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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

 ــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماع المجموعة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة التدخالت اإليرانية فى شئون وزير الخارجية يشارك فى 

 الدول العربية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية شارك صباح االثنين 

مجموعة الوزارية العربية المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب خالل زيارته إلى اإلمارات، فى اجتماع ال 6102يناير  62

يناير الماضى لمتابعة تطورات األزمة السعودية / اإليرانية، والمكلفة ببحث موضوع التدخالت اإليرانية فى  01المنعقد يوم 

دث باسم الخارجية، بأن اللقاء ضم أمين عام وأوضح المتح.الشئون العربية ورفع توصيات فى هذا الشأن للدورة القادمة للمجلس

جامعة الدول العربية ووزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وتم االتفاق خالله على 

موضوع خطوات محددة يتم متابعتها مع باقى الدول العربية، تمهيدًا لصياغة موقف عربى موحد ومشترك للتعامل مع 

 .التدخالت اإليرانية فى شئون الدول العربية

 62/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 سامح شكرى يعقد لقاًء ثنائيًا مع نظيره السعودى على هامش االجتماع الوزارى العربى باإلمارات

عقد السيد سامح شكرى وزير الخارجية لقاًء ثنائيًا مع عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية على هامش اجتماع 

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول كافة .ظبى وزراء الخارجية العرب التشاورى المنعقد حاليًا فى أبو

الموضوعات الثنائية ذات االهتمام المشترك، وسبل دفعها وتعزيزها فى كافة المجاالت، بما فى ذلك متابعة أعمال واجتماعات 

ات األزمة السورية والوضع فى مجلس التنسيق المصرى السعودى، كما تم التباحث حول القضايا اإلقليمية وفى مقدمتها تطور

 .ليبيا واليمن

 62/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية للشئون القنصلية يتوجه إلى الكويت على رأس وفد قنصليمساعد 

الجارى،  01إلى  62يتوجه مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج للكويت فى جولة قنصلية خالل الفترة من 

والهجرة والجنسية ومصلحة األحوال المدنية على رأس وفد يضم ممثلين من عدد من المؤسسات الوطنية منها مصلحة الجوازات 

فى هذا اإلطار، صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن .ومصلحة الجمارك ووزارة التربية والتعليم وممثل عن الكنيسة

رة مع الجولة تستهدف التعرف عن كثب على المشاكل التى تواجهها الجالية المصرية بالكويت من خالل ترتيب لقاءات مباش

 مجموعة من أطياف الجالية، كما تتضمن لقاءات مع مسئولى وزارتى الداخلية والخارجية الكويتية.

 62/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مصر بسبب إغالق معبر رفح

رفعت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية للتحقيق في 

وقالت المنظمة إن كال الجريمتين ترقيان إلى مستوى جرائم .غزة بمياه البحر جريمتي إغالق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع

ضد اإلنسانية أو جرائم حرب، تدخالن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب اإلعالن التي تقدمت به دولة فلسطين 

 .10/10/6102للمحكمة بتاريخ 

 62/0/6102  60عربى

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=57cf8ac3-c316-4b63-ab11-434baea80a5e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8f1ed7b7-12c1-45ec-aa55-1701db090066
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=222a9b61-1024-40cc-9ee4-a8fa1388a606
http://arabi21.com/story/882993/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD#tag_49232
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 وسائل اإلعالم الروسية تنشر النموذج الشبيه بمحطة الضبعة النووية

النووية التى ستكون محطة الضبعة النووية شبيهة لها فى  6 –نشرت وسائل اإلعالم الروسية نموذج محطة نوفوفورونز 

وفًدا مصرًيا قام فى وقت سابق بزيارة المحطة وأعرب عن إعجابه بها. وأشارت وسائل التكوين، حيث أعلنت وسائل اإلعالم أن 

ميجاوات، وستكون مرجًعا لمشروع بناء أول  0611وحدات سعة الوحدة الواحدة  7 – 2اإلعالم الروسية إلى أن المحطة تتكون من 

موقع محطة الطاقة النووية الروسية نوفوفورونز  محطة نووية فى مصر بمشاركة روسيا. وأضافت وكالة "نوفستى" الروسية أن

زاره مؤخرًا رئيس هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية محمد عز الدين للتعرف على نظام األمن فى المفاعالت النووية الروسية  6 –

  .الجديدة، وكذلك تعلم الخبرات من الزمالء إلجراء الترخيص النووى واإلشراف على المنشآت النووية

 62/0/6102 اليوم السابع

 

  نائب وزير النقل الروسى: االنتهاء من تقرير أمن المطارات المصرية خالل أسبوع

النقل الروسى فاليرى أوكلوف، اليوم االثنين، إن الخبراء الروس سينتهون خالل األسبوع المقبل من أعداد تقرير قال نائب وزير 

حول األمن فى المطارات المصرية، وذلك بعد زيارتهم األخيرة لمصر. وأضاف أوكلوف فى تصريح أوردته وكالة األنباء الروسية 

اهرة، وعادوا اآلن، وهم بصدد إعداد تقرير، وسيكون جاهزا فى غضون أسبوع". كانت "تاس": "أرسلنا مجموعة من الخبراء إلى الق

بعد سقوط طائرة ركاب روسية  -إحدى أكثر الوجهات التى يقصدها السياح الروس  -روسيا قد أوقفت رحالتها الجوية إلى مصر 

  .شخصا 662فراد طاقمها وعددهم أكتوبر، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأ 00فى شبه جزيرة سيناء فى 

 62/0/6102 اليوم السابع

 

  مصرخارجية الصين: رحلة شى جين بينج للشرق األوسط ناجحة وتعهدنا بالعمل مع 

ى والت -وصف وزير الخارجية الصينى وانج يى الرحلة التى قام بها الرئيس الصينى شى جين بينج إلى السعودية ومصر وإيران

بأنها كانت عمال دبلوماسيا ناجحا عمق عالقات الصداقة التقليدية للصين وتعاونها العملى مع الدول  -اختتمت أمس األحد

ن أ عن ثقته بأنها ستسهم فى المصالحة والسالم والتنمية اإلقليمية فى المستقبل. وقال الثالث والمنطقة بأكملها، معربا

الصين تعهدت بالعمل مع مصر من أجل إضافة المزيد لعالقة الشراكة االستراتيجية الشاملة التى تربط بين البلدين، ورفعت 

فتا إلى أن الزيارة أسفرت عن التوصل إلى توافقات واسعة عالقاتها مع السعودية وإيران إلى عالقات شراكة استراتيجية شاملة، ال

اتفاقية تعاون لتعميق مشاركة بكين البناءة مع المنطقة، مضيفا أنها برهنت على التزام بالده بدعم السالم والتنمية فى  26و

  .العالم وبناء نمط جديد من العالقات الدولية يمثل التعاون المربح للجميع

 62/0/6102 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9/2555479#.Vqc56Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/2555389#.Vqc58_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86--%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7/2555160#.Vqc6Bfl97IU
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 الدكتورة سحر نصر فى اجتماع لبنكى الدولى واالسالمى واالردن

مصر بوفد برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في اجتماع مع البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية في تشارك 

مشارك من الدول والمؤسسات التمويلية الكبرى,  01عمان بمشاركة كل الدول العربية ، بحضور أكثر من  -العاصمة األردنية 

العربية لمساعدة الدول المتأثرة بعدم االستقرار السياسي أو االقتصادي مثل ليبيا لإلعداد لتكوين صندوق جديد يخص المنطقة 

 وسوريا واليمن ، وأيضا الدول التي تحتضن الالجئين من هذه الدول.

