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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

 السيسى إلى العاهل األردني ير الخارجية ينقل رسالة منوز

وزير الخارجية التقى مع جاللة الملك عبد  "سامح شكرى"تحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الم صرح المستشار أحمد أبو زيد

اهلل الثانى ملك األردن خالل زيارته الحالية إلى المملكة األردنية الهاشمية حيث نقل إليه رسالة من السيسى تتعلق باألوضاع 

يم اللقاء تناول تقيوأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن  اإلقليمية، وذلك فى إطار التشاور السياسى المستمر بين البلدين.

األوضاع فى كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، حيث نقل الوزير شكرى رؤية مصر الداعية إلى ضرورة بدء المفاوضات السياسية 

فى سوريا فى أسرع وقت وفقاً لإلطار الزمنى المحدد من جانب مجلس األمن، وأهمية إتاحة الفرصة لتمثيل كافة أطياف المعارضة 

ة الوطنية بما يضمن التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على األرض. كما تناول اللقاء الوضع فى ليبيا وأهمية توفير الدعم السوري

لحكومة الوفاق الوطنى لتمكينها من أداء مهامها، وضرورة أن تسمو جميع األطراف الليبية فوق االعتبارات الجهوية والشخصية، 

 ة الوطن وسالمته ومحاربة اإلرهاب.وأن يلتف الجميع خلف هدف استعاد

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 يشارك فى االجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب باإلمارات  المصري وزير الخارجية

يناير  22و  25بمبادرة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا بأبي ظبى يومى 

باسم وزارة الخارجية،  أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمىلمناقشة تطوير آليات إدارة العمل العربى المشترك. وصرح المستشار  2102

يناير من األردن، حيث أجرى مشاورات ثنائية مع المسئولين فى المملكة  22وزير الخارجية يتوجه اليوم األحد  "سامح شكرى"بأن 

تماع العربى المشار إليه موضحًا األردنية الهاشمية على مدار اليومين الماضيين، إلى اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة فى االج

أن االجتماع من المنتظر أن يتناول اصالح العالقات العربية البينية، وسبل معالجة األزمات العربية المختلفة، ومواجهة اإلرهاب، 

 والتعامل مع دول الجوار الجغرافي اإلقليمي.

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 مشاركة مصر ألول مرة فى اجتماعات مجموعة العشرين لالقتصادات الكبرى

شاركت مصر ألول مرة فى اجتماعات مجموعة دول العشرين، والتى تعد أهم محفل تلبيًة للدعوة الموجهة من الحكومة الصينية، 

من حجم  ٪٥٨دولة من االقتصادات الكبرى تمثل نحو  ٠٢عالمى لتنسيق السياسات االقتصادية الدولية، وتضم فى عضويتها 

الشخصيين لقادة دول المجموعة والذى عقد االقتصاد العالمى، حيث ترأس الوزير المفوض راجى اإلتربى االجتماع األول للممثلين 

جاء ذلك فى تصريحات للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية،  بالعاصمة الصينية بكين فى منتصف يناير.

 سمياً الذى كشف عن قيام وزارة الخارجية المصرية، بناء على تعليمات وزير الخارجية سامح شكرى، بإبالغ الحكومة الصينية ر

بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى كل من السفير مجدى راضى مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية متعددة 

االطراف والتعاون الدولى، والوزير المفوض راجى اإلتربى نائب مدير مكتب وزير الخارجية، مهام الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية 

 .٠٢٠٢ام لدى مجموعة العشرين خالل ع

 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=280e6dab-19f7-4e02-9cb7-8a69e0c56fae
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f8e5a5b9-2a62-4194-8efb-14260afd1611
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b4e14a9c-13d0-4b67-9f17-fbde833031ee
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 ُيشارك بمهمة مجلس األمن إلي بورونديمندوب مصر الدائم لدي األمم المتحدة 

الجاري، لتسوية األزمة السياسية واألمنية التي  ٠٠و ٠٠في إطار ُمشاركته بالمهمة التي قام بها مجلس األمن إلي بوروندي يومي 

دائم ب مصر التشهدها بوروندي اتصاال باالنتخابات الرئاسية التي ُعقدت في يوليو الماضي، صرح السفير/ عمرو ابو العطا مندو

لدى األمم المتحدة بأن أعضاء مجلس األمن قد توافقوا على ضرورة احترام كافة األطراف للدستور البوروندي واتفاق أروشا الموقع 

، وضرورة الحفاظ على ما تم تحقيقه من ُمكتسبات على صعيد إرساء السالم واالستقرار، وما تحقق من تنميه طوال ٠٢٢٢عام 

، وأن الحل الوحيد لتسوية األزمة هو التوصل إلى حل سياسي توافقي من خالل حوار وطني شامل بمشاركة كافة السنوات الماضية

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة بأن وفد مجلس األمن  .٠٠٢٥األطراف الوطنية السلمية، وفقا لقرار مجلس األمن 

 .يات المتحدة وبريطانيا وأنجوالمن بينهم المندوبين الدائمين لمصر والوالشمل ممثلين عن الدول الخمسة عشر أعضاء المجلس و

 22/0/2102 جية المصريةموقع وزارة الخار

 John Batchelor Show القنصل العام بنيويورك ضيف البرنامج اإلذاعي الشهير

السفير أحمد فاروق،   John Batchelorفي إطار الحملة اإلعالمية "مصر اليوم أفضل"، استضاف اإلذاعي األمريكي الشهير

مليون  5.5القنصل العام المصري في نيويورك، في برنامجه اإلذاعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويقدر عدد متابعيه بحوالي 

يناير على مختلف األصعدة السياسية  25أمريكي، حيث استعرض السفير فاروق أهم االنجازات التي تم تحقيقها في مصر منذ ثورة 

واالجتماعية، والجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في تأمين حدود مصر الشرقية والغربية،  واالقتصادية

 وأهمية وحيوية قطاع السياحة في مصر باعتبارها أهم وأعرق المقاصد السياحية في العالم.

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مصر تدين الهجوم اإلرهابي على مطعم في مقديشيو

العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل أدانت مصر الهجوم اإلرهابي الذي شنته حركة الشباب الصومالية على مطعم في 

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا في  شخصا. 01نحو 

لى وقوف ضحايا الحادث، دعايا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين. كما أكد المتحدث ع

 مصر بجانب حكومة وشعب الصومال في مواجهة اإلرهاب الغاشم.

 22/0/2102 المصريةموقع وزارة الخارجية 

 مصر تدين مصادرة األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها قرار الحكومة اإلسرائيلية بمصادرة مئات األفدنة من األراضي الفلسطينية بغور األردن 

سم وزارة الخارجية تلك الخطوة بغير الشرعية والتي في الضفة الغربية، حيث وصف المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي با

تتحدى بشكل فج القانون الدولي وكافة المواثيق واألعراف الدولية وخاصة تلك التي تتعلق بعدم جواز تغيير الواقع بالقوة فى 

االتفاقات الموقعة بين الجانبين كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذا اإلجراء يتنافى مع كافة  الدول الخاضعة لالحتالل.

الفلسطيني واإلسرائيلي، ويمثل تحديا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من 

ودعا المتحدث باسم الخارجية الحكومة اإلسرائيلية إلى التوقف عن مثل  استعادة حقوقه المشروعة وبسط سيادته على أراضيه.

لك الممارسات التي تقوض جهود التهدئة، واتخاذ ما من شأنه تعزيز الثقة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تمهيدًا لعودة ت

 الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بهدف تحقيق السالم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 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=82e55a71-ab2a-415f-adba-c71c5773a89d
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=72b2da5a-88fa-40c3-a6a5-567b8df26d50
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6a1652ea-fc31-49f9-b740-aeaec6807f61
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=94e20039-1cbc-44a3-8053-d13d90c9d567
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 سفير مصر في الفاتيكان يلتقي برئيس المجلس البابوي للعالقات بين الكنائس قبيل زيارته لمصر

بالكاردينال/ كيرت   2102يناير  22السفير حاتم سيف النصر سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، يوم الجمعة  التقى

كوخ، رئيس المجلس البابوي للعالقات بين الكنائس، حيث تمحور النقاش حول سبل دفع التعاون بين المؤسسات الدينية 

يأتي اللقاء قبيل توجه الكاردينال/ كوخ لزيارة مصر خالل  سية وبين الفاتيكان.المصرية، وعلى رأسها الكنيسة القبطية االرثوذك

األسبوع األول من شهر فبراير المقبل، وذلك للمشاركة في االجتماع السنوي للجنة الدولية للكنائس الشرقية األرثوذكسية، والتي 

بالجهود المصرية في مكافحة التطرف واإلرهاب، ومكافحة  أشاد الكاردينال/ كوخ خالل اللقاء تعقد اجتماعها هذا العام في مصر.

من جانبه أشاد السفير سيف النصر بالعالقات المتميزة التي تجمع بين  التعصب الديني، ونشر الفكر السمح ومفهوم تقبل اآلخر.

 الفاتيكان ومصر، وبجهود المجلس البابوي في هذا اإلطار.

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 ا مع السفراء األفارقةمساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية يعقد اجتماع

يناير اجتماعاً مع جميع السفراء األفارقة المعتمدين  21عقد السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية يوم 

بالقاهرة فى مقر وزارة الخارجية، حيث ضم االجتماع نواب المساعد للشئون األفريقية ونائب المساعد لشئون األمم المتحدة 

هدف االجتماع إلى طرح الرؤية المصرية من أجل تطوير  إدارة المراسم والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية . وأعضاء

، وإبراز محاور دور مصر خالل عضويتها غير الدائمة فى مجلس األمن على مدار مصرية مع الدول األفريقيةوتفعيل العالقات ال

اإلقليمية والدولية المرتقبة على الساحة األفريقية، وعلى صعيد العالقات بين مصر العامين المقبلين، وعرض الفعاليات 

 والقارة .

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 السورية مصر تدعو لبدء مفاوضات جنيف خالل هذا الشهر بتمثيل واسع للمعارضة

كد المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أهمية  بدء المفاوضات السورية في جنيف تحت إشراف أ 

السورية "ستيفان دمستورا" في الموعد المتفق عليه والمنصوص عليه في  قرار مجلس األمن ورعاية المبعوث األممي لألزمة 

ودعا المتحدث الرسمي المبعوث األممي الي بذل كل الجهد  من أجل توفير التمثيل الالزم لكافة أطراف المعارضة   .٠٠٨٢رقم 

السورية والقوى الوطنية المؤثرة في المعادلة السورية خالل عملية التفاوض في جنيف، حرصًا على أن تكون النتائج التي سيتم 

وناشد  المتحدث باسم الخارجية السيد" دمستورا"  االستفادة من األيام القادمة لبحث  التوصل إليها قابلة للتنفيذ على األرض.

صيغ تمثيل المعارضة السورية على النحو األمثل، مؤكدًا علي أن تسوية األزمة السورية لم تعد تحتمل االنتظار أكثر من ذلك، 

، غير المنخرطين في الصراع العسكري، يموتون جوعًا حيث بلغت معاناة الشعب السوري مستويات غير مسبوقة، وبات المدنيون

تحت الحصار، مشيرا الي ان استمرار الصراع في سوريا بات يمثل تهديدا خطيرا الستقرار المنطقة بأكملها، االمر الذي  يجعل 

 التفاوض بين األطراف السورية مسألة ُملحة تحتم على كافة الدول مساعدة األمم المتحدة على إنجازها.

 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=a66d0a47-9a49-47ef-855e-c87975c51b51
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=63975d51-8e72-4b9a-a006-588cb7b6df38
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=127f7a68-fb50-464f-bcca-2a41e0e73032
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 للتعاون في مجال القطاع المصرفيتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والكونجو الديمقراطية 

صرح السفير/ هاني صالح، سفير مصر لدى الكونجو الديمقراطية، بأن كاًل من هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، 

يناير  01وميشيل لوسيمبي، رئيس اتحاد البنوك الكونجولية، قد قاما بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين اإلتحادين يوم 

يناير الجاري، للمشاركة في  21 – 05وذلك على هامش زيارة رئيس اتحاد البنوك الكونجولية إلى مصر خالل الفترة من ، 2102

إلى أن رئيس اتحاد البنوك الكونجولية قد بحث مع رئيس  "صالح"وأشار السفير المؤتمر الدولي للمجالس العالمية للتنافسية.

