لتلك 

ووصفت وكالة "رويترز" الحملة الشرسة التي تشنها السلطات حاليا،  السيارات والمدرعات، التي تحمل شعار "حماية المواطنين".

يناير، في إشارة واضحة إلى أن السلطات  20نية في تاريخ مصر"، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة بأنها "أصعب حملة أم

 "قلقة للغاية".

 22/0/2102 20عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56a0bda9b16b9f0b0542a44a/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-1453374889
http://arabi21.com/story/882574/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــــــــ

 من أفراد أسرته إثر سقوط "قذيفة هاون" في شمال سيناء 5رضيع وإصابة مصرع 

بحي الرسم بمدينة عل منزل للمدنيين  فجر اليوم، إثر سقوط قذيفة هاونأفراد من أسرته،  5لقي طفل رضيع مصرعه، وأصيب 

 رفح في شمال سيناء.

 22/0/2102 الوطن

 

 "والية سيناء" تتبنى هجوم العريش

أعلنت جماعة "والية سيناء" المبايعة لتنظيم "داعش" اإلرهابي، صباح اليوم الخميس، عن تبنيها الهجوم المسلح الذي استهدف 

عشرة آخرين، في  كمين )حاجز( "العتالوي" بالعريش بمحافظة شمال سيناء )شمال شرق(، وأودى بحياة خمسة شرطيين، وإصابة

وتناقلت حسابات تابعة ألنصار الجماعة المتشددة، على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" بيانًا تبنى  وقت سابق مساء األربعاء.

فيه التنظيم العملية، مشيرا أن "جنود الخالفة في والية سيناء، يباغتون أحد كمائن الشرطة المصرية وسط العريش، وسقوط 

جنود  2وفي وقت سابق، أمس، قال شهود عيان لألناضول، إن "ضابًطا، و ي صفوفهم، ويستولون على مدرعة".قتلى وجرحى ف

وذكر الشهود، أن "المسلحين  آخرون، إثر هجوم مسلح على كمين العتالوي، بالعريش، شمالي سيناء". 01لقوا مصرعهم وأصيب 

ين أن "سيارات اإلسعاف تنقل اآلن قتلى ومصابي الشرطة من الميدان استولوا على أحد المدرعات التابعة لقوات الشرطة"، الفت

 بعد الهجوم".
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