 26/0/6102 األهرام

 

 عمليات الوزراء: اقتحام "التحرير" و"اشتباكات ناهيا" غير صحيحة.. وتم التعامل مع عدد من التجمعات

تستكمل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء المنعقدة منذ الصباح الباكر متابعة حالة الشارع المصري على مستوى 

والمتابعة وبحضور مندوبين عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية محافظات الجمهورية عبر آلياتها المختلفة للرصد 

وبدأمن المتابعة حالة الهدوء التي سادت جميع الميادين في كل المحافظات فيما .والصحة والكهرباء وهيئة اإلسعاف المصرية

منوفية، ومنطقة المطرية بمحافظة عدا عدد محدود للغاية التجمعات في محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، وال

وبمتابعة ما تم نشره في .دقيقة وتم التعامل معها بواسطة قوات األمن 01القاهرة، ولم تتعد الفترة الزمنية لتلك التجمعات 

بعض وسائل اإلعالم الداعمة للجماعة عن حدوث اقتحام لميدان التحرير، وكذلك وقوع مواجهات بين المواطنين وقوات األمن 

 .منطقة ناهيا تم تأكيد عدم صحة تلك األنباءب

 62/0/2610 بوابة األهرام

 -البرلمان المصرى :

 رئيس"الدوما"الروسى يزور مجلس النواب اليوم للتهنئة بانعقاد الدورة التشريعية

يزور رئيس البرلمان الروسى "الدوما" سيرجى نارشيكين مجلس النواب المصرى، عصر اليوم الثالثاء، لتقديم التهنئة للدكتور على 

المصرى وبدء ممارسة مهامه التشريعية والرقابية. ومن المقرر أن يجرى رئيس عبد العال رئيس المجلس بانعقاد البرلمان 

"الدوما" لقاءات مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية الممثلة لألحزاب السياسية فى 

  .المجلس وممثلين عن المستقلين

 62/0/6102 اليوم السابع

 -األحزاب واالئتالفات :

  كتلة المصرى الديمقراطى: ُنجهز الئحة للبرلمان وقانونا للخدمة المدنية والمحليات

منصور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى ، إن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل اآلن على إعداد قال النائب أيهاب 

مشروع الئحة للمجلس ، عالوة على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقانون المحليات . وأضاف أن الهيئة البرلمانية ستدخل فى 

  .لقوانين داخل المجلس، خالل شهرى فبراير ومارس ، تمهيدًا لطرحهم بالمجلسمرحلة من المناقشات حول هذه المشروعات من ا

 62/0/6102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131797/5/471806/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/847635/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88/2555999#.Vqccj_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89--%D9%86%D9%8F%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-/2555875#.Vqcczvl97IU
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  تعديل قانون التظاهر فور انتهاء تشكيل لجان البرلمان مستقبل وطن: الحزب سيطرح

قال أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحزب سيطرح تعديل قانون التظاهر فور االنتهاء من تشكيل لجان 

ديه قرار بعقد اجتماع فور البرلمان، مؤكدًا أن تعديل القانون على قمة أولويات الحزب وكتلته البرلمانية. وأضاف أن الحزب ل

تشكيل لجان البرلمان لتحديد أولويات الكتلة البرلمانية، وسيكون تعديل قانون التظاهر ضمن المهام العاجلة التى يكلف الحزب 

 نوابه بها خالل هذا االجتماع. 

 62/0/6102 اليوم السابع

 

 يناير" لتجاوز خالفاتهم من أجل تحقيق أهداف الثورة 62"مصر القوية" يدعو المؤمنين ب "

ما زالت حية يناير وعدم تحقيقها ألهدافها إال أن هذه الثورة  62قال حزب مصر القوية إنه برغم مرور خمس سنوات على ثورة 

في القلوب والعقول، ولن تطوى صفحتها، ولن تنزل رايتها إال بعد أن تحقق ما خرج الماليين ألجله، مهما تطاول عليها الفاسدون 

وأضاف الحزب في بيان له أن العالم راقب تلك الثورة الشعبية لحظة بلحظة مندهًشا من إبداع شبابها، وعزمهم .وتآمر المتآمرون

ى إزاحة ديكتاتور فاسد ونظام مجرم، مؤكًدا أنها لم تخرج لصالح مؤسسة أو حزب أو جماعة، ولم يناد شبابها ونساؤها وإصرارهم عل

أكد الحزب أنه إذ يحيي ذكرى ثورة يناير إال أنه ال يعتبر .ورجالها إال بالحرية والكرامة والعدالة لكل المصريين دون تفرقة أو تمييز

ه تذكرة يتذكر بها شهداءنا األبرار الذين قضوا في ثورة يناير وما لحق بها من أحداث في مواجهة الثورة ذلك احتفاال؛ ولكنه يعتبر

المضادة، معتبًرا دماءهم أمانة في أعناقنا، وليتذكر بها ما توحد عليه الثوار يوًما بال شعارات وبال مطالب خاصة، مضيًفا: "فال 

كما أكد أن أهدافه  ".التي مكنت الثورة المضادة من سرقة ثورتنا فنتعلم منها ونتجنبها ننسى أن عدونا واحد، ونتذكر بها أخطاءنا

كانت وستظل مرتبطة شكًلا وموضوًعا بثورة يناير وأهدافها ومسيرتها، داعًيا كل المؤمنين بالثورة وأهدافها المجردة كما كانت 

حاوروا ويتشاركوا، وأن يتجاوزوا خالفاتهم حتى تتحقق أهداف الثورة في ميادين التحرير خالل أيام الثورة األولى أن يتقاربوا ويت

 كاملة غير منقوصة.

 62/0/6102 بوابة األهرام

 -تصريحات :

 النائب هيثم الحريرى: قانون التأمين الصحى الجديد يؤسس لخصخصة قطاع الصحة

قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب ، إن نقابة األطباء لديها تحفظات كثيرة على قانون التأمين الصحى االجتماعى 

المسئولة عن التأمين الصحى جهة اقتصادية هدفها الربح، وليست تخفيف المعاناة عن كاهل الجديد، والتى تقول إن الجهة 

المواطن البسيط. وأكد أنه يرفض أن تتم المتاجرة بآالم المواطنين البسطاء، وأن القانون الجديد فيه محاولة للسير على نهج 

أن رفع ثمن المادة الخام  بعض الجهات األخرى. وتابع عليم وقانون الخدمة المدنية من حيث خصخصة الصحة كما حدث فى الت

التى يتم استيرادها والتى تدخل ضمن مكونات عالج فيرس سى، سيصب فى جيوب رجال األعمال، وأن القانون يدخل العالج 

  .الخاص ضمن التأمين الصحى، وأن المعانى الرئيسى من هذا الرفع هو المواطن البسيط

 62/0/6102 اليوم السابع

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84/2555818#.VqcdMPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/847471/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8--%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-/2555977#.VqccmPl97IU
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 -توك شو :

 يناير أول ثورة ال يحتفل بها أحد.. واألمن خلص على اإلخوان 62عمرو أديب: 

 62يناير، مؤكدا أن  62يونيو ال  01تواجدوا بميدان التحرير اليوم لالحتفال كانوا يتحفلون بـقال عمرو أديب إن الموطنين الذين 

يناير، مؤكًدا أن غالبية الشعب يكرهها، وفقا  62وأضاف أن الدولة المصرية ال تحب .يناير هي أول ثورة بالتاريخ ال يحتفل بها أحد

يناير لما كانت موجودة اآلن  62مة المتواجدة على الساحة السياسية اآلن لوال على الرغم من أن كل األسماء الها»وتابع: .لتعبيره

شخص ومحدش جاب سيرتهم النهاردة وال حتى  011هذه ثورة مات فيها »واستطرد: .«وتتحدث، ولكن هناك حالة من النفاق كبيرة

وأشاد بالسيطرة األمنية اآلن على ميدان .«احد قرأ لهم الفاتحة.. هناك حالة رعب غير حقيقية.. لو كان عزاء مكنش هيحصل كد

النهاردة نقدر نقول إن األمن خلص على اإلخوان.. قناة الجزيرة النهاردة كانت تعيش »التحرير وجميع محافظات الجمهورية، قائال: 

 .«حالة من النكد

 62/0/6102 الشروق

  "يناير بسالم 62عمرو أديب: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير بعد مرور 

علق عمرو أديب، على تصريحات الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، حول نزوله غدا الثالثاء ليحكم مصر بعد حدوث ثورة 

يناير، ومرور اليوم بسالم، قائال: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير ومش هيعرف يلم شنطة  62جديدة فى ذكرى ثورة 

وأضاف أن قوات الشرطة اليوم قامت بتأمين جميع ميادين الجمهورية، متمنيا أن يكون العام كله  ."المالبس ويرجع مصر تانى

ميادين وعدم وجود صعوبة فى الوصول إلى مكان العمل فى وقت يناير، بسبب عدم تكدس السيارات فى جميع ال 62مثل يوم 

  .قياسى مثل اليوم

 62/0/6102 اليوم السابع

  المخابرات رصدت اتصاالت بين اإلخوان وحماس لتهريب القياداتمدعى بالحق المدنى: 

قال عبد القادر هاشم، المدعى بالحق المدنى فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، إن الرأى العام المصرى كان يتابع قضية 

