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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

 كولومبيامصر تدعم اتفاق السالم في 

، لصالح 7102يناير  72صرح السفير/ عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة بأن مصر صوتت أمس، الموافق 

مشروع القرار الذي اعتمده مجلس األمن باإلجماع، والذي سيتم بموجبه إنشاء بعثة سياسية خاصة في كولومبيا لمراقبة تنفيذ 

الحكومة الكولومبية وحركة "فارك"، وذلك ضمن آلية ثالثية ُتمثل البعثة السياسية األممية الُمكّون اتفاق السالم الموقع بين 

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة أن مصر ألقت بيانًا خالل جلسة مجلس األمن، هنأت فيه الحكومة  الدولي فيها.

رة تجدر اإلشا بيا بإقرار اتفاق السالم المزمع توقيعه شهر مارس القادم.والشعب الكولومبي على إنهاء النزاع التاريخي في كولوم

إلى أن طلب إصدار قرار مجلس األمن الذي ينشئ بعثة أممية في كولومبيا جاء استجابًة لطلب الحكومة الكولومبية، وذلك بهدف 

اق السالم الذي سيتم بموجبه إنهاء نزاع تاريخي الحصول على الدعم الدولي إلقرار عملية السالم في كولومبيا، ومراقبة تنفيذ اتف

 قائم منذ ستينات القرن الماضي.

 72/0/7102 الخارجية المصريةموقع وزارة 

 ضرورة دعم مجلس األمن للجهود السياسية الرامية إلحالل السالم في إقليم دارفور علي ؤكدتمصر 

 أكد السفير/ عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة، األهمية القصوى التي توليها مصر للحفاظ علي أمن

إلي ضرورة تفادي َتَحّول األزمة في دارفور إلي معركة استنزاف طويلة األمد، الخاسر األول فيها هم وأشار  واستقرار وسيادة السودان 

أهالي دارفور أنفسهم. كما أشاد المندوب الدائم بقرار الحكومة السودانية وقف العمليات العسكرية باإلقليم، ُمشيرًا إلي أهمية 

ب جلسة اإلحاطة التي قدمها إيرفي الدسوس، وكيل سكرتير عام األمم المتحدة، جاء ذلك َعِق البناء علي تلك الخطوة ُمستقباًل.

، UNAMID، حول بعثة األمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي الهجين في دارفور 7102يناير  72ألعضاء مجلس األمن أمس الموافق 

 كما حذر السفير/ عمرو واإلنسانية في اإلقليم.حيث استعرض خاللها تقرير السكرتير العام حول التطورات السياسية واألمنية 

 أبو العطا من تداعيات َتَحّول الجهود الدولية واألممية إلي ُمقاربة إدارة األزمة ِعوضاً عن تعزيز الجهود الوطنية السودانية للتوصل

س األمن علي فتح أن يعمل مجلإلي حل نهائي لها، والمساعدة في التعامل مع األسباب االقتصادية والتنموية للنزاع، وضرورة 

 اأُلفق السياسي.

 72/0/7102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يتوجه إلى بوروندينائب 

في إطار استعادة مصر لدورها الريادي في القارة اإلفريقية وعضويتها الحالية في مجلس األمن، يتوجه السفير حمدي سند لوزا 

لى لتعرف عنائب وزير الخارجية األربعاء إلى العاصمة البوروندية "بوجمبورا"، لاللتقاء بالرئيس البوروندي "نيكرونزيزا"، وذلك ل

رؤيته للوضع الراهن في بالده، وتقديره لسبل حلحلة األزمة في بوروندي، والتباحث حول البدائل المتاحة لتسويتها، بما ُيتيح 

كانت مصر قد  لمصر التواصل مع كافة األطراف المعنية كوسيط في األزمة، في ظل عضوية مصر الحالية في مجلس األمن.