اتحاد بنوك مصر أوجه التعاون المشترك بين االتحادين، والعمل على تسهيل إنشاء ترتيبات مصرفية بين البنوك المصرية 

لقطاع ة للعاملين باوالبنوك الكونجولية لتنمية االستثمار وتشجيع الروابط االقتصادية، باإلضافة إلى سبل عقد دورات تدريبي

المصرفي الكونجولي في مصر وفقًا الحتياجاته بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، فضاًل عن إمكانية فتح فروع ومكاتب 

 تمثيل للبنوك المصرية في الكونجو الديمقراطية، بما يسهم في تنشيط التجارة البينية بين البلدين.

 22/0/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 الخارجية: تصريحات متحدث الرئاسة التركية ال تحرك ساكنا في مصر

اسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية اعتبر المتحدث الرسمي ب

ذلك و "إبراهيم كلين" األخيرة، صادره من غير ذي صفة، وال تحرك ساكنًا في مصر التي تمضى بخطوات ثابتة نحو التنمية والرخاء.

الرسمي باسم الرئاسة التركية، "إبراهيم كلين"، حول العالقات المصرية ردًا على تساؤل حول التصريحات الصادرة، عن المتحدث 

ودعا المتحدث باسم  التركية، وما وصفه بحدوث انقالب عسكري في مصر، وتدخله غير المقبول في الشئون الداخلية المصرية.

ار حقيقة وضع مصر الدولي ، وااللتفات الخارجية المسئولين األتراك إلى التوقف عن التدخل في الشأن المصري واإلصرار على إنك

إلى االنتهاكات التي تشهدها تركيا كل يوم ضد مواطنيها من المطالبين بحقوقهم في التعبير عن الرأي واألكاديميين من أصحاب 

 المواقف الوطنية المستقلة واألقليات المهشمة والمغبون حقها.

 22/0/2102 بوابة األخبار

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

 دينالبل

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

يونيو،  ٠٢واالنتخابات البرلمانية األخيرة في إطار إتمام خارطة الطريق بعد ثورة  مصر، في األوضاع تطورات علي أطلعها حيث

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

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

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

 22/0/2102 بوابة األهرام

 السيسي يشارك في القمة اإلفريقية بأديس أبابا نهاية يناير

يناير الجاري، والتي  ٠٠و٠٢أبابا يومي  ُيشارك السيسي في أعمال القمة اإلفريقية، والتي ستعقد في العاصمة اإلثيوبية أديس

ويسبق القمة، اجتماع لوزراء الخارجية األفارقة يومي األربعاء والخميس ، وُيمثل  سيشارك فيها عدد كبير من الزعماء األفارقة.

 مبادرة التنمية الجديدة إلفريقيا. -مصر فيها سامح شكري وزير الخارجية، وستسبقها قمة النيباد 

 22/0/2102 بوابة االخبار

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c2a1fd26-0c8f-44ee-98d7-da2ce386cb2a
http://akhbarelyom.com/article/56a3c8d3b16b9f0149bbaf0c/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1453574355
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
http://akhbarelyom.com/article/56a2797cb16b9ff43549d9d4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1453488508


 

 

2102يناير  52  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 مصر تبدأ فى إثيوبيا حملة الترويج لعضويتها لمجلس السلم واألمن األفريقى

يتها لمجلس السلم واألمن األفريقى والذى ستترشح له لمدة ثالثة أعوام تبدأ مصر اليوم حملة فى أديس أبابا للترويج لعضو

ساعة المقبلة على هامش اجتماعات القمة األفريقية فى إثيوبيا بحضور وزير  21مقبلة ومن المقرر أن تجرى االنتخابات خالل الـ

المنظمات األفريقية ورئيس وفد مصر فى الخارجية سامح شكرى. وقال السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية لشئون 

االجتماعات التحضيرية للقمة أن مصر ستترشح لالنتخابات على مقعد الثالث سنوات عن شمال أفريقيا على أن تبدأ فى تولى 

ثلثى  ، الفتا إلى أنه ال يوجد منافس أمام القاهرة إال أن حصولها على المقعد يستلزم التصويت بموافقة2102مهامها فى أبريل 

 األعضاء، وهذا يتطلب جهدا دبلوماسيا لضمان التأييد األفريقى.

 25/0/2102 اليوم السابع

 

 الخرطوم أوائل الشهر المقبللجنة سد النهضة تجتمع فى 

تعقد اللجنة الوطنية لسد النهضة اإلثيوبى اجتماعًا فى العاصمة السودانية الخرطوم، أوائل الشهر المقبل لمناقشة خطة عمل 

ة للسد يالمكتبين االستشاريين "بى . أر .أل" و "أرتيليا" الفرنسيين اللذان سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية، لمعرفة اآلثار السلب

على دولتى المصب مصر والسودان. وتتسلم الدول الثالثة "مصر والسودان وأثيوبيا" العرض الفنى المقدم من المكتبين حول 

خطة عملهما معًا نهاية الشهر، وفقًا لما أكده الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات سابقة، حيث تجتمع 

خبير من الدول الثالث عقب تسلم العرض لمناقشته وإبداء الرأى الفنى فيه، تمهيدًا لتوقيع  02نة من اللجنة الوطنية المكو

 العقد مع المكتب القانونى "كوربت" الذى سيقوم بدوره بتوقيع العقود مع المكتبين الفنيين.

 25/0/2102 اليوم السابع

 

 دعوة السيسى أثرت فينا قيادة وشعبا: الناطق باسم حكومة تونس 

قال الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية، الوزير المكلف لشئون البرلمان، الدكتور خالد شوكات، إن دعوة السيسى للمواطنين 

قيادة وشعبا، مؤكدا أنهم يدركون أن دعوة السيسى بعيدة كل التونسيين للحفاظ على بالدهم قد أثرت عاطفيا فى تونس 

عن تقدير الشعب التونسى  ت" فى تصريحات خاصة لليوم السابعالبعد عن التدخل فى الشئون الداخلية للبالد. وأعرب "شوكا

فهو يشعر بها ألنه السيسى "ممسك بالجمر"،  امها وأمنها، مشيرا إلى أنلغيرة السيسى على تونس ومكتسباتها ودولتها ونظ

يواجه "داعش" والجماعات التكفيرية ومن يريدون شرا لمصر، مؤكدا أن هؤالء يريدون أيضا الشر لتونس وشعبها، وأن ماصرح به 

 السيسى إشارة أخوية وتضامنية مع تونس.

 22/0/2102 اليوم السابع

 

 سفير مصر باليابان يبحث مع محافظ طوكيو نقل خبراتهم لتطوير العاصمة اإلدارية

التقى السفير إسماعيل خيرت سفير مصر فى اليابان مع محافظ طوكيو، حيث تناول االجتماع تجربة حكومة طوكيو المتميزة 

إدارة واحدة من أكبر المدن فى العالم وأكثرها كثافة بمعدالت كفاءة عالية مشهود لها عالميًا وذلك فى إطار جهود السفارة فى 

 المصرية فى طوكيو لتعزيز العالقات المصرية اليابانية واالستفادة من التجربة التنموية اليابانية الرائدة.

 22/0/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/2554556#.VqXW9fkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2554376#.VqXXzvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%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%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7/2554128#.VqXY6_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/24/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9/2552727#.VqXbcfkrLIU
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 رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر القاهرة

ثنين، على متن طائرة غادر المهندس فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ، والوفد المرافق، القاهرة، صباح اإل

 خاصة متوجًها إلى الجزائر العاصمة في زيارة قصيرة يعود بعدها إلى مصر لمواصلة لقاءاته لبحث آخر تطورات الوضع في بالده.

وتأتي زيارة الوفد الليبي للجزائر تلبية لدعوة من  «.موسى الكوني»ستة أعضاء من بينهم نائبه « السراج»ويضم الوفد المرافق لـ

قد التقى خالل زيارته لمصر مع « السراج»كان  عبدالملك السالل، رئيس الحكومة الجزائرية، لبحث التطورات األخيرة في ليبيا .

كبار المسؤولين وبعض الشخصيات، حيث بحث آخر تطورات الوضع في األراضي الليبية وسبل تحقيق اتفاق الصخيرات المغربية 

 كومة الوفاق من ممارسة عملها والحصول على موافقة مجلس النواب الليبى عليها.بين كل األطراف الليبية وتمكين ح

 25/0/2102 المصري اليوم

 

 «السعودى -المصرى »يعطل مذكرات تفاهم « سالمان»غضب سعودى من 

االجتماع الرابع للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، أمس، شهدت انتقادات حادة من الجانب كشفت مصادر حكومية أن فعاليات 

السعودى لوزير االستثمار، أشرف سالمان، بسبب المعوقات التى يلقاها المستثمرون السعوديون فى مصر، ما أدى لتراجع الجانب 

المعوقات، إضافة إلى توقيع محضر مع وزارة االستثمار  السعودى عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم رسميًا لحين إزالة هذه

 يتضمن التزام الجانب المصرى بإزالة كافة المعوقات، التى يلقاها المستثمرون السعوديون فى مصر خالل فترة وجيزة.

 25/0/2102 الوطن

 

 يناير 25يكشفه رعب السيسي من كينيث روث: هذا ما 

يناير يكشف  25قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن "رعب" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من ذكرى 

وأورد المسؤول الحقوقي تقريرا بصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان . زايد على نحو يتجاوز ما يعترف بهعلمه بالسخط المت

وفي وقت سابق ،قال الباحث األمريكي إريك تراجر  إن فترة  المصرية يجذب االنتباه إلى ذكرى تستهدف تجنبها"."قمع السلطات 

 25"شهر عسل" الرئيس السيسي بلغت نهايتها، واعتبر أن هناك توترا واضحا داخل مؤسسات الدولة جراء دعوات التظاهر في 

  يناير".

 25/0/2102 مصر العربية

 

 المفتي يغادر القاهرة للمشاركة بمؤتمر األقليات الدينية بالمغرب

اركة في مؤتمر "حقوق غادر الدكتور شوقي عالم، مفتي الجمهورية، اليوم األحد، القاهرة متوجًها إلى المملكة المغربية للمش

يناير الجاري، تحت رعاية العاهل  25و 25األقليات الدينية في الديار اإلسالمية" الذي يعقد بمدينة مراكش في الفترة ما بين 

المغربي الملك محمد السادس، وتنظمه وزارة األوقاف المغربية بالتعاون مع منتدى تعزيز السلم واألمن في المجتمعات برئاسة 

 عبد اهلل بن بيه.الشيخ 

 22/0/2102 مصر العربية

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/880369
http://www.elwatannews.com/news/details/936028
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/897605-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%AB-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/896652-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%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-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 الموجهة للتوانسةمنصف المرزوقي يرد على كلمة السيسي 

شن الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، هجوما على رئيس االنقالب المصري عبد الفتاح السيسي بعدما نصح 

وقال المرزوقي متعجبا في رسالة عبر صفحته  التونسيين بالحفاظ على بلدهم، مستنكرا من أن تأتي النصيحة ممن ضيع بلده.

سي يوصينا نحن التونسيين بالحفاظ على بلدنا ! هذا الرجل يوصينا نحن بالحفاظ على بلدنا هو على "فيسبوك"، االثنين، السي

وأضاف المرزوقي أنه "ليس فقط الشعب المصري الرائع بحاجة للحفاظ على  بدوري أن أوصي المصريين".  الذي ضّيع بلده !!!!

ا وقال المرزوقي إنن الذين يحاصرهم الدكتاتور في غّزة، العالم". مصر، العالم العربي، الربيع العربي، القضية الفلسطينية، أهلنا

"كلنا بحاجة لمصر حرة من الفساد واالستبداد؛ ألنها كانت وستبقى أكبر درع لألمة في هذه اللحظة من تاريخها، والكل يتطاولون 

ذوا بالكم من المحروسة ال تنجّروا لمربع ووصف الرئيس التونسي السابق، السيسي بالطاغية، وقال "خ عليها لغياب هذا الدرع". 

العنف الذي يريد الطاغية هو وزبانيته جّركم إليه، ال غدا في الذكرى الخامسة لثورتكم العظيمة، وال في أي يوم. الطاغية يكّرر 

 سيناريو بليدا وفشله محتوم".