أن نقطة البداية فى هذه القضية أحداث اقتحام السجون باعتبارها أحد األلغاز الكثيرة التى ترافقت مع ثورة يناير، الفتا إلى 

خالل حواره ببرنامج "آخر  ق، بقضية قتل المتظاهرين. وأوضحكانت فى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات األسب

من  اتصاالت بين قيادات جماعة اإلخوان المسلمين وقيادات 6100يناير  67النهار" أن اللواء عمر سليمان قال إن الجهاز رصد يوم 

حماس، وبتحليل االتصاالت داخل الجهاز توصلوا إلى أن هناك عمليات سوف تتم الهدف منها إخراج أو تمكين قيادات جماعة 

اإلخوان من الهروب، مشيرا إلى أن هذه األقوال ظلت باألدراج فى قضية قتل المتظاهرين إلى أن انتقلت إلى محكمة اإلسماعيلية 

  .فى قضية هروب أحد المساجين

 62/0/6102 اليوم السابع

 عدد المتظاهرين تخطى المليار«: مشهد اليوم»أحمد موسى ساخرا من 

عدد المتظاهرين تخطى المليار، وأصبح أكثر من عدد »نزول تظاهرات للشوارع، قائًلا: سخر أحمد موسى، من مشهد اليوم وعدم 

ت ظلل»، مضيًفا: «ميدان التحرير لم يكن به مكان، وأسدين قصر النيل لم يظهروا من كثرة المتظاهرين»وقال ، إن .«سكان الصين

كل هذا الحديث هالمي وخيالي »وأضاف أن .«ساعة 00أكتوبر ألكثر من  2في الطريق من مسجد السيدة نفسية وحتى مدينة 

 .، مشيًدا بسيطرة قوات األمن على المشهد، ومرور اليوم بسالم«وكالم فارغ

 62/0/6102 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=5c7606cd-9cc6-473a-8ffd-0585e145c960
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-/2555662#.VqcfV_l97IV
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-/2555669#.Vqcd2Pl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012016&id=56f408de-26c7-4232-a31f-64128e1c2b0c
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 السيسييناير أصبح يوما للذعر.. والوحيد الذي يحتفي بالثورة هو  62إبراهيم عيسى: 

، مؤكدا أن «يناير أصبح يوما للذعر حيث إن هناك حالة من االحتكار لحب الوطن والحفاظ عليه 62يوم »قال إبراهيم عيسى، إن 

يموتون كل يوم في سبيل الوطن من أجل الحياة وليس وأضاف أن األبطال .ذلك يزيد من التدهور وال يؤدي ألي تقدم أو تنمية

يناير؟ ال المؤيد لها سعيد وال  62أين ذهبت السعادة في »من أجل أن يتم تحويلهم ألرقام تدعو للغل والكراهية، متسائال: 

تم التعامل معهما يونيو باعتبارهما تاريخا يدعونا للتقدم أم سي 01يناير و 62هل سيتم التعامل مع »وتابع: .«الرافض سعيد

، كما يعتبر «انقالبا من الجيش عليه»يناير  62وأكد أن رموز نظام مبارك يعتبرون .«باعتبارهما ماضيا يجب التوقف عنه عاطفيا

 .، وهو شيء غريب ألنه في المرتين لم ينحز الجيش سوى للشعب«انقالبا من الجيش عليه»يونيو  01أيضا مؤيدو محمد مرسي 

كون الوحيد الذي يعترف بثورة يناير ويحتفي بها هو السيسي وجميع أجهزة الدولة فيما عدا الجيش ال يعترفون يكاد ي»وتابع: 

 .«يناير 62بالصورة، كما أن أجهزة الدولة مازالت تفكر بنفس منطق ما قبل 

 62/0/6102 الشروق

 

 «األمن هيضيع حضرتك«: »السيسي»يوسف الحسيني لـ

اليوم كان مضحكا جًدا »يناير بالمشهد المضحك، قائًلا:  62وصف يوسف الحسيني، مشهد الشوارع في الذكرى الخامسة لثورة 

مشهد الشوارع الخالية، مردًدا عبارة الفنان خالد زكي، في هذا ، تعليًقا على «طباخ الريس»وعرض مشهدا من فيلم .«بالنسبة لي

كان هناك مبالغة »يناير، قائًلا:  62انتقد طريقة تعامل األجهزة األمنية مع ذكرى ثورة و.«وديتو الشعب فين يا حازم»الفيلم 

األجهزة »وقال إن .«ى تضخيم األمورشديدة في تضخيم ما سيحدث اليوم، وهذه المبالغة مسؤول عنها األمن، الذي يصر دائًما عل

هذا »، مضيًفا: «كان يوًما أسود على المصريين 6100يناير  62األمنية أشاعت جوا من الفزع، وكأنها تريد أن تكرس مفهوم أن 

امل ، ويتع6100يناير  62على بالطة كدة األمن لديه مشكلة حقيقية مع »وأضاف  .«اليوم لم يكن أسود بل كان رائًعا وعظيًما

السيسي،  إلىوتوجه بحديثه .«على أي أساس أعدت التقارير األمنية عن ذكرى الثورة؟»، متسائًلا: «معها بحالة ثأرية رخيصة

اغلق هذه » ، وطالبه بالتدخل إلنهاء أزمة تشويه البعض لثورة يناير، قائًلا: «يا سيادة الرئيس األمن هيضيع حضرتك»قائًلا: 

 .«القصة، واحسم هذا الخالف

 62/0/6102 الشروق

 

 للحكم« السيسي»يناير: لوالها ما أتى  62خالد يوسف لمنتقدي ثورة 

يناير ما أتى  62لوال ثورة »يونيو، قائًلا:  01يناير و 62ثورتي هاجم خالد يوسف، عضو مجلس النواب، كل من يحاول التفريق بين 

 01يناير ومتصدرو المشهد وقتها، هم من دعوا لثورة  62إن شباب ثورة « الزم نفهم»خالل لقائه ببرنامج  وقال.«السيسي للحكم

رتين، كانوا يأملوا أال يتذكرهم نظام وأضاف أن مهاجمي ثورة يناير ومنتقديها ومن يحاولون التفريق بين الثو.يونيو، حسب قوله

محمد مرسي في زياراته الخارجية، متعجًبا من هذا الهجوم وقتها، وبعضهم كان مرافقا لاإلخوان ويتهمهم في أي قضية فساد 

لثة على وأكد على أنه ال يوجد أي أسباب موضوعية اآلن لقيام ثورة ثا.على الثورة األساسية التي فتحت الباب للتغير واالختيار

يناير، وأنه يعمل على قضايا الوطن  62النظام، خاصة وأن السيسي أكد في أكثر من خطاب على حرصه تحقيق أهداف ثورة 

 ومنشغل بهمومه.

 62/0/6102 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012016&id=4c916b98-b2e6-4100-818e-83e02e51ec3e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012016&id=9f10af0a-426b-4146-86bd-3948e178e694
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=f3604849-4380-4c9c-927e-21fe1a16fc87
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 -سوشيال ميديا :

 "لساها ثورة يناير" شعار سناء سيف بمسيرتها المنفردة لـ"التحرير"

نشرت سناء سيف، صورة لمسيرتها المنفردة، اليوم اإلثنين، إلى ميدان التحرير، وسط القاهرة، إحياًء لذكرى ثورة يناير الخامسة. 