يناير للقاء المسئولين  72إلى  70مجلس األمن إلى بوجمبورا وأديس أبابا خالل الفترة من ساهمت في تنسيق زيارة وفد 

البورونديين ومسئولي االتحاد اإلفريقي ومجلس السلم واألمن اإلفريقي لالطالع على أبعاد األزمة البوروندية، حيثُ شارك في الوفد 

 مندوب مصر الدائم في األمم الُمتحدة.

 72/0/7102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e50f0443-ab46-4f18-8a83-634d170818d9
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c0d9d6d6-20ce-4946-adec-a2fb5ebce931
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f4ad5bfb-41a0-4f72-ba60-ecdeaca06d84
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 شكرى: استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التدخالت اإليرانية

شكرى وزير الخارجية، أن الدول العربية تستعد لصياغة منهج موحد للرد على الضغوط والتدخالت التى تمارسها إيران  أكد سامح

وأوضح شكرى فى مؤتمر صحفى عقد على هامش اجتماعات  فى المنطقة العربية، وينتظر إعالنه خالل األسبوعين المقبلين .

ن مصر وإيران قديم ويمتد لنحو ربع قرن، بسبب سياستها تجاه المنطقة وتدخلها وزراء الخارجية العرب فى أبوظبى أن التوتر بي

فى شئونها الداخلية، وتالعبها على الوتر الطائفى وهى ال تفرق بين الطائفية والدولة الوطنية. وعن الملف السوري، أكد أن مصر 

أضاف أن القاهرة عملت على جمع المعارضة السورية تدعم خيار وإرادة الشعب السورى، موضحا أن الوضع أصبح خطيرا للغاية، و

بالقاهرة فى اجتماعين، وذلك بناء على تبنى دعم المسار السياسى وتشكيل حكومة انتقالية، وأكد أن قرار مصر واضح فى تبنيها 

 القرار الدولى فى ليبيا والسير حسب الخطة الموضوعة التى تصب فى تحقيق الوحدة الوطنية.

 72/0/7102 األهرام

 وزير خارجية التشيك فى القاهرة األحد المقبل

فد من رجال األعمال وكبار المسئولين يبدأ لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك، زيارة إلى مصر األحد المقبل على رأس و

التشيكيين، تستمر يومين ويلتقى وزير الخارجية سامح شكري، حيث سيبحث الجانبان عددا من القضايا الثنائية واإلقليمية. 

 وذكر بيان لسفارة التشيك بالقاهرة، أن المباحثات ستتناول األوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.

 72/0/7102 األهرام

 وزير الري السوداني يبحث في القاهرة ملف سد النهضة

وصل إلى القاهرة مساء الثالثاء وزير الرى السوداني معتز موسى قادما على رأس وفد من الخرطوم في زيارة لمصر تستغرق يومين 

وقالت مصادر شاركت في استقبال الوزير  بين مصر والسودان خاصة فى شأن ملف سد النهضة.يبحث خاللها دعم التعاون 

السوداني إن األخير سيلتقى مع كبار المسئولين المصريين من بينهم نظيره حسام مغازى " لبحث دعم التعاون خاصة فيما 

السد إضافة لبحث التعاون فى إطار الهيئة الفنية يتعلق بملف سد النهضة وقبل انتهاء المكاتب االستشارية من دراستهم بشأن 

كما يبحث الوزير السوداني بالقاهرة التنسيق بشأن إدارة الموارد المائية  الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان".

 إيراده وكذلك الستمرارالمشتركة ودعم تحقيق التعاون الفنى فى مجال البحوث والدراسات الالزمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة 

 األرصاد المائية على النهر وروافده فى أعالى النيل.

 72/0/7102 هرامبوابة األ

يومين تستمر رسمية زيارة في لندن يصل المصري النقل وزير  

وصل وزير النقل د. سعد الجيوشي إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خاللها عددا مع 

البريطانية المتعلقة بنظم إدارة السكك المسؤولين البريطانيين لبحث أوجه التعاون بين البلدين واالستفادة من الخبرات 

ويلتقي وزير النقل، خالل زيارته، بالبارونة سايمونز،ووزيرة الدولة للنقل كلير بيري إضافة إلى  الحديدية ووسائل النقل المختلفة.