 25/0/2102 20عربي

 المانيفستو: السيسي "خان" الثورة التي أسقطت مبارك

نشرت صحيفة المانيفستو اإليطالية تقريرا قالت فيه، إن قائد االنقالب في مصر عبد الفتاح السيسي "خان" الشهداء الذين 

احت بنظام حسني مبارك، وأعاد منظومة القمع واالستبداد القديمة ذاتها، وسط صمت تام من بعض سقطوا في الثورة التي أط

وجوه النخبة المثقفة المصرية، الذين يبررون موقفهم بأن السيسي رغم كل مساوئه أفضل من اإلخوان.وقالت الصحيفة، في 

ثقفة في مصر تلتزم الصمت، على غرار الكاتب عالء األسواني، النخبة الم  "، إن األغلبية الساحقة 20تقريرها الذي ترجمته "عربي

يناير التي أسقطت  25وكل من يتجرأ على انتقاد النظام يتعرض للقمع واإلسكات، حتى أصبحت مصر بعد خمس سنوات من ثورة 

 نظام حسني مبارك، دولة استبدادية ودكتاتورية بمعنى الكلمة.

 25/0/2102 20ربيع

 

 بيكو انتهت صالحيتها-توني بلير: اتفاقية سايكس

بيكو انتهت صالحيتها والمنطقة تشهد تغيرات تشكل شرق -قال رئيس وزراء بريطانيا األسبق توني بلير، إن اتفاقية سايكس

تختلف اختالفا كليا عن الظروف وقال بلير إنه بسبب المتغيرات التي طرأت على هذه المنطقة "فالظروف الحالية  أوسط جديدا.

وأشار بلير إلى أنه "حينما رسمت حدود مناطق الشرق األوسط آنذاك بحسب  بيكو".-التي عقدت بموجبها اتفاقية سايكس

بيكو، كان عدد السكان في هذه المنطقة قليال نسبة إلى الوقت الحاضر، حتى إن الكثير من هذه الدول لم يكن -اتفاقية سايكس

 ها النفط آنذاك"، بحسب "رووادو".مكتشفا في

 22/0/2102 20عربي

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/882897/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A9
http://arabi21.com/story/882905/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://arabi21.com/story/882725/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 السيسي يجتمع بوزير الرى ألستعراض مالمح استراتيجيتة وزارته

السواحل المصرية، منوهًا بأهمية شدد السيسى على أهمية التصدى لجميع الظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وحماية 

جاء ذلك .مراعاة الُبعد البيئى فى جميع المشروعات التى تنفذها الدولة سواء فى مجال الموارد المائية والرى أو غيره من المجاالت

ية وزارته خالل االجتماع الذى عقده أمس مع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، الذى استعرض مالمح استراتيج

للتأقلم مع التغيرات المناخية، السيما فيما يتعلق بسبل التعامل مع بعض الظواهر المناخية السلبية وفى مقدمتها ارتفاع 

وقد تطرق االجتماع إلى متابعة مسار المفاوضات الجارية بين كل من .مستوى سطح البحر وزيادة المتوسط العام لدرجات الحرارة

ن بشأن سد النهضة اإلثيوبي، حيث استعرض وزير الموارد المائية آخر المستجدات الجارية على صعيد هذه مصر وإثيوبيا والسودا

 المفاوضات، وذلك فى إطار اإلعداد للمشاركة المصرية فى االجتماع السداسى المقبل لوزراء الخارجية والرى فى الدول الثالث.

 25/0/2102 األهرام

 السيسي يلقى كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يناير

بناء الوطن قد فى كلمته أمس بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، أكد السيسى أن شبابا من خيرة أ

ضحوا بأرواحهم، خالل ثورة الشعب المصرى،وأن انحراف  ثورة  يناير عن المسار لم يكن من قبل أبنائها األوفياء بل ممن نسبوها 

 ألنفسهم عنوة وأن الدولة تسعى لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات دون التحول إلى الفوضى الهدامة

 25/0/2102 األهرام

 -الحكومة المصرية :

  من الشباب 2مصادر: رئيس الوزراء يكتفى بتجديد تعيين معاون واحد له واستبعاد 

قالت مصادر مطلعة إن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اكتفى بالتجديد لواحد من معاونين رئيس الوزراء الذى انتهى قرار تعينهم 

من الشهر الجارى، حيث جدد للدكتور أحمد السيد محمد حسين جابر، المسئول عن ملف المليون ونصف فدان، مع عدم  ٠٠يوم 

حمد المغازى محمد، وهشام يوسف فهمى يوسف، كما تم تعيين المهندسة جيهان محمد التجديد لكل من الدكتور عبد اهلل م

عبد المنعم فى قرار سابق مساعد لألمين العام لمجلس الوزراء للمشروعات القومية. وأوضحت المصادر أن قرار استبعاد اثنين 

م من الشباب ومسئولون عن عدد كبير من الملفات من معاونين رئيس الوزراء من الشباب اثار االستياء، لدى البعض، نظرا لكونه

من بينهم ملفات تطوير العشوائيات والقرى األكثر فقرا ومتابعة توافر السلع، فى الوقت الذى يؤكد فيه رئيس الجمهورية دائمًا 

 على االهتمام بالشباب وخبراتهم. 

 22/0/2102 اليوم السابع

 جنيه مليار 51بـ مديونة النقل وزارة": الجيوشي"

الفاشلة مليار جنيه وال يوجد أي مبرر لهذه الديون سوى اإلدارة  51أكد د.سعد الجيوشي وزير النقل، ان وزارة النقل مديونية بـ 

وعدم االستفادة من إمكانيات قطاع النقل في مصر سواء السكة الحديد أو مترو األنفاق والمواني البحرية والنهري والبرية وأيضا 

جاء ذلك خالل اجتماع الوزير مع نخبة من كبار الخبراء في مجال النقل واالستثمار واالقتصاد والتنمية البشرية  الطرق والكباري

 .بهدف كيفية تنشيط الجانب االقتصادي للوزارة بجانب دورها الخدميواللوجستيات 

 22/0/2102 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131796/27/471638/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131796/25/471591/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/24/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7/2554217#.VqXJ4Pl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56a51a6eb16b9fdb5918e45a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8050-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1453660782
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 مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراض إلقامة مشروعات في بعض المحافظات

بالمحافظات إلقامة بعض المشروعات الخدمية وافق مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، علي تخصيص عدة أراض 

ويأتي ذلك بناًءا علي ما عرضه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بما يحقق المنفعة العامة بالمحافظات وتنفيذ .عليها

ص قطعة أرض وأوضح بدر، أن األراضي تتضمن محافظة القاهرة، حيث تم تخصي.المشروعات العاجلة التي يحتاجها المواطنون

بشارع مؤسسة الزكاة لصالح هيئة األبنية التعليمية كحق انتفاع بدون مقابل إلقامة مدرسة  5متر مربع بالكيلو  0221مساحتها 

متر مربع بمركز دير مواس  250كما تم تخصيص قطعة أرض مساحتها . حكومية عليها على أن تظل األرض ملكًا للمحافظة

 . الح وزارة اإلسكان إلقامة وحدات إسكان فوق المتوسطبمحافظة المنيا، بالمجان لص

 22/0/2102 بوابة األخبار

 -المصرى :البرلمان 

 «زهقت الناس»: يناير 25 تظاهرات عن «البرلمان نواب»

ل الذكرى الخامسة أكد عدد من نواب البرلمان، أن الشعب المصري لن ينساق خلف الدعوات التي أطلقها البعض حول التظاهر خال

عقب إكمال خارطة الطريق أن الشعب المصري يستكمل طريقه اآلن نحو االستقرار واألمان، وا وأضاف.يناير 25لثورة 

من جانبه، قال .الشرطةووأشاروا إلى أن الدعوات قد تستغلها جماعة اإلخوان لخلق حالة من الصراع بين المصريين .بالبرلمان

توحيد تامر عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، إن الشعب المصري أصبح لديه وعي كامل ولن ينساق خلف دعوات 

من جانبه، قالت النائبة منى جاب اهلل، عضو مجلس النواب عن عن دائرة و .يناير 25رى الثورة الخامسة، اإلثنين التظاهر فى ذك

يناير، مشددة على رفضها  25منشية ناصر والجمالية، إنها صاحبة فكرة االحتفال في ميدان التحرير بالذكرى الخامسة لثورة 

ائب عصام الدين القاضي عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية بالبحيرة، كالمه كما وجه الن النطالق أي تظاهرات أو مسيرات.

 للشباب قائال: "احذروا من األجندات الخارجية واحرصوا على مصر وال تجعلوا أًيا ما كان أن يستغل طاقتكم في تخريب البالد".

 25/0/1022 بوابة األخبار

 -تصريحات :

 يناير 25تقبض على مثيري الشغب في « كتائب شبابية»يدعو لخروج « مصطفى بكري»

وقال في برنامجه .يناير المقبل؛ للقبض على مثيري الشغب 25دعا مصطفى بكري، الشعب للخروج في شكل "كتائب شبابية" يوم 

وفًقا للقانون في التعامل مع مثيري الشغب" متابًعا: "أي حد  ،أن "الناس منفعله، وجواها الكثير، لكننا سنعمل«حقائق وأسرار»

وتوقع أال تشهد ذكرى الثورة أي أحداث عنف، قائًلا: "لن يجرؤ أحد على ."هنالقيه هناخده ونسلمه للشرطة، وهي تطبق القانون

ًفا: "بلدنا قوية منذ أكثر من سبعة فعل شيء؛ ألن بلدنا محمية من اهلل أوًلا ثم الشعب والجيش والشرطة والرجال الشرفاء"، مضي

 آالف سنة، وكل المؤامرات التي تعرضنا لها اندحرت، وبقيت مصر مرفوعة الرأس".

 22/0/2102 الشروق

 اإلعدام لمن يسيء للداخلية أو الجيشمحافظ اإلسكندرية: 

محمد عبد الظاهر، محافظ اإلسكندرية، بأن مصر بخير طالما فيها جيش وشرطة، معلقا: "أي إساءة لهم تعتبر خيانة وأي حد  قال

من، واللواء جاء ذلك خالل احتفال المحافظة بعيد الشرطة وكان أبرز الحضور، اللواء نادر جنيدي مدير األ".يسيء إليهم يعدم فورا

 .أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية

 22/0/2102 مصر العربية

http://akhbarelyom.com/article/56a517c3b16b9f345918e45a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-1453660099
http://akhbarelyom.com/article/56a565167fa975c07797ee2b/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D9%87%D9%82%D8%AA-1453679894
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012016&id=47687cfd-f81c-4c7f-9ee9-d450ffac048b
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/896789-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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 "رصد": أنصار ثورة يناير أقوى من أي عام مضىسيف الدولة لـ

، أكثر وأقوى ألف مرة عنهم منذ عام مضى، 2102قال محمد سيف الدولة، الباحث السياسي، إن أنصار ثورة يناير اليوم فى مطلع 

وأكد أنه على .نتصوريونيو، وبين نظام السيسى أقرب مما  21، الذين شاركوا فى 2100وأن الطالق بين رفاق الميدان فى يناير 

يقين أن جميع ثوار يناير يريدون النزول غدا الى الشوارع والميادين، ولكن حتى لو لم ينزل أحد فى الذكرى الخامسة للثورة، 

وأوضح، أنه أصبح واضحا اليوم للكافة .فسيكون السبب هو الخوف من بطش السلطة واستهدافها للمتظاهرين بالقتل واالعتقال

ظامه ورجاله ودولته العميقة هم اشد اعداء ثورة يناير، يكرهونها ويخشون منها ويحلمون بها فى كوابيسهم، و أن السيسى ون

 .أصبح الجميع على يقين اليوم ان الفصل النهائى فى حكاية الثورة لم يكتب بعد

 رصد 2102/0/25

 

 ى أنني لم أغادر مصرعالء عبد الفتاح: نادم عل

قال عالء عبدالفتاح، إن هناك موجة فاشية تجتاح المنطقة العربية، مرجًعا السبب في ذلك إلى شعارات القومية التي ترفعها 

الحكومات، مشيًرا إلى أنه بحاجة إلى السفر في مكان خال من الصراعات، كما تحدث عن مستقبله الشخصى، ورأيه فيما يدور 

و في حوار لـ"المصرى اليوم"، من محبسه بسجن المزرعة .يناير في زنزانته 25العربية، وكيفية االحتفال بذكرى ثورة بالمنطقة 