بالجيزة، إلى ميدان التحرير، مرتدية سترة مكتوبا عليه "لساها ثورة وبدت وهي تسير من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، 

وأنا كل  6100يناير"، في إشارة منها، إلى أن ثورة يناير مستمرة. وكتبت في عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك": "من 

نف الداخلية قدرت التزم بروتيني وبالرغم من ع 6102يناير بمشي في مسيرة مصطفى محمود، آخر ذكرى ثورة حضرتها كانت  62

ومشيت من مصطفى محمود للتحرير، السنة دي زي كل سنة همشي من نفس الطريق، لوحدي بس متأكدة إن فيه سنة جاية، 

 . اآلالف هيرجعوا يمشوه تاني

 62/0/6102 العربى الجديد

 

 ممدوح حمزة: الثورات ال تستنسخ وال تنفجر في ذكراها

وقال في تغريدة له على حسابه .أكد الناشط السياسي ممدوح حمزة على أن الثورات ال تستنسخ، وال تنفجر مرة أخرى في ذكراها

الثورات ال تنفجر في ذكري ثورات سابقه راجعواثورات بموقع التدوين المصغر "تويتر":"الساده المحللين : 

 ."تحدث الثوره نتيجه تراكمات ثم تندلع فجأة تلقائيا ٩١٩١/٩١٩١/٩١١١/٩١١١/١١٩٩

 62/0/2610 مصر العربية

 

 يناير تسيطر على تريندات تويتر 62ثورة 

يناير في ذكراها الخامسة، على تريندات موقع التدوين المصغر "تويتر"، فمن بين العشر  62سيطرت الكلمات المرتبطة بثورة 

باتجاه فما بين وتفاعل الرواد مع "هشتاجات تويتر " رواد الموقع كل .كلمات األعلى تداوال في تويتر، احتلت الثورة تسعة منها

يناير، لثورة شعب، ليغرد أخرون تحت ترند، "هنزل الميدان وأقول، ليكتب أخرون عكس  62التدوين عن الذي تحت هشتاج ثورة 

 ."هذا الوشم، تحت كلمة " محدش نزل

 62/0/6102 مصر العربية

 

 وان أول من ساهم في إجهاض ثورة ينايرسياسي إماراتي: انتهازية اإلخ

رأى الدكتور عبدالخالق عبداهلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة اإلمارات، أن عدد من األطراف السياسية المصرية شاركت في 

يناير في مقدمتهم  ١١أطراف عديدة ساهمت في اجهاض ثورة ”وقال في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر":.إجهاض الثورة

 ."سلوك االخوان االنتهازي واالستئثاري وعدم نضوجهم السياسي ووجود قيادة مترهلة ومتقوقعة

 62/0/6102 مصر العربية

 

 فجر السعيد: العالم كله يؤيد السيسي

وقالت في تغريدة لها على حسابها بموقع .رأت الكاتبة الكويتية فجر السعيد أن العالم كله يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

 ."موتوا بغيظكمالتدوين المصغر "تويتر":"اعتراف واضح وصريح بأن العالم كله يؤيد السيسي 

 62/0/6102 مصر العربية

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/25/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%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%A7/898847-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/898319-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%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%A7/898754-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%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%A7/898748-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 ماجدة غنيم: ثورة يناير ستنتصر وإن طال المسير

 المصريون وسيحتفل يناير 62 ثورة تنتصر أن  شاري التنمية الدوليةواست التنمية في الدولي الخبير توقعت الدكتورة ماجدة غنيم،

هييجى يوم زى النهاردة، الماليين يحتفلوا فى الميدان ”وقال في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر":.بالميادين ذكراها في

 ."ويفرحوا ويغنوا، وعند نصب تذكارى يترحموا على الشهدا. ده وعد مش حلم يناير وإن طال المسير

 62/0/6102 مصر العربية

 

 باسم يوسف: هذا هو الفرق الوحيد بين اإلخوان والنظام الحالي

وقال في تغريدة .انتقد اإلعالمي الساخر باسم يوسف واصفي نظام محمد مرسي وجماعة اإلخوان المسلمين بأنه كان ديمقراطيا

حاول و فشل في القمع و نظام خبرة و عرف يقمع. بس تقولي انه كان له على حسابه بموقع "تويتر":الفرق الوحيد : نظام 

 ."ديموقراطي وكده؟ ماكانش بمزاجه. بطلوا بقى تزايدوا على غيركم

 62/0/6102 مصر العربية

 

 ن وقف مشروع العاصمة اإلدارية الجديدةساخرًا مباسم يوسف 

سخر اإلعالمي المصري باسم يوسف، من خالل تغريدة له على "تويتر"، من عدم تمكن السلطات المصرية من التوصل إلى اتفاق 

وعّلق من خالل صفحته الرسمية في موقع التواصل .""العاصمة الجديدةمع شركة "إعمار العقارية" اإلماراتية بخصوص 

االجتماعي "تويتر"، على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" اإلماراتية، محمد العبار، الذي أسدل الستار، االثنين، 

تو تو  :وسخر باسم بالقول."فين مع مصرعن خططه إلقامة عاصمة إدارية في مصر، بأنه: "لم يتم التوصل التفاق يرضي الطر

 طيب واألحتفاالت والفلوس الى اتصرفت والوعود الكفتة تضرب من جديد 

 62/0/6102 60عربى

 

 لنا أيمن نور: اغلقوا ميدان التحرير والنتيجة

وقال في تغريدة لها على حسابه .اعتبر أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ميدان التحرير له رمزية المعنى فقط وليس الوطن

ذكرى ورقه في رزنامه وليس كل االوراق اغلقوا الميدان لن 62ميدان التحرير معني وليس وطن ”بموقع التدوين المصغر "تويتر":

 ."قه فالنتيجه فالنتيجه لناتغلقوا كل الميادين صادروا ور

 62/0/6102 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%A7/898727-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%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%A7/898697-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://arabi21.com/story/883053/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9#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%A7/898523-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7
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 النشره المجتمعيه

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 دوالر مليون 2.2ب فاكسيرا يدعم السعودي االستثمار صندوق

مليون دوالر ضمن  2.2القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" في الحصول على دعم بمبلغ نجحت إدارة الشركة 

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي يقوم بها المسئولون  المنحة المقدمة من صندوق االستثمار السعودي للحكومة المصرية

ستكمال مشروعاتها وبالتنسيق مع وزير الصحة ووزيرة التعاون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ال

الدولي د. سحر نصر ، من أجل استكمال التجهيزات الصيدالنية واإلنشائية لمشروع أنفلونزا الطيور واالنتهاء من البنية التحتية 

 أكتوبر . 2للمجمع الصناعي بمدينة 

 6102-0-26 بوابة االخبار

 لم نصل التفاق مرٍض مع مصر حول العاصمة اإلدارية الجديدة«: العبار»

اإلماراتية ، الستار، اإلثنين، على خططه « إعمار العقارية»أسدل محمد العبار ، رجل األعمال اإلماراتي، رئيس مجلس إدارة شركة 

ل وقا «إنه لم يتم التوصل التفاق )يرضي الطرفين( مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة»إلقامة عاصمة إدارية في مصر، قائال: 

االتفاق الذي تم مبدئي، والحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود »، في مقابلة مع تليفزيون العربية، اإلثنين: «العبار»

 «.مويحق لها، ألن االتفاق غير ملز

 6102-0-62 المصري اليوم

 

 مفاوضات مع شركات إماراتية لضخ استثمارات في محور قناة السويس

ية اإلماراتقال السفير شريف بديوى، القنصل العام لمصر في دبى واإلمارات، إن مصر بدأت مفاوضات مكثفة مع عدد من الشركات 

، في تصريحات، على هامش «بديوى»وأضاف  الكبرى، الراغبة في االستثمار في مصر، خاصة في منطقة محور قناة السويس

، الذي افتتحه نائب حاكم دبى، ووزير الصناعة، أمس، بحضور القنصل 20، في دورته الـ«أراب هيلث»افتتاح معرض الصحة العربى 

ن المفاوضات مع الشركات اإلماراتية التي تعمل في مجاالت البنية التحتية والطاقة المتجددة وإنتاج التجارى في دبى واإلمارات، أ

 ال تزال في مراحلها المبدئية. -الكهرباء

 6102-0-62 المصري اليوم

 بالعاصمة اإلدارية« العبار»مليارات دوالر تنهي عالقة  2وديعة بـ

أكد رجل األعمال اإلماراتي محمد العبار أن المفاوضات مع الحكومة المصرية حيال مشاركته بمشروع العاصمة اإلدارية تعثرت، 

"لم يتم التوصل التفاق يرضي الطرفين، مع مصر". بينما صرحت أطراف حكومية أن «: رويترز»معلنا في تصريحات نقلتها وكالة 

حكومي  األعمال اإلماراتي رفض طلبات حكومية مصرية، ما أحرج حكومة المهندس إبراهيم محلب، ومن خلفها"وقال مسؤولرجل 

مليارات دوالر، بأرصدة البنك  2الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن العبار رفض طلبا حكوميا بوضع وديعة تصل قيمتها إلى 

مليار دوالر بعد مفاوضات واسعة،  0الحكومة خفضت قيمة الوديعة مجددا لـوأضاف في تصريحات خاصة، أن  المركزي المصري

 برعاية رفيعة المستوى، إال أن رجل األعمال اإلماراتي واصل تحفظه على دفع المبلغ.