د. سعد الجيوشي  كما يقوم عقد مجموعة من اللقاءات مع الهيئات البريطانية المختصة بالنقل البري والنهري ومترو األنفاق.

بجولة في محطة "كينجز كروس" للقطارات، إضافة لجولة أخرى في مشروع "كروسريل"، الذي يعد أحد أكبر مشاريع السكك 

الحديدية والبنية التحتية في أوروبا، في إطار التعرف واالطالع على نظم السكك الحديدية في بريطانيا، والبنية التحتية 

 بأنواعها. المرتبطة بمشروعات النقل

 72/0/7102 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131798/25/472066/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131798/25/472088/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848086/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56a7fcdc32679ff9401d3114/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-1453849820
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 األزهر الشريف يدين الهجمات اإلرهابية بشمال شرق الكاميرون

شخًصا  72مقتل أدان األزهر بشدة الهجمات اإلرهابية التي استهدفت سوقا في قرية أقصى شمال شرق الكاميرون، مما أسفر عن 

ويجدد األزهر الشريف تأكيده على تحريم الدين اإلسالمي الحنيف وكافة الشرائع السماوية واألعراف والمواثيق  وإصابة آخرين.

الدولية، جميع أشكال االعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو أي شكل من أشكال إيذائها، وعده من أبشع 

ويطالب األزهر الشريف كل دول العالم واألطراف والجهات الدولية  م التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا واآلخرة.أنواع الجرائ

 الفاعلة باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للتصدي لإلرهاب، مؤكًدا ضرورة توحيد الجهود لمواجهته والقضاء عليه.

 72/0/7102 بوابة األهرام

 

 

 كاسن يزور مركز "حقي".. ويشيد بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة

مركز دعم بمحكمة شمال القاهرة يختص بالمرأة التي تعاني من العنف، وقد أقيم هذا المركز  زار السفير البريطاني جون كاسن

وبحسب بيان للسفارة فقد التقى كاسن مع المستشارة غادة الشهاوي ورئيس محكمة  بمساعدة من السفارة البريطانية بالقاهرة.

ي والعاملين بمركز دعم المرأة، الذي ُيعد واحًدا من أربعة مراكز تم إنشاؤها لدعم المرأة التي شمال القاهرة القاضي محمد الرشيد

وهو عبارة عن مبادرة مشتركة بين مصر  -تعاني من العنف أو التحرش الجنسي، حيث تدخل هذه المراكز ضمن مشروع "حقي" 

لس الثقافي البريطاني ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والمملكة المتحدة تحت مظلة السفارة البريطانية بالقاهرة والمج

 .د المرأة ومساعدتها على فهم حقهاوتهدف هذه المبادرة إلى المساعدة في خفض العنف ض المصرية.

 72/0/7102 بوابة األهرام

 شطة سوق الغاز المصرياالتحاد األوروبي ينظم ندوة تعريفية حول تنظيم أن

ينظم وفد االتحاد األوروبي في مصر "ندوة تعريفية" حول إصالح سوق الغاز المصري، و ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المبدئية 

ومن المقرر تنظيم هذا الحدث في إطار مشروع  أكتوبر الماضي. 72على مسودة "قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري"في 

 وستركز الندوة قنية لمرفق الغاز الممول من االتحاد األوروبي كجزء من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة في مصر.المساعدة الت

على المحتوى األساسي ألحكام مشروع القانون الغاز الذي يهدف إلى فتح سوق الغاز المصري تدريجيًا وذلك من خالل المنافسة 

حتويات كل من : كود استخدام منظومة النقل وآلية حساب تعريفة النقل ونموذج وسيتم عرض أهم م العادلة وتحسين كفاءتها.

 ترخيص أنشطة الغاز.