في طرة، أضاف عالء،"دلوقتى مدرك إن حبستى ليها قيمة مختلفة بعد مذبحة رابعة، كان مهم جًدا إن ناس من اللى ضد اإلخوان 

وحول .بحة، وتعادى السلطة اللى ارتكبتها، وتقول بوضوح وصراحة إنها سلطة مجرمةومن خارج التيارات اإلسالمية ترفض المذ

لما  2102محبسه قال عالء: "الحاجة المختلفة جًدا في الحبسة دى، إن أول مرة يبقى عندى إحساس حقيقى بالندم، ندم إنه في 

 ."سافر للخارجاترفع اسمى من على قرار المنع من السفر، تقريًبا كان في شهر يوليو، لم أ

 رصد 2102/0/25

 -توك شو :

 يناير 25خالد داوود: من يريد الخروج على النظام الحالي لن يتمسك بيوم 

 أعرب خالد داوود، عضو حزب الدستور، عن تعجبه من سؤال بعض فئات المجتمع المصري بشأن وجوب النزول لالحتفال بثورة

أعوام على الثورة التي اعترفت بها الدولة والدستور، مطالًبا بتوفير أجواء مناسبة لالحتفال مثلما يحدث  5يناير أم ال، بعد مرور  25

يناير خرجت ضد رئيس أدانه  25، إن ثورة «TEN» المذاع عبر فضائية« مساء القاهرة»وقال خالل لقائه ببرنامج .في تونس اآلن

من غير الطبيعي أن نسأل اليوم إذا كانت ثورة أم ال، وهل نحتفل بها أم »رقة أموال الشعب، متابًعا: القضاء بالفساد وس

يناير تحديًدا، والتخوف الدائم من خروج مظاهرات خالل االحتفاالت  25للدولة في يوم « االستنفار األمني»وتعجب مما وصفه بـ.«ال

يناير، وهذا اليوم مترسخ في ذهن قطاع كبير من الشعب  25لنظام لن يتمسك بيوم من يريد الخروج على ا»بذكرى الثورة، قائًلا: 

يناير،  25أن جميع األحزاب واالئتالفات المحسوبة على ثورة  وأكد المتحدث.«لمدى التوحد في التصدي لنظام أثبت القضاء فساده

وان المسلمين لألمر، وأن هذه القوى السياسية لن يناير، تحسًبا الستغالل جماعة اإلخ 25أكدت عدم نزولها في فعاليات يوم 

 .تتشارك مع اإلخوان في مظاهرة أو فاعلية سياسية

 25/0/2102 الشروق

 

 

http://rassd.com/174721.htm
http://rassd.com/174720.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012016&id=99ea508c-4bb7-4cbe-b4b5-e8910b750b85
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 مرتبات الموظفين ستصرف في موعدها«: الوزراء»رغم رفض قانون الخدمة المدنية.. 

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء يريد معرفة النقاط التي اعترض عليها النواب في 

التي اعترض أن الحكومة ستراجع النقاط « هنا العاصمة»وأضاف خالل مداخلة هاتفية ببرنامج .قانون الخدمة المدنية الجديد

وأوضح أن الدكتور أشرف .عليها مجلس النواب في القانون، وسيتم أخذ هذه المالحظات تمهيًدا لعرضه مرة أخرى على البرلمان

العربي وزير التخطيط، شّكل لجنة يوم الخميس الماضي لمراجعة القانون، فور رفضه من مجلس النواب في جلسة األربعاء 

وأكد على التزام الدولة بتسليم .تقدم ما وصلت إليه لمجلس الوزراء ليتم مناقشته بشكل موسعالماضي، مؤكًدا أن اللجنة س

الموظفين والعاملين بالدولة مرتباتهم بشكل طبيعي، نافًيا أي تصريحات نسبت لوزير التخطيط عن عدم قدرة الدولة على سداد 

 .لقانونالمرتبات أو الحصول على القروض من البنك الدولي في حال رفض ا

 25/0/2102 الشروق

 

 بعد الثورة حكمت الدولة من تيار ديني متطرف شهاب وجيه : 

يناير كانت تحت سيطرة وحكم الحزب الواحد،  25ثورة أوضح شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين األحرار، أن مصر قبل 

وبعد الثورة حكمت الدولة من تيار ديني متطرف، ما أعاق التحول الديمقراطي التي نادى به الشباب في ثورة يناير وتطلب عليه 

ن أسباب ثورة يناير، وعلينا الشعب أراد الديمقراطية وتداول السلطة، وهذا م»متابًعا:  .يونيو لتصحيح المسار 21الخروج في ثورة 

رفض الخدمة المدنية رغم إصرار الحكومة عليه، مثال حي على أن وأشار إلى .«الحفاظ على مكتسباتنا مما تحقق حتى اآلن

انتقد محمد شوقي، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، و «.الديمقراطية التي نعيشها اآلن، وأن الشعب له نواب يعملون لصالحه

يناير يدمر الناس اللي عايزة  25ارحمونا.. الهجوم على »يناير باستمرار، ومن يصفونها بالمؤامرة، قائًلا:  25ن ثورة من ُيهاجمو

أن الوضع السياسي والديمقراطي في مصر، « قةدقي 11»وأكد خالل حواره في برنامج .«تبني، ومن رأوها أمل للخالص وبناء البلد

 وبدوره، .مطالًبا المصريين بالتوحد والعمل لحل مشاكل الشبابيناير،  25تغير لألفضل بعد ثورة 

 25/0/2102 الشروق

 

 يونيو 21موسى يعترض على كلمة السيسي حول ثورة يناير وأحداث  احمد

 قال "و.يونيو، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يناير 21يناير وأحداث  25اعترض أحمد موسى، على كلمة السيسي عن ثورة 

 22يونيو، كانت ثورة شعبية عظيمة، خرج فيها  21كن ثورة ل يناير، 25 لثورة مسار تصحيح يونيو 21 ثورة إن" قال السيسي

 تصحيح ليست يعني يونيو، 21 عن تختلف يناير 25" وأضاف."يناير 25تصحيًحا لمسار مليوًنا، لم تحدث في التاريخ، ولم تكن 

ابية"، منوًها إلى أن إره عمليات أي عن تسفر ولم اإلخوان حكم وأسقط أبيه بكرة عن خرج شعب ثورة يونيو 21 نهائي، مسار

 .يونيو، على حد قوله 21المصري فى يناير التي شهدت أعمال تخريب وعنف وإجرام وثورة الشعب  25هناك فرًقا بين 

 25/0/2102 رصد

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012016&id=e3806062-22db-4f13-9d3c-8c6478fd0fde
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012016&id=b4f44af1-4875-4b7b-a25d-774b708cd9f7
http://rassd.com/174729.htm
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 -سوشيال ميديا :

  خالد يوسف: ستبقى ثورة يناير أعظم ما صنعه المصريون

ومصابوها نماذج للفداء. قال النائب البرلمانى خالد يوسف، إن ثورة يناير ستبقى أعظم وأنبل ما صنعه المصريون، وشهداؤها 

وأضاف خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "ستبقى ثورة يناير أعظم ما صنعه المصريون عبر تاريخهم 

 ."وسيبقى شبابها أنبل وأجمل ما فينا وسيبقى شهداؤها درة الشهداء ومصابوها وسجناؤها أهم نماذج الفداء

 25/0/2102 اليوم السابع

 وائل غنيم: َسُتهزم يناير حينما نقرر أن نصمت

يناير وقال خالل تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، ان ثورة .يناير 25احتفل وائل غنيم بالذكرى الخامسة لثورة 

سيطلقون سهام الغضب على أفكارك التي ترى أن الديمقراطية والحرية وحقوق .لن تنهزم بالرغم من تشويه اإلعالم لرموزها

سيسخرون منك ويلقبونك بشمام الكلة، وناشط السبوبة، .اإلنسان وإقامة دولة العدل والقانون هي أساس التقدم واالستقرار

سيصوبون عليك أذرعهم اإلعالمية، ويرّوج مهرجيهم .رب، وخيانة الوطن، وكراهية الجيشوالنكسجي. ويتهمونك بالعمالة للغ

شائعات ضدك وضد كل من يحذو حذوك، سينشرون الرعب من دمية إسمها فاهيتا، ومن آلية اسمها ديمقراطية، ومن كارثة 

ة إسقاط الدولة وتعكير السلم العام، سيقمعون أي محاولة منك لالصالح أو مواجهة الفساد، سيتهمونك بمحاول.إسمها حرية

والتآمر على الوطن. سيطالبونك بالصمت وعدم الكالم ويحملونك ما ال طاقة لك به إذا تكلمت، فهم شبعوا من انتقاداتك، بينما 

 أنا شاركت في ثورة يناير .. .. َسُتهزم يناير حينما نقرر أن نصمت.لم يشبعوا من سرقاتهم للوطن

 25/0/2102 مصر العربية

 المرزوقي: السيسي يوصينا بالحفاظ على تونس وهو يضيع بلده

وقال المرزوقي في تدوينة له .انتقد الرئيس التونسي السابق، حديث السيسي الذى طالب فيه التونسيين بالحفاظ على بلدهم

صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك":" السيسي يوصينا نحن التونسيين بالحفاظ على بلدنا! هذا الرجل يوصينا نحن  على

وأضاف:" بدوري أن أوصي المصريين، ليس فقط الشعب المصري الرائع بحاجة للحفاظ ."بالحفاظ على بلدنا هو الذي ضّيع بلده

وتابع:" كلنا ."العالم غّزة، في الدكتاتور يحاصرهم الذين أهلنا ية الفلسطينية، على مصر، العالم العربي .. الربيع العربي، القض

بحاجة لمصر حرة من الفساد واالستبداد ألنها كانت وستبقى أكبر درع لألمة في هذه اللحظة من تاريخها والكل يتطاولون عليها 

العنف الذي يريد الطاغية هو وزبانيته جّركم إليه ال غدا في  وأكمل:" خذوا بالكم من المحروسة، ال تنجّروا لمربع."لغياب هذا الدرع

 ر سيناريو بليدا وفشله محتوم .الذكرى الخامسة لثورتكم العظيمة وال في أي يوم، الطاغية يكّر

 25/0/2102 مصر العربية

 البرادعي للمشاركين في يناير: الثورة ستنتصر بكم

يناير، بالتزامن مع حلول  25وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة شكر لكل من شارك في ثورة 

الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "لكل من شارك وضحى من أجل الحرية والكرامة وكتب تغريدة عبر حسابه .ذكراها الخامسة

 ."الحق قوة فوق  اإلنسانية: الوطن مدين لكم وفخور بكم، ثقوا أن الثورة ستنتصر ألنكم المستقبل، وألن ال قوة

 22/0/2102 20عربى

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81--%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86/2554373#.VqXJl_l97IU
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/897632-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8E%D8%AA%D9%8F%D9%87%D8%B2%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%85%D8%AA
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%A7/897473-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87
http://arabi21.com/story/882883/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84#tag_49232
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 ما وصلنا إليه باسم يوسف مهاجًما اإلخوان: أنتم السبب في

هاجم باسم يوسف جماعة اإلخوان المسلمين، بسبب تناولهم اإلعالمي لقضايا قتل المتظاهرين وحبس النشطاء، في فترة حكم 

وكتب يوسف في عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، محمًلا المسؤولية في تردي األوضاع .الرئيس محمد مرسي

كر اإلخوان ان وساختهم مافرقتش كتير، وإعالمهم كان محرض و كانوا بيأيدوا القتل والحبس زي علشان نف.السياسية للجماعة

علشان نفكرهم لما صقفوا لمصطفى بكري في المجلس لما اتهم الثوار أنهم عمالء و خونة وعايزين ."دلوقتي، بتوع بانديتا

 ."فيه ده هو أنتم مش حد تاني، فما تقرفوناش بقى وحاجات تانية كثير بس عشان نفكرهم أن سبب اللي إحنا."يقسموا مصر

 22/0/2102 مصر العربية

 : أكلنا يوم أكل الثور األبيضماهينور المصري 

وقالت في تدوينة .يناير 25 لثورة الخامسة الذكري مع تزامنا محبسها، داخل من لها رسالة  نشرت صفحة الحرية لمهينور المصري

أعوام على هتاف "الشعب يريد اسقاط  5على موقع "فيس بوك": "ها هوالعام الخامس للثورة يأتي، أكاد ال أصدق أنه مرت 