 6102-0-62 مصر العربيه

http://akhbarelyom.com/article/56a62f217fa9753e4dc49712/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A84-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1453731617
http://www.almasryalyoum.com/news/details/880618
http://www.almasryalyoum.com/news/details/880833
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/898826-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%805-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 مليون 21طرح عطاء دوالرًيا بـ

مليون دوالر، ضمن سلسلة العطاءات الدورية، أيام  ٠١يطرح، اليوم الثالثاء، البنك المركزى، عطاء دوالريا جديدا للبنوك، بقيمة 

فى عطائه األخير يوم « المركزى»وطرح  ياجاتها من العملة الصعبةاألحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع، إلمداد البنوك باحت

 قرش. ١,١٩مليون للبنوك، مثبتا سعر الدوالر عند  ٩١,٠مليون دوالر، باع منها  ٠١األحد الماضى، بقيمة 

 6102-0-62 البوابه نيوز

 

 صحهال

 دول تلوًثا فى العالم 01مصر من أكثر «: الشروق»فهمى فى ندوة وزير البيئة خالد 

لدينا العديد من مقاييس التلوث البيئى، على رأسها ملوثات الماء والهواء، بحكم الخبرة اكبر مشاكلنا قال خالد فهمي وزير البيئه أنه 

القاهرة من جميع سكانها وأنشطتها وعادت إلى ما  دول العالم تلوثا، تخيل لو أخليت 01هى تلوث الهواء باألتربة، نحن بين أكثر 

مجم/متر، بسبب إشراف هضبتى المقطم والهرم على 021ملجم/متر، والمسموح به عالميا  72قبل التحضر سنجد نسبة األتربة 

رور ة، بسبب الممثال ميدان الدقى لو أجرينا قياسا بيئيا سنجد نسبة الكبريت عاليو القاهرة، ألنهما من الحجر الجيرى المتفتت

نهر النيل بسبب طاقته االستيعابية العالية متوسط التلوث فيه اقل من المسموح به كنهر طويل، و ومشاكل التكدس المرورى

، وبجانب المناطق الصناعية والحضرية، وهذه هى المشكلة تكدس سكانى رهيب فى 6و0لكن هناك بؤر تلوث للنهر كما فى كيما 

 ت الصرف الصحى يخلق نسبة إصابة باألمراض.الدلتا وعدم وصول خدما

 6102-0-62 الشروق

 

 تخبط بـ"الصحة" حول "إنفلونزا الخنازير"

الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والدكتور عالء عثمان، وكيل وزارة الصحة تضاربت تصريحات الدكتور خالد مجاهد، المتحدث 

من جانبه، نفى المتحدث الرسمى لوزارة ف والسكان بالبحيرة، حول وجود إصابات ووفيات جراء انتشار عدوى إنفلونزا الخنازير

زا ال يوجد أى شى يسمى إنفلون«: »البوابة»وقال لـ الصحة والسكان، ما تردد من أنباء حول وفاة وإصابة مواطنين بإنفلونزا الخنازير

 ٩١يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفاة «. الخنازير، وما يتم الحديث عنه إنفلونزا موسمية فقط

 «.الخنازير»حاالت مصابين باإلنفلونزا الموسمية 

 6102-0-62 البوابه نيوز

 

 بتسمم غذائي لتناولهم موز بـ"المبيد" 0مصرع شخص وإصابة 

حيث   آخرين نتيجة تسمم غذائي عقب تناولهم ثمار موز من مزرعة بها آثار رش مبيدات بالبحيرة 0لقي شخص مصرعه وأصيب 

 عاملو" آخر سائقوسائق جثة هامدة،  بدر بوصوللرسالة التخصصي بمدينة تلقى مأمور مركز شرطة بدر بالغا من مستشفى ا

فالح شقيق مالك المزرعة مصابين بحالة إعياء شديد وآالم بالبطن إدعاء تسمم غذائي وتم تحويلهم  ونجل مالك المزرعة، 

 لمستشفى المنشاوي التخصصي بطنطا.

 6102-0-26 بوابة االخبار

 

http://www.albawabhnews.com/1738307
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=731a3678-1740-43c8-95a1-c62c80ca4a7c
http://www.albawabhnews.com/1738313
http://akhbarelyom.com/article/56a65ef0b16b9f39690feabe/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF-1453743856
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 النقل والمواصالت

 استمرار غلق محطة مترو السادات لليوم الثاني

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو األنفاق، استمرار غلق محطة مترو السادات أمام الركاب اليوم الثالثاء لليوم 

 الثاني لدواٍع أمنية.

 6102-0-62 الوطن

 اإلسكندرية" بسبب حريق بالبحيرة -تأخر قطارين بخط "القاهرة 

دائرة  -القاهرة( بجوار مزلقان معمل القزاز  -قالت مديرية أمن البحيرة، إن نشوب حريق على شريط السكة الحديد )إسكندرية 

القادم  860دقيقة، والقطار 01اإلسكندرية( لمدة  -ركاب القادم من )القاهرة  67كفر الدوار نتج عنه تأخر القطارين رقمي مركز 

 .دقائق وتم انتظام حركة مسير القطارات 2القاهرة( لمدة  -من )إسكندرية 

 6102-0-62 البوابه نيوز

 العالما

 بعد وصية "الماجيكو".. بالفيديو.. أحمد موسى لـ"أبو تريكة: أنا بكرهك

هاجم مقدم البرامج المقرب من النظام أحمد موسى، العب األهلي السابق، محمد أبو تريكة "الماجيكو"؛ بسبب حديثه عن وصيته 

وقال "موسى"، خالل برنامجه "على مسؤوليتي" على  بدفن الفانلة الخاصة به والذي كتب عليها "تعاطًفا مع غزة" معه بالقبر

فضائية "صدى البلد"، مساء أمس اإلثنين: إن أبو تريكة لم يسبق له ارتداء "تي شيرت" لشهداء الشرطة والجيش ولم يكتب عنهم 

وختم: "لغز أبو تريكة ."يوًما "تويتة" كما يفعل دائًما، متابًعا: كنت بحبك.. لكن كرهتك بانضمامك لإلخوان.. أنا حر إني أكرهك

 ."هيفضل مستمر

 6102-0-62 رصد

 باسم يوسف يسخر من السيسي: "الكفتة أسلوب حياة"

سخر مقدم البرامج الساخر باسم يوسف، من ادعاءات السيسي بتحقيق إنجازات وهمية، وذلك خالل تغريدة نشرها عبر حسابه 

وأكد "يوسف" في تغريدته أن النظام يتمتع بالعديد من االدعاءات وذكر منها، ."بموقع التغريدات القصيرة "تويترالشخصي 

خدعة أرباح قناة السويس الجديدة، وأيضا تبرعات المؤتمر االقتصادي، وذكر أنه ما زال في انتظار الخدعة الجديدة التي سيقدمها 

   .السيسي للشعب

 6102-0-62 رصد

 سياحهال

 رحالت دولية 2سائًحا على متن  272مطار شرم الشيخ يستقبل 

سائحا من مختلف الجنسيات. وأكد عصام خضر،  272رحالت دولية على متنها  2استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثالثاء 

، مضيفا أن مطار شرم %02سيناء، أن نسبة اإلشغاالت بشرم الشيخ وصلت نسبة مدير إدارة العمليات واألزمات بمحافظة جنوب 

رحلة داخلية على متنها  00سائحًا من مختلف الجنسيات، و 272رحالت دولية طيران على متنها  2الشيخ الدولى استقبل اليوم 

  .تلف الجنسيات العربية والمصريةسائحا من مخ 0001سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 0068سائحًا مصريًا بإجمالى  222
 6102-0-62 اليوم السابع

http://www.elwatannews.com/news/details/938551
http://www.albawabhnews.com/1738418
http://rassd.com/174849.htm
http://rassd.com/174831.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-474-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-5-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2556055#.Vqc4NfkrLIU
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 اشتعال النيران في "يخت" سائح ألماني برشيد في ظروف غامضة

 رشيد مملوك لسائح ألماني في ظروف غامضة حريق هائل بمركب "يخت" متوقف أمام مستشفى رشيد العام بفرع النيل اندلع

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء محمد عماد الدين سامي، إخطاًرا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث رشيد بالحادث، وهرعت حيث 

 قوات وسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وجارى السيطرة على الحريق واخمادة ومعرفة مالبساتة .