 72/0/7102 بوابة األهرام

 من الصراعات" في روما موسى يشارك باجتماع حول "حوار األديان والحد

" الدولي بالتعاون  Nizami Ganjaviيتوجه عمرو موسى إلى العاصمة اإليطالية روما اليوم لحضور اجتماع دولي ينظمه مركز " 

يشارك فى االجتماعات الرئيس االيطالي "سيرجيو ماتاريال " ورئيس مجلس الشيوخ  مع الجمعية اإليطالية للتنظيم الدولي.

زير الخارجية اإليطالى وبعض الوزراء وممثلين من الفاتيكان وعدد من الدول األوروبية والمتوسطية وتدور المناقشات اإليطالي وو

التي يشارك فيها موسى حول كيفية صناعة القرار السياسي الذي يستوعب منهجية صحيحة لحوار األديان والحد من الصراعات 

 لتفاهم حول القيم المشتركة بين الثقافات واألمم المختلفة.والتطرف الديني من أجل السالم وبناء جسر ل

 72/0/7102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/847874/%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%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/847969/%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%83%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/847810/%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%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/847846/%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%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7.aspx
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 السفير البريطاني: ال نأوي إرهابيين.. وعودة الرحالت الجوية قريبا 
 قأكد السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن أن بالده ستستأنف الرحالت الجوية بين لندن وشرم الشيخ قريبا، مؤكداً أن حكومته تتفهم القل

في أن يعود السياح البريطانيين إلى مصر لالستمتاع بالمعالم السياحية واآلثار  وأعرب عن أمله .المصري بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية

وأوضح أن لديه توجيهات وتعليمات مباشرة من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بدعم مصر  .الفرعونية التي تتميز بها عن غيرها

وأضاف  .ى أن بريطانيا هي من أكبر الدول الداعمة لمصر ، وفقا ألخر اإلحصائياتفي كافة المجاالت االقتصادية واألمنية واالجتماعية، الفتًا إل

"كاسن"، خالل افتتاحه مكتب المساعدة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، والذي تموله السفارة 

، وأن حكومته تعمل حاليا على تجديد الخطاب السياسي الموجه البريطانية، بأن بريطانيا حكومة وشعب تقف مع المصريين ضد اإلرهاب

 .عةالمصر، وذلك بعد التقرير البريطاني الصادر بشأن جماعة اإلخوان المسلمين "اإلرهابية"، واإلجراءات التي استخدمتها بالده بحق هذه الجم

البريطاني أن بالده ال تأوي إرهابيين، وأن هناك تواصل مع وحول سؤال عن وقت تسليم بريطانيا لقيادات الجماعة اإلرهابية، أكد السفير 

إرهابي، وهي اآلن  011الجهات األمنية المصرية في الكثير من المجاالت التي تخص محاربة تنظيم "داعش" اإلرهابي، قائال "بريطانيا أوقفت 

 ."ا للقضاء على تنظيم داعش في أقرب وقتتقف مع مصر وتونس واسطنبول وسوريا والعراق وليبيا ضد اإلرهاب، وتضع إمكانياته

 72/0/7102 بوابة األخبار

 

 

 السودان يطلب تسيير رحلة طيران بين القاهرة وكردفان

ني المصري أن شركة الخطوط الجوية السودانية قدمت طلبا للسماح لها بتسيير رحلة أعلن مصدر مسئول بسلطة الطيران المد

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع ان يبدأ  مباشرة ومنتظمة أسبوعًيا من مطار األبيض بشمال كردفان إلى مطار القاهرة الدولي.