ي ممتلئة بالحلم، بالحرية النظام" و "عيش..حرية.. عدالة اجتماعية..كرامة انسانية".. ربما ألني حتى وأنا في زنزانت

وأضافت: "البعض يرى بعد انقضاء تلك السنوات أن الثورة هزمت، آخرون يرون أنه ليس في اإلمكان أبدع مما كان، أما ."وباألمل

النظام فيرى أنه انتصر، ولكن هل تلك االجابات صحيحة وحاسمة؟ هل انهزمنا وهل انتهت الثورة؟ وهل أننا طوال الوقت كنا 

أننا أكلنا وأضافت: ."فقط؟ وهل ثبتت السلطوية أقدامها بالقوة واالستبداد أغلب الوقت، ومعسول الكالم في وقت آخر؟ ضحايا

يوم أكل الثور األبيض.. أن الثورة إنسانية في طبيعتها، فال تجعلنا نقبل أي ظلم يقع حتى على من يخالفوننا بالرأي، وحتى 

قائلة: يا شيماء في ذكراكي  واختتمت رسالتها."الظلم لشخص سيجعل الظلم يطولنا جميعاعلى من أرادوا أن يمحونا، وأن قبول 

األولى بلغي سالمنا لمالئكتنا الشهداء .. وقولي لهم أننا الزلنا مملوئين باألمل و لم يزدنا سجنهم وظلمهم إال تمسكا بحلمنا و 

 ."ثورتنا

 22/0/2102 20عربى

 ساويرس: عمر سليمان توسط لعودتي من الخارج

يناير، قائال بأن الظروف شاءت أن يكون  25سرد رجل األعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين األحرار ذكرايته مع ثورة 

أمام التليفزيون يومها وأضاف في مقال نشرتة جريدة األخبار:"كنا نجلس .يناير هو وأخيه سميح ٠٨خارج البالد يوم اندالع أحداث 

بعدها “وتابع: ."وفاجأتنا األحداث... فقررنا فورا الرجوع إلي مصر وذهبنا لركوب الطائرة ولكن فوجئنا بأن مطار القاهرة قد أغلق

 قاتصلت بمكتب الراحل اللواء عمر سليمان وأخطرت مدير المكتب بأني قد اتفهم أن يتم إغالق المطار أمام الهاربين أما أن يغل

 .أمام من يريد العودة إلي وطنه فما المنطق؟

 22/0/2210 مصر العربية

 إبريل تمتنع عن التظاهر وترتدي األسود في ذكرى الثورة 2

وجاء في بيان للحركة عبر صفحتها .يناير 25إبريل، عدم تنظيمها ألي فعاليات إلحياء الذكرى الخامسة لثورة  2أكدت حرركة شباب 

عالقة لها بحلم يناير، وبعيدة كل في الذكرى الخامسة لبدء الثورة نجد أنفسنا قد وصلنا لدولة ال :"الرسمية بموقع "فيس بوك

لن ننظم أي .ميدان التحرير رمز ثورة يناير أصبح في ذكراه تحت احتالل اآلالت العسكرية.البعد عن مطالب الشعب المصري

 .فعاليات في ذكرى بدء الثورة، وندعوالجميع لإلتشاح بالسواد، تعبيًرا عن الحالة التي وصلت إليها البالد

 22/0/2102 مصر العربية

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/897383-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87
http://arabi21.com/story/882894/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6#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%A7/896795-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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%A7/896942-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 النشره المجتمعيه

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 

 ريال مليار ٠٢الـ اتفاقيات مسودات تنهيان والسعودية مصر

، االجتماع الرابع من المجلس التنسيقي المصري 2102يناير  22نصر وزيرة التعاون الدولي إنه عقد اليوم األحد قالت سحر 

السعودي، وتم خالل االجتماع إنجاز جزء كبير من االتفاقيات، كما تم االنتهاء من مسودات االتفاقيات تمهيدا لالجتماع الخامس 

 ٠٢٢قالت أنه تم التوقيع على اتفاقية منحة قدرها و ولي العهد السعودي بالرياضالذي سينعقد برئاسة رئيس الوزراء وولي 

مليون فدان ولتنمية المرأة البدوية،  0.5مليون دوالر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم توجيهها للشباب ولصالح مشروع 

الشباب وسيتم البدء في مناطق سيناء ومناطق الصعيد، مليون جنيه لقروض  ٠٨٢كما تم التوقيع على ضخ أول دفعة منها بقيمة 

سحر أن أهم المشروعات التي حرص الجانب أضافت و مشيًرا إلي أنه سيتم التنفيذ من خالل قروض الصندوق االجتماعي للتنمية

الجانب السعودي  السعودي على التعرف عليها، هى مجاالت السياحة واإلسكان في منطقة الهرم وشرم الشيخ، الفتة إلى اهتمام

باالستثمار في مجال التعليم من خالل تبادل الخبرات والتعليم والتدريب، في إطار حزمة االستثمارات التي أعلن عنها الملك سلمان 

 مليار ستوجه لمدينة الملك سلمان.  ٠٢مليار ريال لتوجيهها لمصر، وأن جزء من حزمة الـ ٠٢بن عبد العزيز بقيمة 

 2102-0-22 بوابة االخبار

 

 «يناير 25»جنيه بالسوق السواء قبل ذكرى  1.20الدوالر يقفز لـ

يناير، خوًفا من اندالع  25الخامسة لثورة زاد الطلب على الدوالر في سوق الصرف بالبنوك والصرافات، قبل يوم واحد من الذكرى 

جنيه قبل  1555جنيه، مقارنة بـ 1.20وقفز سعرالعملة األمريكية بالسوق السوداء، األحد، إلى  احتجاجات مثلما حدث في تونس

ذكرى االحتفال قروش، وسط زيادة ملحوظة في الطلب على الدوالربالسوق، خالل األيام الماضية، بالتزامن مع  2يومين، بزيادة 

 يناير. 25بثورة 

 2102-0-22 المصري اليوم

 

 صحهال

 «التسمم»عامال بمشروع مدينة اإلسماعيلية الجديدة بـ 21ابة إص

يناير، بعد تناولهم  22شرق قناة السويس، األحد عامال بحالة تسمم من العاملين بمشروع مدينة اإلسماعيلية الجديدة  21أصيب 

وقال العمال عقب وصولهم للمستشفي، إنهم أصيبوا بالقيء  وجبة سمك مقلي، بمقر إقامتهم بقرية األبطال بالقنطرة شرق

وأعلنت حالة الطوارئ  واإلسهال بعد تناولهم وجبة سمك مقلي، عقب عودتهم من العمل بمدينة اإلسماعيلية الجديدة

المستشفي العام عقب وصول العمال المصابين، وتم عمل اإلسعافات األولية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة. وتحرر محضرا ب

 بالواقعة وتم التحفظ علي بقايا الطعام الموجود بمقر إقامة العمال المصابين، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 2102-0-22 بوابة االخبار

http://akhbarelyom.com/article/56a4d5097fa975c730fd8902/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%A3%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-1453643017
http://www.almasryalyoum.com/news/details/880028
http://akhbarelyom.com/article/56a53e757fa975076483d135/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-1453670005
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 سرطان الدواجن يغزو بعض المزارع واألطباء: ال يؤثر على الصحة العامة

الحيوان؛ لسحب عينات من المزارع المصابة شكلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لجنة من معهد بحوث صحة 

بمرض سرطان الدواجن، أو "الليكوزس"، الذي أدى إلى نفوق مئات الدواجن؛ لمعرفة مدى تأثير المرض على باقي الدواجن 

المرض  وأوضحت الهيئة، أن هذا المرض ال يؤثر على الصحة العامة، وال يمكن أن ينتقل إلى اإلنسان، مشيرة إلى أن هذا الموجودة

 .موجود عالمًيا

 رصد 2102-0-22

 سكاناإل

 متر" بأكتوبر والقاهرة الجديدة 11اإلسكان: بدء تخصيص الوحدات السكنية الـ"

الوزارة بدأت فى أكد المهندس صالح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع اإلسكان االجتماعى، التابع لوزارة اإلسكان، أن 

متر بمدينتى أكتوبر والقاهرة، والتى تم طرحها لمحدودى الدخل فى شهر أغسطس  11تخصيص الوحدات السكنية مساحة الـ

الماضى. وأضاف المهندس صالح حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التخصيص طبقا لألولويات، التى أقرها 

األرامل والمطلقات واألسرة األكثر عددا واألقل دخال فى المقدمة، وذلك عقب االستعالم عنهم  مجلس الوزراء، بحيث يتم مراعاة

جنيها "حد أدنى" لدخل المواطنين  151مباشرة. وأوضح رئيس جهاز مشروع اإلسكان االجتماعى، أن البنوك حددت مبلغ 

 .ير وحدات سكنية فى مشروع األولى بالرعايةالمقبولين، وبالنسبة ألصحاب الدخول األقل من المبلغ المحدد سيتم توف
 اليوم السابع 2102-0-25

 مصروحدة سكنية في  01111برعاية الوليد بن طالل.. التنمية المحلية: 

آالف وحدة سكنية في المساكن االقتصادية منخفضة  5أعلنت وزارة التنمية المحلية عن قيامها بتوفير األراضي الالزمة لبناء 

وقال وزير التنمية الدكتور أحمد زكي بدر، في بيان له،  التكاليف في المحافظات، مبينة أن المشروع يأتي بشراكة مصرية سعودية

فيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة الوليد لإلنسانية بالسعودية ووزارات التنمية المحلية إن تلك الخطوة تأتي تن

آالف في المجتمعات  5آالف وحدة بالمحافظات، و 5آالف وحدة سكنية، منها  01واإلسكان والتضامن ومؤسسة مصر الخير لبناء 

وحدة  0111سنوات بمعدل  01ة من األسر األولى بالرعاية على مدار آالف أسر 01العمرانية الجديدة؛ بهدف تحسين بيئة السكن لـ

 .سكنية في العام الواحد

 2102-0-22 رصد

 

 النقل والمواصالت

 ألف مصاب سنويا بمصر ٢٢ألف قتيل و ٠٢«: ضحايا الطرق»

ضحايا الطرق، إن مصر تحتل المرتبة األولى عالميا في حوادث الطرق، بنسبة قال سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية 

وأضاف "مختار"، خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "بمنتهى البساطة"، على شبكة "نجوم إف  ألف مصاب ٢٢ألف قتيل سنويا، و ٠٢

رق، مؤكدا أن مصر بدأت في الخطوات األولى يناير، أن هناك خطوات جادة لخفض المعدالت العالية لحوادث الط 22إم"، مساء األحد 

 للسير في الطريق الصحيح.