 6102-0-26 بوابة االخبار

 ماليين سائح رومانى 0تطرح مبادرة لجذب « رجال األعمال»

بالقاهرة عن استئناف إجتماعات كشف ميهاى بورجيل الوزير الموفض رئيس المكتب التجارى واالقتصادى بالسفارة الرومانية 

اللجنة االقتصادية المشتركة المشكلة على المستوى الوزارى بين حكومتى مصر ورومانيا لتبدأ أولى إجتماعاتها فى بوخاريست 

وقال المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى بمجلس  6101خالل شهر مايو المقبل وذلك منذ توقف نشاطها فى عام 

 072مليون دوالرمشيرًا الى أن الصادرات المصرية تبلغ  811مشترك أن إن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل لنحو األعمال ال

مليون دوالر حجم االستيراد، مشيرا الي وجود رغبة لبعض الشركات المصرية فى تعزيز التعاون فى المجال  762مليون دوالر مقابل 

ات إلى رومانيا فى قطاعات الكيماويات واألسمدة والنباتات الطبية والصناعات المغذية السياحى باالضافة الى تصدير منتج

وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية إن هناك فرص واعدة للتعاون فى المجال السياحى بين البلدين,  للسيارات

 ماليين سائح رومانى سنويا. 0هدف جذب واقترح مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك فى المجال السياحى, وتست

 6102-0-62 جريدة االهرام

 انتحار مدير فندق "فورسيزون" شرم الشيخ

الفندق، بقطع شرايين يديه بداخل أحد حمامات الفندق، لمروره بأزمة شهد فندق فورسيزون شرم الشيخ واقعة انتحار مدير 

سنة مدير الفندق، ملقى في أحد حمامات الفندق مقطوع  22كان العاملون قد عثروا بالفندق على "محمد. ك"  نفسية حادة

ت وأكد متأثرا بنزيفه الدموي شرايين اليد وبجواره سكين، وحاول الفريق الطبي المختص بالفندق إسعافه إال أنه فارق الحياة

زوجته في تصريحات صحفية، أن زوجها يعاني حالة نفسية سيئة منذ خمسة أيام "اكتئاب"، ولم تحدد سبب هذه الحالة التي 

 .دفعته إلى االنتحار

 6102-0-26 رصد

 أخرى
 

 مليون جنيه 20سنوات وإهدار  2موظف ومدرس بخطابات مزورة منذ  011المركزى للمحاسبات يكشف تعيين 

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة المنوفية نموذجا صارخا للفساد وإهدار المال العام، حيث قام عدد من 

ة إلي مستشفيات بمديريتي الصحة والتعليم بعد نقلهم بخطابات مزور 6100مدرس وموظف منذ عام  011المسئولين بتعيين 

مليون جنيه بدون حق. من جانبها  20الحميات والرمد بشبين الكوم وإدارة السادات التعليمية وتقاضيهم مرتبات من الدولة بلغت 

قررت محافظة المنوفية ايقاف الموظفين عن العمل وعدم صرف أي مبالغ مالية لهم وإحالة الواقعة الي النيابة العامة لتحديد 

 لقانونية.المسئولية ا

 6102-0-62 جريدة االهرام

 

http://akhbarelyom.com/article/56a69e43b16b9f0506c4fe83/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-1453760066
http://www.ahram.org.eg/News/131797/5/471808/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://rassd.com/174826.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131797/29/471872/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81.aspx
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 ساعة 06قطع مياه الشرب عن مدينة المحلة الكبرى مساء اليوم لمدة 

ساعة، وذلك من التاسعة مساء  06والصرف الصحي بالغربية بقطع المياه بمدينة المحلة الكبري لمدة تقوم شركة مياه الشرب 

 وناشدت شركة مياه الشرب اليوم الثالثاء وحتي التاسعة من صباح غًدا األربعاء، للقيام بأعمال إحالل وتجديد خط مياه شارع الجالء

 اتهم من المياه الستخدامها في فترة االنقطاع.والصرف الصحي بالغربية المواطنين بتدبير احتياج

 6102-0-62 بوابة االهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/847719/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-.aspx
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 انتحار إخواني داخل محبسه في الشرقية

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن .أقدم أحد عناصر جماعة اإلخوان، على التخلص من حياته شنًقا داخل محبسه بالشرقية

وقال .بالمحافظةالشرقية، إخطاًرا يفيد قيام أحد عناصر جماعة اإلخوان بالتخلص من حياته شنًقا داخل محبسة بأحد السجون 

عاًما وتم حبسه وأحد زمالئه على  26مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن المتوفى ألقى القبض عليه أمس، ويبلغ من العمر 

 .ذمه قضية عنف وشغب وقطع الطريق والتظاهر بدون تصريح وفوجئوا بقيامه بشنق نفسه

  العتداء عليه بالرصاص الحي داخل قسم شرطة أبو حمادمقتل الشيخ حسين نتيجة افيما نشرت صفحات الفيس بوك خبر 

 62/0/6102 الوطن

 وثورة يناير من السجناء بمناسبة عيد الشرطة 712اإلفراج عن 

يناير 62من مختلف سجون الجمهورية وذلك بمناسبة االحتفال بثورة  سجينًا 712افرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 

وذلك بعد انتهاء اللجان الخاصة بالفحص من قطاع مصلحة السجون واالمن العام من فحص ملفات نزالء السجون .وعيد الشرطة

ي بشأن العفو عن باقي علي مستوي الجمهورية وتحديد مستحقي العفو عن باقي مدة العقوبة وذلك تنفيذا للقرار الجمهور

 .يناير وعيد الشرطة 62العقوبات بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم بمناسبة االحتفال بعيد ثورة 

 62/0/6102 األهرام

  مصادر : حمالت أمنية على الشقق المشتبه فى تصنيع مواد متفجرة بداخلها

أكدت مصادر أمنية، أن أجهزة األمن شنت حمالت مكبرة على الشقق المفروشة المشتبه فى تصنيع مواد متفجرة بداخلها، فى 

  .حادث انفجار شقة الهرم، والذين تبين أن خلية إرهابية تصنع متفجرات داخل الشقةعدة مناطق، بعد 

 62/0/6102 اليوم السابع

  األوروبى إلبقاء العقوبات على مبارك وبن علىالشفافية الدولية" تدعو االتحاد "

طالبت منظمة الشفافية الدولية، فى تقرير صدر أمس، وزراء خارجية الدول األعضاء فى االتحاد األوروبى بإبقاء العقوبات التى 

العابدين بن على، على الرئيسين األسبقين حسنى مبارك، والتونسى زين  6100فرضتها فى أعقاب ثورات الربيع العربى عام 

  .وتقديم المساعدة الالزمة للسلطات المصرية والتونسية، لمواصلة تحقيقاتهما، ومحاكمة الرئيسين األسبقين وأتباعهما

 62/0/6102 اليوم السابع

  أشخاص من أسرة واحدة فى انفجار مكتب بريد ههيا بالشرقية 0إصابة 

أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا فى انفجار قنبلة وقع بالقرب من مكتب بريد مدينة  0قال مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن 

  .تم نقل المصابين الثالثة لمستشفى ههيا العامههيا، وذلك أثناء مرورهم وقت االنفجار، حيث 

 62/0/6102 اليوم السابع

 بالغ سلبي عن وجود قنبلة بجوار نقطة شرطة بالبحيرة

أكد مصدر أمني بالبحيرة، عدم وجود أي متفجرات بمحيط نقطة شرطة سيدى غازى وأن البالغ سلبي، مضيًفا أنه عقب فحص 

 .مواسير صغيرة بالستيكية  2الجسم الغريب بجوار النقطة تبين أنه عبوة هيكلية عبارة عن كيس بداخله منبه و

 62/0/6102 البوابة نيوز

http://www.elwatannews.com/news/details/938554
http://www.ahram.org.eg/News/131797/25/471755/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86--%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1---%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8/2555946#.Vqccwfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85/2555899#.VqccyPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A/2555747#.VqcdlPl97IU
http://www.albawabhnews.com/1738445


 

 

6102يناير  62   مرصد اإلعالم المصري       16   

 

  المفرقعات: تفكيك عبوة هيكلية داخل جراج مول العرب فى أكتوبر

تمكن خبراء المفرقعات بالجيزة من تفكيك عبوة هيكلية، عثر عليها داخل جراج السيارات بمول العرب فى أكتوبر، وبتمشيط 

  .المكان لم يتم العثور على عبوات أو أجسام غريبة أخرى

 62/0/6102 اليوم السابع

  العثور على عبوة ناسفة فى "المكس" باإلسكندرية وخبراء المفرقعات يصلون الموقع

اإلسكندرية، على عبوة ناسفة بمنطقة "القبارى" ، بشارع المكس. انتقلت إدارة الحماية عثر أهالى منطقة المكس غرب محافظة 