 تسييرها أوائل الصيف المقبل.
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 الشفافية الدولية: تحسن تصنيف مصر واألردن والسعودية فى محاربة الفساد

مجموعة من الدول العربية فى مكافحة أظهر التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد فى العالم، تحسن تصنيف 

الفساد، وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خالل العام الماضى. وأظهر المؤشر السنوى للمنظمة الموجودة فى برلين، والذى يضم 

نقطة  22نقطة، مقابل  20دولة، تحسن تصنيف قطر التى احتلت المركز األول بين الدول العربية فى مكافحة الفساد مسجلة  022

نقطة فى العام السابق، وجاءت  02نقطة مقابل  22، وتصنيف األردن التى جاءت فى المركز الثانى عربيا مسجلة  7100فى 

نقطة فى العام السابق، وتلتها البحرين  02نقطة خالل العام الماضى، مقابل  27السعودية فى المركز الثالث، حيث حصلت على 

نقطة خالل الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى  00نقطة مقابل  02الكويت التى سجلت  نقطة، ثم 02نقطة مقابل  20التى سجلت 

نقطة العام الماضى، ورغم تراجع  22نقطة مقابل  22تحسن تصنيف مصر التى سجلت تراجعا طفيفا فى التقييم، حيث سجلت 

 20لم خالل العام الماضى، مقابل المركز على مستوى العا 22التقييم، تحسن ترتيب مصر على المؤشر، حيث قفزت إلى المركز 

 7100فى .

 72/0/7102 اليوم السابع

 

http://akhbarelyom.com/article/56a7802b0ea86fcf15b0007f/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A3%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1453817899
http://akhbarelyom.com/article/56a6a8fb7fa975b903c4fe83/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-1453762811
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%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%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/2557629#.Vqh7UvkrLIU
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 حقوق اإلنسان الدولىمصر تطالب األفارقة بتأييد ترشيحها لعضوية مجلس 

تسعى مصر خالل اجتماعات القمة األفريقية التى ستبدأ أعمالها على مستوى وزراء الخارجية اليوم فى العاصمة اإلثيوبية أديس 

فى  7102-7102أبابا أن تحصل على تأييد الجانب األفريقى للترشيح لعضوية مجلس حقوق اإلنسان الدولى فى جنيف للفترة 

ومن المقرر أن تنظر اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية فى المنظومة الدولية الطلب المصرى مجموعة األفريقية. إطار مقاعد ال

خالل اجتماع لها على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى "بمشاركة مصر"، حيث ستبحث اللجنة كافة الترشيحات األفريقية فى 

اجتماعات المجلس التنفيذى. وفى هذا اإلطار قال السفير أمجد عبد الغفار مساعد منظومة األمم المتحدة وترفع تقريرها إلى 

وزير الخارجية لشئون المنظمات األفريقية لليوم السابع أن مصر تولى أهمية خاصة لهذا األمر، حيث تعد هذه المره الثانية التى 

 .7112ى تتقدم فيها مصر لعضوية مجلس حقوق اإلنسان الدولى والذى تم إنشائه ف

 72/0/7102 اليوم السابع

 

 هآرتس: في مصر.. الثورة لن تموت

تجمع مئات اآلالف من المتظاهرين بميدان التحرير، يمكنه  "من يدرس نجاح أو فشل الثورة في الخمس سنوات الماضية منذ

ت "فالدولة عاد بسهولة كبيرة القول إن كالم السيسي يشهد على أن شيئا لم يتغير. أو لمزيد من الدقة أن الوضع تغير لألسوأ".

 فاقم األوضاع االقتصادية"."في المقام األول" ليحكمها مجددا رجل عسكري بمالبس مدنية يتظاهر بأنه شريك الشعب، فيما تت

"يكمن اإلنجاز الكبير للثورة والسنوات التي تلتها في تفكيك الوعي التاريخي الذي قزم قوة الجماهير، أو بشكل أكثر وضوحا  

كانت هذه فقرات من مقال مطول لـ"تسفي برئيل" محلل الشئون العربية  اعتبرها جسدا مشلوال يحتاج طول الوقت إلى راع".

سنوات..الثورة المصرية لم تنته في  2"هآرتس" بمناسة الذكرى الخامسة لثورة يناير في مصر، تحت عنوان" بعد  بصحيفة

 الحقيقة".