 2102-0-22 بوابة االخبار

 

http://rassd.com/174655.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8090-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1/2554550#.VqXf_vkrLIU
http://rassd.com/174546.htm
http://akhbarelyom.com/article/56a528d57fa975ec590f9f69/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%A1%D9%A4-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%A6%D9%A0-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-1453664469
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 إغالق محطة مترو السادات في ذكرى ثورة يناير

قال المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق أن الشركة تلقت منذ قليل تعليمات من الجهات 

وقال الفضالي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم انه لم يتلق تعليمات  يناير 25محطة السادات يوم اإلثنين  األمنية بغلق

 .بإغالق المحطة أليام أخري

 2102-0-22 بوابة االخبار

 

 ازدحام محطة أسيوط عقب قرار وقف حركة القطارات غدا

شهدت محطة السكة الحديد في محافظة أسيوط حالة من االزدحام الشديد واالختناق جراء إصدار السكة الحديد قرارا بوقف حركة 

، وذلك بالتزامن مع إعالن العديد من القوى الثورية مشاركتها في تظاهرات مناهضة للسلطة 2102يناير  25القطارات بدءا من غد 

وأدى قرار السكة الحديد إلى ازدحام محطة قطار أسيوط مما أسفر عن ذلك تكدس المحطة بنحو  في الذكرى الخامسة لثورة يناير

جدير بالذكر أيضا و اندفاع المواطنين بها إلى إصابة العديد بحاالت اختناقآالف مسافر، وأدى االزدحام الشديد داخل القطارات و 2

أنه شوهد تواجد أمني حول محطة أسيوط ومنذ ساعات قليلة شوهدت الدبابات أمام محطة أسيوط، باإلضافة إلى إجراءات 

 .التفتيش التعسفية للمواطنين على بوابات المحطة

 2102-0-22 رصد

 

 االعالم

 يونيو 21موسى يعترض على كلمة السيسي حول ثورة يناير وأحداث 

يونيو، بمناسبة الذكرى  21يناير وأحداث  25اعترض مقدم البرامج المقرب من النظام، أحمد موسى، على كلمة السيسي عن ثورة 

مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أمس األحد: "السيسي قال "إن ثورة قال "موسى"، في برنامج "على ف الخامسة لثورة يناير

مليوًنا،  22يونيو، كانت ثورة شعبية عظيمة، خرج فيها  21يناير، لكن ثورة  25تصحيح مسار لثورة  -على حد وصفه-يونيو  21

يونيو، يعني ليست تصحيح مسار نهائي،  21يناير تختلف عن  25وأضاف " "يناير 25لم تحدث في التاريخ، ولم تكن تصحيًحا لمسار 

يونيو ثورة شعب خرج عن بكرة أبيه وأسقط حكم اإلخوان ولم تسفر عن أي عمليات إرهابية"، منوًها إلى أن هناك فرًقا بين  21

 .يونيو، على حد قوله 21يناير التي شهدت أعمال تخريب وعنف وإجرام وثورة الشعب المصري فى  25

 2102-0-52 رصد

 

 منع عزة الحناوي من الظهور على التليفزيون في ذكرى ثورة يناير

أكدت المذيعة عزة الحناوي أنه تم منعها من الظهور على شاشات التليفزيون المصري في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من 

وقالت  القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه على قناة "أون تي في" الفضائيةيناير، وذلك خالل مداخلة هاتفية مع جابر 

عزة الحناوي: "كل البرامج شغالة، ومافيش يوم مفتوح علشان عيد الشرطة وال حاجة، أنا الوحيدة اللي باقدم ساعة كل أسبوع، 

د المأمور لمن فوقهم، وكلهم كذابين، ورئيس ساعات"، ثم أضافت: "قيادات ماسبيرو عب 2و 2وفيه غيري من زمالئي بيقدموا 

 ."القناة يتعامل بخبث معي

 2102-0-52 رصد

http://akhbarelyom.com/article/56a514f8b16b9f525718e45e/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1453659384
http://rassd.com/174687.htm
http://rassd.com/174729.htm
http://rassd.com/174696.htm
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 النقابات الفنية: الدولة تحارب اإلبداع وأصبحت أكثر ديكتاتورية

أمس السبت، لإلعالن عن تضامنه مع المنتجة رنا نظم اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينيمائية مؤتمرًا صحفيًا مساء 

السبكي ورفضه للحكم الصادر داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، بعد صدور حكم بحبسها لمدة عام، وبراءة والدها في البالغ 

الدكتور محمد وقال ."نفسه، المقدم ضدهما من المحامي سمير صبري، بتهمة تقديم مشاهد خادشة للحياء في فيلم "ريجاتا

العدل، المنتج السينيمائي إن القضية ليست في المنتجة رنا السبكي، وإنما في اآللية التي ُتتبع في الحكم على اإلبداع في مصر، 

اف وأض حيث يوضع المبدعون في السجن بسبب بالغ قدمه أحد المحامين الذين يسعون نحو الشهرة على حساب الفن والفنانين

م حصل على موافقة من جهة الرقابة الحكومية، وبالتالي فإن الذي ُيسأل على الفيلم هم موظفو الرقابة ال "العدل" أن الفيل

وهاجم المخرج السينيمائي  المنتج، وإذا أرادت الدولة إلغاء دور الرقابة فلتقم بإلغائها وتوفر ماليين الجنيهات التي ُتنفق عليها

ع والفن قائال "إن الدولة أصبحت تحارب اإلبداع وتصادر على حرية الفكر والتعبير، حتى داوود عبد السيد، محاربة الدولة لإلبدا

 ."يناير بتهمة تخريب البلد واإلرهاب 25وصل األمر إلى اعتقال أي شخص فكر لمجرد التفكير المشاركة في ذكرى 

 رصد 2102-0-22

 قباطاأل

 كنيسة بالقاهرة والجيزة تحسبا لوجود متفجرات خالل احتفاالت ثورة يناير 221فحص 

أكد مصدر أمنى أن خبراء المفرقعات بالقاهرة بقيادة اللواء جمال حالوة مساعد الوزير للحماية المدنية، واللواء عالء عبد الظاهر، 

كنيسة منتشرة بقطاعات المحافظتين إلجراء عمليات  221وبالجيزة بقيادة اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، فحصوا 

وأضاف المصدر أن هناك  يناير 25فحص وتعقيم لكل الكنائس، تحسبا لوجود أى أجسام غريبة خالل االحتفاالت بذكرى ثورة 

، لمنع وقوع أى تنسيقا كامال مع رجال المرور لفحص أى سيارات متروكة أو فى حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الكنائس

 يناير. 25أحداث طارئة على أن تستمر عمليات التمشيط لحين االنتهاء من االحتفاالت بذكرى ثورة 

 2102-0-25 االقباط اليوم

 أخرى

 الثالث بسبب الطقس السيئتواصل إغالق بوغازي اإلسكندرية والدخيلة لليوم 

أعلنت سلطات ميناء اإلسكندرية، صباح اليوم اإلثنين، استمرار إغالق بوغازي اإلسكندرية والدخيلة أمام حركة المالحة البحرية، 

نه وقال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء اإلسكندرية: إ وذلك لليوم الثالث على التوالى، نظًرا لسوء األحوال الجوية

تقرر استمرار إغالق البوغازين، حرصا علي عدم إصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، مشيًرا إلى أن سرعة الرياح 

 .أمتار، بما ال يسمح بحركة السفن بشكل آمن 2عقدة، وارتفاع الموج  21بلغت 

 2102-0-25 بوابة االهرام

 انفجار خط غاز دمياط

وقال مدير  وقع انفجار في خط الغاز الرئيسي الواصل بين بورسعيد وميناء دمياط في منطقة عزب النهضة على الطريق الدولي

"، إنه تم غلق محبس 2خالل مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع اإلعالمي وائل اإلبراشي، على قناة "دريم أمن دمياط، 

الغاز في المناطق المحيطة باالنفجار، كما أن خط الغاز مدفون بشكل كامل تحت األرض، لذلك فإنه من المرجح أن يكون سبب 

 االنفجار مرتبطا بأعطال فنية في الخط.

 2102-0-25 الوطن

http://rassd.com/174582.htm
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=141488
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/847398/%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%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/936334
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 ساعة تحت عجالت المترو 52حاالت انتحار بمصر في أقل من  2

عاما، مساء األحد، تحت عجالت مترو األنفاق، نظرا لمروره بضائقة مالية، ليكون بذلك ثالث  25انتحر شاب مصري، يبلغ من العمر 

وأثارت هذه الحالة، مخاوف من موجة جديدة للظاهرة، على غرار تلك التي حدثت  ساعة 52انتحار تتم بالطريقة نفسها خالل حالة 

وأوضحت التنسيقية المصرية  حالة انتحار 055أغسطس من العام ذاته بـ  2خالل الفترة من مطلع يناير من العام الماضي، حتى 

، بشكل فاق ما تم 2105بيان وقتها إن "مصر، عانت من ظاهرة االنتحار، في مطلع العام للحقوق والحريات )غير حكومية(، في 

؛ وهو العام الذي ظهر بروز تلك الظاهرة واندفاعها إلى السطح، وتحولت من حوادث نادرة 2102رصده في األشهر األخيرة من العام 

 فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها".

 2102-0-25 20عربي

 أشهر 2ماليين جنيه خالل  5"اإلحصاء": مصر تستورد لباًنا بـ

ألف جنيه "لبان المضغ"  111ماليين و 2كشفت إحصائيات تابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن مصر استوردت بـ

 125ماليين و 5وبينت اإلحصائية، أن واردات مصر من الشيكوالتة غير المحشوة بالكاكاو، بلغت  أشهر 2ر خالل المصنوع من السك

 .ماليين جنيه 2ألف جنيه، وارتفعت واردات المثلجات ألكثر من 

 رصد 2102-0-22

 غزة قطاع في الطاقة أزمة يفاقم إسرائيل من قادم كهرباء خط تعطل

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة مساء اليوم األحد عن تعطل خط كهرباء قادم من داخل الخط األخضر "إسرائيل" ويغذي 

وقال مدير العالقات العامة بالشركة محمد  شمال القطاع بسبب سوء األوضاع الجوية مما يؤدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع

( ميجاوات 02ابت في تصريح صحفي إن شركة الكهرباء اإلسرائيلية أبلغتهم بتوقف خط "جباليا" المغذي لشمال القطاع بنحو )ث

وأضاف أنه يجري العمل على إصالح الخط من قبل الشركة اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن تعطل هذا الخط  بسبب سوء األحوال الجوية

( ميجاوات تسبب في إرباك وتشويش 02مغذي لمدينة غزة منذ الخميس الماضي وتبلغ طاقته )باإلضافة إلى تعطل خط "القبة" ال

 ساعات قطع يوميا(. 1ساعات وصل و 1على جدول التوزيع المطبق حاليا )

 2102-0-22 بوابة االخبار

 طًنا من نترات البوتاسيوم جنوب األقصر 22انقالب سيارة نقل في ترعة الكالبية محملة بنحو 

طنا بمدينة إسنا  22كيميائي تزن  % 21جواال من نترات بوتاسيوم تركيز  22انقلبت سيارة تريال في ترعة الكالبية محملة نحو 

كيميائي تزن  % 21جواال من نترات بوتاسيوم تركيز  22وبإجراء التحريات تبين أن السيارة التريال كانت محملة بنحو  جنوب األقصر

سنة مقيم أبوحمص بمحافظة البحيرة كانت متجهة من مصنع كيمياء  25طًنا، كان يقودها المدعو "عصام سيد" مواليد  22

أفراد من أسرة واحدة مما  2السائق لتفادي توك توك ظهر أمامه فجأة، وكان يستقله أسوان إلى ميناء اإلسكندرية، وأثناء محاولة 

 جواال على فم الترعة. 05أطنان من الحمولة في الترعة وسقوط  5أدى إلى سقوط السيارة في ترعة الكالبية، مما أدى إلى فساد 

 2102-0-25 بوابة االهرام

 

 

 

http://arabi21.com/story/882912/3-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88#tag_49232
http://rassd.com/174663.htm
http://akhbarelyom.com/article/56a50ad0b16b9f8853fb72b2/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-1453656784
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/847373/%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%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88--%D8%B7%D9%86%D9%8B%D8%A7.aspx
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 الجيزة أمن ومديرية الداخلية وزارة إلى المؤدية الشوارع كافة إغالق

المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، وذلك فى إطار خطة قامت األجهزة األمنية صباح اليوم بإغالق كافة الشوارع 

كما قامت قوات األمن بإغالق كافة الشوارع المؤدية إلى مديرية أمن الجيزة؛ .يناير 25تأمين احتفاالت المواطنين بذكرى ثورة 

ميدان النهضة، أو االتجاه المؤدي إلى ميدان حيث تم وضع الحواجز المعدنية بامتداد شارع مراد فى االتجاهين، سواء المؤدى إلى 

 .الجالء

 25/0/2102 بوابة األخبار

 

 فى جوالت ميدانية بالتحرير ووسط البلد وشارع جامعة الدولوزير الداخلية 

قام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بجوالت ميدانية مفاجئة للتأكد من تنفيذ الخطط األمنية ومتابعة األداء األمنى ميدانيًا 

يدانى طلعت حرب ومصطفى محمود فى مختلف المواقع الشرطيةبتفقد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد ومنطقة العتبة وم

وميدان الجالء بالجيزة(.حيث التقى  -وشارع الدقى وميدان النهضة  -وشارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود 

 بالخدمات األمنية والمرورية ووجه بتنفيذ قانون المرور وتسيير الحركة المرورية وعدم السماح بوجود أى حاالت إنتظار خاطئ .