المدينة وخبراء المفرقعات، لموقع العبوة ، وجارى فحص العبوة الناسفة، ومحاولة تفكيكها، وتمشيط المنطقة بالكامل، 

  .باستخدام الكالب البوليسية

 62/0/6102 اليوم السابع

 مجهولون يضرمون النيران بمخلفات شريط للسكة الحديد بالبحيرة

بمنطقة معمل القزاز دائرة مركز شرطة  «اإلسكندرية -القاهرة»أضرم مجهولون النيران في مخلفات بجوار شريط السكة الحديد 

 يناير، فيما تم إخطار العميد جمال يس مدير الحماية المدنية. 62كفر الدوار، االثنين 

 62/0/6102 ة األخباربواب

 تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها خلف أحد الفنادق بشارع الهرم

تمكن خبراء المفرقعات بالجيزة من تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها خلف فندق الواحة بشارع الهرم. وتبين من خالل الفحص 

بواسطة مدفع المياه وباستكمال عمليات  أن الجسم عبارة عن عبوة هيكلية خالية من أى مواد متفجرة، وتم التعامل معها

  .التمشيط لم يتم العثور على مواد أخرى

 62/0/6102 اليوم السابع

 العثور على قنبلتين هيكليتين أسفل أحد الكباري بالمنوفية

ى من صباح اليوم االثنين،على جسمين عثرت قوات الشرطة بمركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، فى الساعات األول 

 .غريبين أسفل كوبرى الخطاطبة بمركز السادات تبين أنهما عبارة عن قنبلتين هيكليتين

 62/0/6102 مصر العربية

 غريب بجوار مستشفى قرية إشروبة يثير ذعر أهالي المنياجسم 

عثر أهالي قرية إشروبة بمدينة بني مزار شمال المنيا ، اإلثنين، على جسم غريب بجوار سور مستشفى القرية يشتبه في كونه 

إخطاًرا من أهالي قرية قنبلة، ويقوم خبراء المفرقعات بفحصه اآلن.وتلقى العميد عالء عبدربه، مأمور مركز شرطة بنى مزار، 

 اشروبة يفيد بوجود جسم غريب بالقرب من مستشفى القرية، وعلى الفور تم إخطار خبراء المفرقعات للتأكد من صحة اإلخطار.

 62/0/6102 المصرى اليوم

 أكتوبر 2بـمن معارضي العسكر  6قوات األمن تصفي 

 2صفت قوات أمن وزارة الداخلية، منذ قليل، اثنين من معارضي حكم العسكر، وذلك داخل شقة سكنية بالحي الثاني بمدينة 

أكتوبر بمحافظة الجيزة.وقالت وزارة الداخلية بحكومة شريف إسماعيل، إنها صفت شخصين وصفتهما بأنهما "إرهابيان"، بعد 

 .الهرم شقة وتفجير عنف أعمال في متهمان القتيلين أن التحريات، بحسب طة.وأضافت الداخليةتبادل إلطالق النار مع الشر

 62/0/6102 رصد

http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/2555686#.VqcfS_l97IV
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2555683#.VqcfUfl97IV
http://akhbarelyom.com/article/56a65e127fa97535620feabc/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1453743634
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%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85/2554646#.VqXyifl97IU
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/897593-%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%AA%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/880396
http://rassd.com/174749.htm
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  فى تبادل إلطالق النار مع قوات األمن ببنى سويف شخصمقتل الداخلية :

. وكانت حملة أمنية حسب رواية الداخلية، مصرعه فى تبادل إلطالق النار مع رجال الشرطة  سنة 62لقى محمد حمدان محمد على، 

مكبرة من مديرية أمن بنى سويف داهمت منزل المتهم بقرية بنى سليمان الشرقية، التابعة لمركز بنى سويف، للقبض عليه، 

 .قتلهه إطالق النار ما أدى إلى مفأطلق النار تجاه قوات األمن التى بادلت

 62/0/6102 اليوم السابع

 -اعتقاالت  :

  على ارتكاب أعمال عنف بتهمة التحريضفى أسيوط  شخص 00القبض على 

مشتبًها فيهم بأسيوط، خالل اليومين الماضيين، بعد تحريضهم على ارتكاب أعمال عنف،  شخصًا 00أكد مصدر أمنى، القبض على 

  .وقال المصدر إنه جار فحص نشاطهم

 62/0/6102 اليوم السابع

  بالبحيرة شخص 66 القبض على

تم  وبمدن دمنهور وحوش عيسى وإدكو،  شخص 66القبض على األجهزة األمنية بالبحيرة باالشتراك مع القوات المسلحة،  ألقت

  .تحرير محاضر للمتهمين وجارى عرضهم على النيابة

 62/0/6102 اليوم السابع

 أشخاص خالل تفريق مسيرة ليلية بالبحيرة 2القبض على 

مصدر أمني بالبحيرة، أن قوات األمن تمكنت من فض مسيرة مسيرة ليلية محدودة لعناصر جماعة اإلخوان في مدينة حوش  قال

 من المشاركين فيها. 2عيسى، والقبض على 

 62/0/6102 البوابة نيوز

 يةفي مسيرة بالطالب أشخاص فى 0القبض على 

تبين من التحريات التي اجريت بقيادة اللواء خالد شلبي بمنطقة الطالبية،فضت قوات األمن بالجيزة، مساء اليوم اإلثنين، مسيرة 

 مدير اإلدارة العامة للمباحث، أن أعضاء المسيرة حاولوا إثارة الفوضى، وقاموا بإطالق الشماريخ واأللعاب النارية، إال أن قوات األمن

 .من عناصرها 0لمسيرة والقبض على وتمكنت من فض اتصدت لهم 

 62/0/6102 البوابة نيوز

 خالل مسيرة ألنصار اإلرهابية بالقناطر الخيرية 0القبض على 

خالل مظاهرة قاموا بها بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقرب من  أشخاص 0القت مباحث القليوبية القبض على 

 يناير. 62منزل القيادى اإلخوانى الراحل ناصر الحافى تزامنا مع ذكرى ثورة 

 62/0/6102 البوابة نيوز

  من رجال الشرطة بأبوكبير 7اف فى استهد التورط القبض على شخص بتهمة

سنة طالب  61" محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك" القبض علىيرية أمن الشرقية،اليوم ، من تمكنت األجهزة األمنية بمد

حيث كشفت األجهزة األمنية عن القضايا التي نفذها  .ومقيم قرية هربيط مركز أبو كبير،والمتهم باستهداف أفراد الشرطة

 ( قضية 07المطلوب ضبطه وإحضاره في عدد )  "شبايك "و

 62/0/6102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8/2555012#.VqYRY_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-11-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%81/2555814#.Vqcc5Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-22-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88/2555687#.Vqcd7fl97IU
http://www.albawabhnews.com/1737976
http://www.albawabhnews.com/1737541
http://www.albawabhnews.com/1737561
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/2554763#.VqXyXvl97IU
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 األمن يعتقل شاًبا وفتاة بعد إحدى فعاليات ذكرى الثورة بالمعادي

ركان في إحدى فعاليات الذكرى الخامسة لثورة يناير في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة، اعتقلت قوات األمن شاًبا وفتاة كانا يشا

 .المعادي بحدائق الفردوس مسجد أمام من اليوم، صباح انطلقت، قد مفاجئة مسيرة كانت حيث وذلك بواسطة "توك توك"؛

 62/0/6102 رصد

 فتاة ترفع شعار رابعة بـ"التحرير"القبض على 

ألقت قوات األمن بالتحرير، القبض على فتاة رفعت شعار رابعة، بعد أن اندفع إليها عدد من المواطنين أثناء احتفاالتهم بعيد 

 الشرطة في الميدان، وخوًفا من الفتك بها.

 62/0/6102 البوابة نيوز

 من أنصار اإلخوان بتهمة قطع الطريق بالقليوبية 0ضبط 

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، بتمكن األجهزة تمكنت من إحباط قيام مجموعة من أنصار اإلخوان من قطع طريق شارع 

إطارات السيارات بهدف تعكير صفو مايو بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، مشيًرا بأن ذلك بعدما شرعوا في إضرام النيران في  02

وأوضح المصدر، بأن قوات األمن فور تلقيها البالغ بالواقعة توجهت على الفور لمكان الواقعة، .يناير 62االحتفال بذكرى ثورة 

إثر من أنصار اإلخوان بينما تم مطاردة باقي المتهمين الذين فروا هاربين مختبئين بالشوارع الجانبية  0وتمكنت من ضبط 

 رؤيتهم لقوات الشرطة تنتشر بالمكان.

 62/0/6102 مصراوى

 في أحداث عنف بالشرقية لتورطبتهمة اطالب من اإلخوان  2القبض علي 

من أعضاء جماعة اإلخوان بمدينتي فاقوس طالب  2نية بمديرية أمن الشرقية،اليوم اإلثنين، من القبض علي تمكنت األجهزة األم

 وأبوكبير ،لتورطهم في أحداث عنف وحرق محوالت الكهرباء كما تم ضبط مواد تساعد علي االشتعال بمنزل أحدهم.

 62/0/6102 مصراوى

 احتجاز "منتقبة" تصّور نقطة شرطة بالطالبية

وقام .أمام نقطة مرور الطالبية، ومحاولتها تصوير التمركزات األمنية هناك ألقت قوات األمن، القبض على "منتقبة" أثناء سيرها

 أفراد األمن بفحص الهاتف المحمول، والتحري بشأن السيدة.

 62/0/6102 البوابة نيوز

 بتهمة إثارة الشغب في دار السالم شخصًا 06القبض على 

من عناصر تنظيم اإلخوان لقيامهم بإثارة الشغب بمنطقة دار السالم وحس المواطنين  06رجال األمن بالقاهرة القبض على ألقى 

 يناير. 62على التظاهر فى ذكرى ثورة 

 62/0/6102 بوابة األهرام

 بمحافظة األسكندرية 02ل للدموع.. وإلقاء القبض على مسيرات بالغاز المسي 0ألمن يفض 

من  02قال العميد شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي باإلسكندرية، إن األجهزة األمنية بالمدينة قد ألقت القبض على 

 يناير. 62مسيرات للجماعة بالمدينة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة  0عناصر اإلخوان، خالل تفريق 

 62/0/6102 بوابة األهرام

 

http://rassd.com/174742.htm
http://www.albawabhnews.com/1736949
http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2016/1/25/739641/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.masrawy.com/News/News_Regions/details/2016/1/25/739676/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A-4-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.albawabhnews.com/1736972
http://gate.ahram.org.eg/News/847563.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/847546.aspx
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 االمن يشن حملة مداهمات بدمياط ويعتقل عدد من المواطنين

 . المواطنين من عدد وتعتقل دمياطامن االنقالب يشن حملة مداهمات علي قري البصارطة بـ 

 62/0/6102 صفحة قناة مكملين فيس بوك

 سيدات في مظاهرة بالمعادي 2قوات األمن تعتقل 

 اء مشاكتهن في مظاهرة بالمعادي وسط القاهرة.قامت قوات األمن بإعتقال خمس سيدات أثن

 62/0/6102 بوابة يناير

 في دمياطأشخاص  2القبض على 

من أعضاء جماعة اإلخوان  2تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة مركز دمياط، برئاسة المقدم أحمد سالمة، من إلقاء القبض على 

 الشغب والفوضى وخرق قانون التظاهر. بتهمة إثارة

 62/0/6102 البوابة نيوز

 البيان األول للتنسيقية للحقوق والحريات

لداخلية وزارة افي إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية وذلك إثر الحملة األخيرة التي تشنها 

علي المواطنين ومن بينهم النشطاء السياسيين والحقوقيين واإلعالميين ؛ فإجمالي ما أمكن رصده حتي الساعة الواحدة من 

حالة توقيف، 02القاهرة :وهم كاآلتي محافظات 7فتيات علي األقل في  01مواطنا من بينهم  07ظهرا اليوم قد تم توقيف واحتجاز 

وتؤكد التنسيقية علي أنه منذ .ومعتقل واحد في كل من كفر الشيخ، والبحيرة 2، الشرقية 2، الدقهلية 2بية ، القليو7المنيا 

حالة اخفاء قسري ؛ وجميع من تم توقيفهم  00حالة من بينهم  076مطلع شهر يناير الجاري وحتي اآلن قد تم توقيف حوالي 

 0باالضافة إلي مقتل .ستعداد لذكري الخامس والعشريين من ينايروجهت لهم تهم التظاهر واالنضمام لجماعة محظورة واال

مواطنين في محافظة الجيزة مع وجود تضارب في مالبسات الحادث ما بين رواية قوات األمن وبين رواية شهود العيان , هذا 

 .بخالف وجود العديد من حاالت اإلصابات لم يتم حصرها حتي اآلن

 62/0/6102 التنسيقية للحقوق والحريات فيس بوك

 فتيات بكفر الشيخ 2اخالء سبيل 

  سبيلهم منذ قليلفتيات صباح اليوم وتم إخالء  ٠اعتقلت قوات األمن بمركز الحامول التابع لكفر الشيخ 

 62/0/6102 التنسيقية للحقوق والحريات فيس بوك

 

  بالمطرية شخص بتهمة التخطيط ألثارة الشغب 01تقبض على الشرطة 

شخصا من عناصر جماعة اإلخوان فى منطقة المطرية،  01 أكد مصدر أمنى مسئول، أن األجهزة األمنية نجحت فى القبض على

 .وذلك عقب محاولتهم إثارة الشغب والعنف بالمنطقة

 62/0/6102 اليوم السابع

 

 

 

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/photos/a.1074944772523832.1073741828.876544632363848/1151496871535288/?type=3&theater
http://yanair.net/?p=43828
http://www.albawabhnews.com/1737013
https://www.facebook.com/ECRF.Official/photos/a.330734387093955.1073741830.328109634023097/546687612165297/?type=3
https://www.facebook.com/ECRF.Official/posts/546708588829866
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-30-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84/2555046#.VqYmsPl97IU
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 العسكرىالشأن 

 

قائد القوات البحرية يلتقى قائد البحرية الفرنسية ويتفقد حاملة طائرات من طراز "مسترال" ووحدات بحرية 

 مصرية جديدة يجرى بناؤها حديًثا

التقى اللواء بحرى أركان حرب أسامة ربيع قائد القوات البحرية نظيره الفرنسى األدميرال برنارد روجيل قائد القوات البحرية 

الفرنسية بمقر قيادة القوات البحرية الفرنسية، وذلك خالل زيارته الرسمية لدولة فرنسا والتى تأتى فى ضوء تطور عالقات 

وأكد قائد . التعاون العسكرى والشراكة االستراتيجية بين البلدين وتنسيق الجهود تجاه تطورات األوضاع التى تشهدها المنطقة

وأشاد اللواء بحرى أركان .ى زيادة أوجه التعاون البحرى مع مصر لزيادة وتطوير قدرتها البحريةالبحرية الفرنسية حرص بالده عل

حرب أسامة ربيع بتطور عالقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات البحرية لكال البلدين الصديقين خاصة فى المجاالت 

حرية بتفقد حاملة الطائرات الفرنسية "تونير" من طراز "مسترال"، وقام قائد القوات الب. التقنية ونقل وتبادل الخبرات والتدريب

 "DCNS" واستمع لشرح تناول اإلمكانات القتالية والتقنية عالية التطور التى يتمتع بها هذا الطراز، كما قام بزيارة مقر شركة

 . جرى بناؤها حديًثاالعالمية الفرنسية وتفقد عدد من الوحدات البحرية المصرية من طراز "جوويند" التى ي

 62/0/6102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 " عناصر من القوات المسلحة تسافر السعودية للمشاركة بتدريب "رعد الشمال

السعودية للمشاركة فى انشطة وفعاليات التدريب المشترك غادرت عناصر من القوات المسلحة متجهة إلى المملكة العربية 

"رعد الشمال " الذى تنفذة وحدات مقاتلة من القوات البرية والجوية ووسائل الدفاع الجوى والقوات الخاصة لعدد من الدول العربية 

مل العالقات العسكرية بين مصر واالسالمية، والذى يستمر لعدة ايام فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة وتكا

والدول الشقيقة والصديقة. وقد تضمنت المراحل االعداد للتدريب ورفع معدالت الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة 

على الموضوعات العامة والتخصصية، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل االستراتيجى للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ 

الوصول، بما يساهم فى تحقيق النقاط واألهداف التدريبية المطلوبة، وصوال العلى معدالت الكفاءة القتالية التحميل و

واالستعداد لتنفيذ مهام مشتركة بين قوات الدول المشاركة للتدريب على مواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف امن 

  .واستقرار المنطقة

 62/0/6102 اليوم السابع

 

http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28947
http://www.youm7.com/story/2016/1/25/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%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%AA%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A/2554954#.Vqc6Efl97IU