 25/0/2102 األهرام

 

  بالغ سلبى باالشتباه فى جسم غريب أمام إحدى شركات السيارات بأبو رواش

بمنطقة كرداسة الذعر للمواطنين، وتم إبالغ غرفة الحماية أثار االشتباه فى جسم غريب أمام إحدى شركات السيارات بأبو رواش 

  .المدنية بالجيزة، والتى دفعت بخبراء المفرقعات، وبالفحص تبين خلو المكان من أى مواد متفجرة

 25/0/2102 اليوم السابع

 

  الدولة على للسيطرة الجماعة خطط تكشف «اإلخوان أموال حصر»

كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة  التحفظ وإدارة أموال جماعة اإلخوان خالل المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده  أمس 

ومكتب اإلرشاد إبان حكم الرئيس محمد مرسى ألخونة الدولة والسيطرة على البالد من عن المخطط الذى دبرته جماعه االخوان 

خالل اختراق العناصر اإلخوانية لجميع األجهزة السيادية واألمنية بالدولة ،وتقليص السلطة القضائية عن طريق خفض سن 

 . ، وكذلك مخططهم للسيطرة المحكمة الدستوريةعاما بما يسمح لهم الزج بالعناصر التابعة لهم داخل القضاء  21المعاش الى 

كما أعلن عن تفاصيل تضمنتها مستندات وملفات عثرت عليها اللجنة بمقر مكتب اإلرشاد ، احتوت على سيناريوهات عديدة 

مقاليد ومقترحات بتقويض مؤسسات الدولة العميقة ،بما يتيح الفرصة الكاملة لجماعة االخوان من بسط نفوذها على كافة 

أبريل ،  2السلطة، والسيطرة على الوظائف العليا بالدولة ، كما كشف رئيس اللجنة عن تورط عدد من الحركات الشبابية منها 

والتى كانت  2102يونيو  21ومجموعات األلتراس والبالك بلوك فى تنفيذ تعليمات الجماعة ، وخاصة فى الفترة السابقة على 

 مهم للبالد .تعتبر نذيرا لهم إلنهاء حك

 25/0/2102 األهرام

http://akhbarelyom.com/article/56a5c35bb16b9f2525f82a15/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-1453704027
http://www.ahram.org.eg/News/131796/25/471603/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D8%A8/2554513#.VqXJc_l97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131796/25/471617/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%E2%80%AB%C2%AB%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
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  تفكيك عبوة هيكلية بجوار مكتب بريد بكفر الدوار فى البحيرة

حالة من الذعر بعد العثور على جسم غريب يشتبه أن يحوى متفجرات شهدت منطقة بولين التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، 

بالقرب من مكتب البريد. بالفحص تبين وجود عبوة هيكلية، وال يوجد بها أى متفجرات وتم تفكيكها بمدافع المياه وتم تمشيط 

  .المنطقة بواسطة الكالب البوليسية للبحث عن أى متفجرات أخرى

 25/0/2102 اليوم السابع

  يناير 25الداخلية": استنفار أمنى على مستوى الجمهورية استعدادًا لذكرى "

فى كافة أنحاء البالد، ونشرت قواتها بمحيط األماكن أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن أجهزة األمن بالوزارة عززت من تواجدها 

يناير. وأضاف أن مساعدو وزير الداخلية ومدراء األمن سيقومون  25الحيوية، وأعلنت حالة االستنفار األمنى، استعدادًا لذكرى ثورة 

ار الشرطى فى الشوارع. وأكد بجوالت مفاجئة فى الشوارع والميادين العامة ووسائل المواصالت العامة، لإلطمئان على اإلنتش

  ."المصدر، أن جميع القيادات األمنية مستعدون لمواجهة أية صور للخروج عن القانون

 25/0/2102 اليوم السابع

  يناير25أمن البحيرة": نقل المحبوسين باألقسام للسجون العمومية تزامنًا مع"

قال اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أنه تم اإلنتهاء من نقل المحبوسين فى المراكز وأقسام 

 25الطبى عليهم وإعداد تقارير طبية لهم بالتزامن مع ذكرى ثورة الشرطة المختلفة إلى السجون العمومية، بعد إجراء الكشف 

يناير. وأوضح أنه تم اإلنتهاء من خطة تأمين المحافظة فى ذكرى الثورة وعيد الشرطة، ووزعت قوات األمن مساء أمس على كافة 

  .يناير وعيد الشرطة 25المناطق الحيوية بنطاق المحافظة لتأمينها استعدادًا الحتفاالت 

 25/0/2102 اليوم السابع

  انفجار بمحيط خط الغاز على الطريق الدولى بدمياط

سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالى قريتى أوالد حمام والبصارطة بمركز دمياط بعد سماعهم دوى انفجار على الطرق العام  

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة والحماية المدنية ورجال اإلطفاء بإشراف العقيد معتز سالمة،لمكان الواقعة .بين القريتين

اشعال النيران بخط الغاز الواصل بين القريتين، وتحاول اآلن قوات الحماية المدنية السيطرة على وتبين أن االنفجار ناتج عن 

وكان قد شب حريق في .من ناحية أخري قامت قوات األمن بغلق الطرق المؤدية للقريتين وتمشيط المنطقة بالكامل.الحريق

بالقرب من خط الغاز بين قريتى أوالد حمام والبصارطة، نفس الوقت في محطة بنزين عزب النهضة بالقرب من قرية الشعراء و

 وتوقع األهالى في بادئ األمر ان السبب انفجار في محطة البنزين فقط وتبين انفجار آخر في خط الغاز.

 22/0/2102 صدى البلد

 يناير وعيد الشرطة 25مسجونا بمناسبة احتفاالت  221غدا.. العفو عن 

محبوسا  222تفرج مصلحة السجون بإشراف اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون صباح غدا عن أكثر من 

بشأن العفو عن  2102لسنة  0يناير وعيد الشرطة، وذلك بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم  25بمناسبة ذكرى ثورة 

سنة  05من الشهر الحالى  25نسبة إلى بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى باقى العقوبة بال

من قانون العقوبات، ويقيم  55سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة  5ميالدية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 

 جون طرة لتهنئة المفرج عنهم.مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون حفاًل بمنطقة س

 22/0/2102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2554324#.VqXJofl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-2/2554482#.VqXJfPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85/2554259#.VqXJx_l97IU
http://www.el-balad.com/1940658
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012016&id=2d381510-939e-408f-8a91-66791558eca2
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 مدير أمن مطار القاهرة: أساليب غير تقليدية لرصد الخارجين عن القانون

يناير، مشيرا إلى أن هناك إجراءات  25مطار القاهرة الدولي، إن المطار مستعد تمامًا الحتفاالت قال اللواء فهمي مجاهد مدير أمن 

أمنية وأساليب غير تقليدية يقوم بها أمن المطار من وقت آلخر في رصد الخارجين عن القانون سواء من الركاب أو المتعاملين 

محاوالت التهريب والتي يكون التعاون فيها مع رجال الجمارك أو في  وأضاف أن هناك إجراءات أمنية أيضا لضبط ورصد.مع المطار

عمليات التأمين داخل وخارج أسوار المطار، مشيرا إلى أن هذه اإلجراءات متمثلة في خطط تأمينية يتم تنفيذها وتغيرها كل 

  . فترة بحيث يفاجئ المترددون بها، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الداخلية

 22/0/2102 بوابة األخبار

 

 العثور على قنبلة هيكلية بجوار محكمة الخانكة

حقيبة جلدية بداخلها قنبلة هيكلية بجوار محكمة الخانكة الجديدة، وانتقل خبراء المفرقعات عثرت أجهزة أمن القليوبية على 

وتبين من الفحص بمعرفة خبراء المفرقعات وجود حقيبة جلدية بداخلها أسالك وعبارة عن قنبلة . إلبطال مفعول القنبلة

 .حكمة وتم إخالء المحكمة من الموظفينهيكلية خالية من المواد المتفجرة وجاري تمشيط المنطقة المحيطة بالم

 22/0/2102 بوابة األخبار

 

 باإلسكندرية أموال نقل سيارة أسفل زرعها تم ناسفة عبوة تفكيك

االنفجار، وضعها مجهولون أسفل سيارة يناير، في تفكيك عبوة ناسفة شديدة  22نجح خبراء المفرقعات في اإلسكندرية،األحد 

 نقل أموال بميدان أحمد زويل وسط المحافظة.

 22/0/2102 بوابة األخبار

 

 هجوم على كمين بالشرقيةخفيرين ومواطن في مقتل 

سادت حالة من الرعب بين األهالي بإحدي قرى مركز فاقوس عقب سماعهم دوي إطالق نار كثيف في الساعات األولى من صباح 

يستقلون دراجتين بخاريتين بإطالق أعيرة نارية على أحد الكمائن األمنية بخط البحر ما أسفر  مجهوليناليوم حيث تبين قيام 

آخرين وتم نقلهم  2رين من قوة مركز فاقوس ومواطن تصادف تواجده أثناء إطالق االعيرة النارية وإصابة خفي مقتلعن 

 لمستشفي فاقوس العام.

 22/0/2102 البوابة نيوز

 

 وزير الداخلية يعتمد حركة تنقالت محدودة لقيادات شمال سيناء

وقال مصدر أمني .وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار حركة تنقالت محدودة شملت عددا من القيادات األمنية شمال سيناءأصدر 

إن الحركة شملت تعيين اللواء سيد الحبال وكيل مصلحة التدريب مديرا ألمن شمال سيناء، بدال من اللواء على أبوزيد، الذي تم 

وأضاف أن الحركة شملت أيضا نقل اللواء أحمد سعيد مدير إدارة األمن المركزي .خلية لمنطقة سيناءنقله إلى نائب مساعد وزير الدا

بشمال سيناء إلى مدير إدارة األمن المركزي بجنوب الصعيد، وتعيين اللواء عبدالمطلب الدسوقي مدير األمن المركزي بجنوب 

 .الصعيد مديرا لألمن المركزي بشمال سيناء

 22/0/2102 بوابة األخبار

http://akhbarelyom.com/article/56a51f337fa97561550571b0/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1453662003
http://akhbarelyom.com/article/56a4ac7c7fa975b91cf0d1c2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A9-1453632636
http://akhbarelyom.com/article/56a4a7c6b16b9fcf22f0d1c1/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1453631430
http://www.albawabhnews.com/1734470
http://akhbarelyom.com/article/56a367c37fa9756516c15494/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1453549507
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 ضابط األمن الوطني المصاب في انفجار الهرم متأثًرا بجراحه وفاة

اليوم، المقدم أحمد إبراهيم الرفاعى، ضابط األمن الوطنى المصاب في انفجار عقار الهرم، الذى وقع مساء الخميس الماضى،  توفى

كانت عبوة ناسفة انفجرت أثناء اقتحام قوات األمن لشقة في شارع .داخل مستشفى الشرطة بالعجوزة متأثرا بجراحه الخطيرة

 شخصا أغلبهم من قوات الشرطة. 25وإصابة نحو  مقتلاللبينى بمنطقة الهرم، ما أسفر عن 

 22/0/2102 البوابة نيوز

 إصابة ضابط بالقوات المسلحة بطلق ناري في الشرقية

خرطوش بالبطن وسرقة  أطلق تجار مخدرات بالشرقية أعيرة نارية على ضابط بالقوات المسلحة مما أسفر عن إصابته بطلق

 سالحه أثناء وجوده بمقابر أبو كبير لزيارة والده.

 22/0/2102 البوابة نيوز

 إبطال مفعول عبوة ناسفة تم زرعها بجوار مدرسة في أكتوبر

ل عبوة ناسفة عثر عليها بجوار إحدى المدارس بالحي الرابع تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إبطال مفعو

 بمدينة السادس من أكتوبر.

 22/0/2102 بوابة األخبار

 إصابة ضابط بأعيرة خرطوش في الشرقية

ية العدوة مركز أصيب ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية، بأعيرة نارية في تبادل إلطالق النار بين قوات األمن ومجهولون بقر

 يناير. ٠٨ههيا أثناء ضبطهم لتحريضهم على العنف والتخريب خالل احتفاالت ثورة 

 22/0/2102 بوابة األخبار

 -ونيابات :محاكم 

 حبس أدمن صفحة "االشتراكيون الثوريون" بتهمة التحريض على العنف

أبريل أدمن صفحة "االشتراكيون  2عاًما عضو حركة  22بحبس محمد عصام ساحل برئاسة المستشار أحمد عامر،أمرت نيابة ال

عمال عنف والترويج عبر الصفحة ألعمال جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتواصل مع جهات أجنبية لتنفيذ أ.يوًما 05الثوريون" 

 يناير. 25وجرائم إرهابية وتخريبية بمؤسسات الدولة وعلى رأسها المباني الشرطية واألقسام في الذكرى الخامسة لثورة 

 22/0/2102 بوابة األخبار

 القضاء اإلداري يبطل قرار منع توفيق عكاشة من الظهور إعالميا

قضت محكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بقبول الدعوى االقضائية المقامة من عضو مجلس النواب، 

 مصر اليوم" على قناة الفراعين.»منعه من الظهور في وسائل اإلعالم وإيقاف برنامج اإلعالمي توفيق عكاشة، لوقف تنفيذ قرار 

 22/0/2102 الشروق 

 االعتداء على المنشآت األمنيةيحظر اإلفراج الشرطي عن السجناء بجرائم « اإلداري»

حظرت محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية، على وزارة الداخلية تطبيق اإلفراج الشرطي على الذين تورطوا في جرائم االعتداء على 

الجنائية المنشآت األمنية أو جرائم ترويع المواطنين أو ارتكاب جرائم ضد أمن البالد، مؤكدة أنه يتعين عليهم أداء العقوبة 

 المقيدة للحرية كاملة.

 22/0/2102 الشروق

http://www.albawabhnews.com/1733407
http://www.albawabhnews.com/1733823
http://akhbarelyom.com/article/56a27570b16b9fa23449d9d4/%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1453487472
http://akhbarelyom.com/article/56a2492c7fa97533236b3341/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-1453476140
http://akhbarelyom.com/article/56a4feefb16b9f2f4ef80411/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-1453653743
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012016&id=6eb5ece4-a5d1-4c19-b946-2a9d475cd5a3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012016&id=909ab9c4-b9a3-440e-b2db-e4df041dba03
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 إخوانيا إلى النيابة العسكرية التهامهم بتكوين خاليا إرهابية بالغربية 20إحالة 

من أعضاء جماعة اإلخوان، إلى  20، قراًرا بإحالة بيةياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغرأصدر المستشار 

النيابة العسكرية التهامهم بتكوين خاليا إرهابية استهدفت زعزعة األمن وإثارة الرعب بين المواطنين وتعطيل حركة المرور 

بقطع الطرق السريعة أمام السيارات، وإشعال إطارات السيارات ومهاجمة قوات األمن باأللعاب الحارقة ورشقهم بالحجارة خالل 

 مظاهرات بدون تصريح.

 22/0/2102 الشروق

 رفض دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

ي، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذل

 الجنسية عن الناشط السياسي، وائل غنيم، وذلك النتقاء القرار اإلداري. سقاطإلسمير صبري، 

 22/0/2102 البوابة نيوز

 -اعتقاالت  :

 مسيرات بالجيزة 2 شخص اشتبكوا مع األمن في 05القبض على 

شخص قاموا بتنظيم مسيرات في مناطق "العجوزة وأطفيح وثان أكتوبر" واشتبكوا  05ألقت أجهزة األمن بالجيزة القبض على 

 يناير. 25مع قوات األمن وحاولوا قطع الطرق قبل ذكرى ثورة 

 22/0/2102 بوابة األخبار

 أشخاص بسوهاج 2قوات األمن تداهم منازل 

دم تواجدهم في مساكنهم أشخاص وتبين ع 2شن جهاز األمن الوطني بسوهاج بالتعاون مع األمن الجنائي حملة مكبرة على منازل 

والعناصر التي تمت مداهمتها هم كال من: "حسن عمر اسماعيل مدرس باألزهر، وكمال عمر اسماعيل عامل، وسليم عمر إسماعيل 

سنة من قرية شطورة مركز طهطا، وحسن  51سنة طالب، ومحمد جاد الكريم إمام وخطيب، ومنصور عمر عبد اآلخر مدرس  21

 .سنة دبلوم صنايع بمركز جهينة 21محمد محمود عثمان 

 22/0/2102 بوابة األخبار

 تنظيم مسيرة مخالفة للقانون أشخاص باالسكندرية بتهمة 2ضبط 

كانت قد  .حال تجمعهم بالمخالفة للقانون لتنظيم مسيرة ضد الحكومة والدولة أشخاص 2ألقت مباحث اإلسكندرية، القبض على 

وردت معلومات تفيد اعتزام بعض المنتمين لإلخوان، تنظيم مسيرة من أمام مسجد هدى اإلسالم بمنطقة سيدي بشر قبلي 

 .دائرة قسم شرطة أول المنتزه

 22/0/2102 الشروق

 القبض على أستاذ بجامعة دمياط بتهمة تحريض الطالب على التظاهر

بدمياط ، من إلقاء القبض على  األخواناستطاعت حملة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة، استهدفت عدد من قيادات 

"شريف م ش"، أستاذ بكلية التربية بجامعة دمياط، متهم باإلنتماء لجماعة اإلخوان ، وتحريض الطالب على التظاهر وتنظيم 

 مظاهرات معادية للدولة المصرية.

 22/0/2102 البوابة نيوز

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012016&id=283d0042-acdc-483d-883f-8c7b928c910d
http://www.albawabhnews.com/1735051
http://akhbarelyom.com/article/56a37ceeb16b9fa42a9959c6/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-15-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-3-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-1453554926
http://akhbarelyom.com/article/56a4a090b16b9fa720c24958/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-6-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-1453629584
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012016&id=3358aafe-9284-44f2-811e-ca16a2afbaa7
http://www.albawabhnews.com/1734906
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 يناير بالجيزة 25مريكي ُيحرض على العنف في ضبط شاب أ

كشفت تحريات مباحث الجيزة في واقعة ضبط شاب يحمل الجنسية األمريكية أن عدًدا من األهالي أبلغوا عنه بعد أن كان يتحدث 

ي أوراقه، فيما توليناير أثناء جلوسه على مقهى بالجيزة، فتم إلقاء القبض عليه وتسلمته مصلحة الجوازات لفحص  25عن ثورة 

 قطاع األمن الوطني التحري عن إقامته وطريقة دخوله البالد.

 22/0/2102 البوابة نيوز

 

 أشخاص أخرين بكرداسة 01تصفية شخص والقبض على 

المواد المتفجرة واألسلحة اآللية والذخيرة داخل شقة أكد المقدم محمد الصغير رئيس مباحث كرداسة ضبط كمية كبيرة من 

أثناء تنفيذ عملية االقتحام بادر أحد العناصر بإطالق األعيرة النارية، فبادلته القوات انه وأضاف .بمنطقة كفر حكيم بكرداسة

 وهم باقى اعضاء الخلية 01إطالق النار، وسقط قتيًلا، وتم ضبط 

 22/0/2102 البوابة نيوز

 

 يناير 25أشخاص بقنا بتهمة التخطط لتنظيم مظاهرات في  2 ضبط

 25من أشخاص بتهمة التحريض على أعمال العنف والتخريب والدعوة لمظاهرات في يوم  2ألقت أجهزة األمن بقنا القبض على 

 يناير.

 22/0/2102 بوابة األخبار

 

 بالمنيا بتهمة التعدي على قوات الشرطة والجيش أشخاص 2القبض على 

خلية إرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية والتعدي  تشكيل أشخاص بتهمةتمكنت األجهزة األمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على أربعة 

وقال مصدر أمني إن جميع المقبوض عليهم من قيادات الصف األول لجماعة اإلخوان ومنهم متهم .على قوات الشرطة والجيش

ية هارب من حكم باإلعدام ويدعى س. إ، عضو سابق بالمكتب اإلداري للجماعة بمركز العدوة، ومحكوم عليه باإلعدام في قض

 .اقتحام قسم شرطة العدوة

 22/0/2102 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1735306
http://www.albawabhnews.com/1736153
http://akhbarelyom.com/article/56a35aa57fa975ea10452493/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1453546149
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012016&id=99d97c87-6657-4da5-959b-e1b59ba517c0
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــ

 يقرر تمديد مشاركة الجيش فى المهمة القتالية بالخليج سيسيبعد موافقة مجلس النواب ال

، بشأن استمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها في مهمة 2102لسنة  21أصدر السيسى قرارا جمهوريا برقم 

لك وذ األحمر وباب المندب، قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن األمن القومى المصرى والعربى في منطقة الخليج العربى والبحر

لمدة عام أو لحين انتهاء هذه المهمة أيهما أقرب. جاء القرار بعد أخذ رأى كل من المجلس األعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع 

لقوات ( من الدستور. وبموجب القرار يقوم القائد العام ل052الوطنى، وبعد موافقة مجلس النواب، وذلك وفقا لما جاء فى المادة )

 فبراير المقبل. 2المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى بتنفيذه، ويعمل به اعتباًرا من 

 25/0/2102 األهرام

 بحضور وزير الدفاع المصري األمريكية ئد القيادة المركزيةالسيسي يستقبل قا

قائد القيادة المركزية األمريكية، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي  "لويد أوستن"استقبل السيسي يوم السبت الفريق أول 

 لمركزيةوصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قائد القيادة ا وزير الدفاع واإلنتاج الحربي.

األمريكية أشاد خالل اللقاء بالنجاحات والخطوات الثابتة التي تخطوها مصر على صعيد التقدم السياسي واالقتصادي، منوًها إلى 

 وأضاف المتحدث الرسمي، أن أن الواليات المتحدة تعتبر مصر شريًكا رئيسًيا لها وتحرص على تعزيز عالقاتها اإلستراتيجية معها.

لضيف األمريكي منوًها إلى اعتزاز مصر بعالقاتها اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة، ومشيًدا بكافة جوانب هذه رحب با سيسيال

التي  أن الظروف سيسيوأوضح ال العالقات التي ُيعد شقها العسكري ُمكوًنا رئيسًيا فيها يدفُع بإيجابيٍة نحو تعزيزها وتنميتها. 

ير مسبوقة وهو األمر الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التغلب على مختلف تمر بها المنطقة تعد استثنائية وغ

 التحديات.

 22/0/2102 بوابة األهرام

 رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: انشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة بالفرافرة

كشف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن إنشاء محطة توليد طاقة حرارية ومحطة طاقة شمسية 

الطاقة الهجين فى الفرافرة، نظرًا لسطوع الشمس بشكل مستمر فى هذه المنطقة. وعن األمر المتعلق بمحطات الصرف لتوليد 

الصحى فى الفرافرة، أوضح "الوزير" خالل حواره مع اإلعالمى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يذاع على 

لمياه الصرف الصحى لكل قرية، حتى تعالج المياه معالجة ثالثية، السيما هناك "، أنه سيتم انشاء محطة معالجة Ontvفضائية "

 آبار تنتج مياه للزراعة وأخرى لمياه الشرب.

 25/0/2102 سابعاليوم ال

 الموقع الرسمى لوزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان " نبنى بلدنا "

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "نبنى بلدنا" لدعم االستثمار والتنمية فى مصر خالل الفترة المقبلة والتشجيع 

على العمل ومواصلة الجهود من كل فئات المجتمع، فى إطار الخطط القومية التى تطلقها الدولة على كافة المستويات، للنهوض 

 تماعية للمواطن. باألوضاع االقتصادية واالج

 22/0/2102 اليوم السابع

 

http://www.ahram.org.eg/News/131796/25/471708/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846853/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84/2554263#.VqXYOfkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%86%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7-/2553235#.VqXal_krLIU
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 ضابط من مواقعهم بالجيش 0511مصادر عسكرية: السيسي يطيح بـ

ضابط  0511االنقالب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، قام باإلطاحة بأكثر من كشفت مصادر عسكرية مطلعة، أن رئيس 

، 2102تّموز/ يوليو  2من مواقعهم في الجيش المصري حتى اآلن، ضمن ما وصفوه بمحاوالته المستمرة والدؤوبة عقب انقالب 

لمصرية أو انقالبها على ممارساته للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة ا

أن تلك المحاوالت تتم بشكل سري دون اإلفصاح عنها بأي شكل من  -وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات خاصة  "االنقالبية".

األشكال، وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش واإلطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خالل إقالتهم المباشرة أو 

، أعلنت جريدة "الشروق" عن إطاحة السيسي 2102سبتمبر  0وفي  ضابطا. 251إحالتهم للتقاعد، الفتة إلى أن عدد هؤالء تجاوز الـ

لواء، من بينهم أعضاء في المجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد  51بعدد كبير من اللواءات داخل الجيش، وصل عددهم إلى 

ي وسامي دياب وعادل عمارة ومختار المال، مؤكدة أن رئيس االنقالب أجرى تغييرات جذرية الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجر

 بالقوات المسلحة، وأنه أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد.

 25/0/2102 20عربي
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