 72/0/7102 مصر العربية

 

 

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

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

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

كشف مسؤول حكومي  ن خلفها".رجل األعمال اإلماراتي رفض طلبات حكومية مصرية، ما أحرج حكومة المهندس إبراهيم محلب، وم

، أن المفاوضات مع رجل األعمال اإلماراتي متعثرة منذ بداياتها، ولم يتفق الطرفان على أي من بنود «مصر العربية»مطلع لـ

وقال المسؤول، الذي فضل  المشروع، وهو ما سبب إحراجا لحكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق أمام الرئاسة.

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

مليار دوالر بعد مفاوضات واسعة، برعاية  2وأضاف في تصريحات خاصة، أن الحكومة خفضت قيمة الوديعة مجددا لـ المصري.

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

 72/0/7102 مصر العربية

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7/2557638#.Vqh8yfkrLIU
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%A9/900490-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA
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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 فورين بوليسي: الخطر األكبر على السيسي من الدولة العميقة

قالت مجلة "فورين بوليسي" إن النظام المصري لعبد الفتاح السيسي يعاني من انقسام داخلي، مشيرة إلى أن اإلجراءات األمنية 

يناير، ال تلغي حقيقة أن الخوف على النظام  72التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع المتظاهرين من إحياء الذكرى الخامسة لثورة 

ويقول الباحث في معهد واشنطن  الذين قرروا البقاء في بيوتهم، ولكن الخوف نابع من النظام ذاته. ال يأتي من المتظاهرين 

لدراسات الشرق األدنى إريك تريغر، في تقريره، إن شعور السيسي بالخوف له مبرراته، فشعبيته تراجعت، وهذا ال يعني بالضرورة 

ويضيف الكاتب أن  الماضية كشفت عن أن ضعف النظام نابع من الداخل. أن هناك ثورة شعبية على الباب، مشيرا إلى أن األشهر

يناير، وهو خائف  72مخاوف السيسي من ثورة جماهيرية ثانية تأتي من معرفته بالمحفزات السابقة التي أشعلت شرارة ثورة 

" قد انتهت، وتنقل عن رجل وتكشف المجلة عن أن ما يسميها البعض "فترة شهر العسل. ن أن يعيد التاريخ نفسه من جديدم

".  والسبب، كما %21، فقد انخفضت اآلن إلى %22أعمال على عالقة مع النظام قوله: "إن كانت نسبة دعمه عندما انتخب هي 

يقول، هو شعور المصريين بالضغوط  الناجمة عن بطء النمو االقتصادي، وتراجع االحتياط من العملة الصعبة، وارتفاع التضخم، 

ويذكر تريغر أن الشكوى من األوضاع أصبحت عالنية، وأكثر من أي وقت مضى،  نسب البطالة التي ال تزال في تزايد مستمر. وزيادة 

مشيرا إلى أن "المصريين رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها، فإنهم ليست لديهم الرغبة بإعالن ثورة شعبية جديدة، خاصة 

 الكثيرين منهم يترددون في المخاطرة، خاصة في ظل غياب البديل عن السيسي". أن تجربة السنوات الخمس الماضية جعلت

 72/0/7102 70عربي

 السيسي يخطط النقالب في السلطة الفلسطينية

سافير النقاب عن أن زعيم السيسي معني بأن يخلف أحد قادة األجهزة األمنية كشف وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي األسبق أوري 

وفي تحقيق أعده ونشره في موقع "يسرائيل بالس"  في السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد أن يغادر الحياة السياسية.

ة مع كبار مسؤولي السلطة مساء أمس، أشار سافير الذي يعد من أبرز مهندسي اتفاقية "أوسلو" ويحتفظ بعالقات وثيق

الفلسطينية السياسيين واألمنيين، إلى أن مسؤوال بارزا في الدائرة المقربة جدا من عباس أبلغه أن السيسي معني بنقل التجربة 

 وأضاف سافير أن المسؤول في السلطة المصرية إلى السلطة الفلسطينية، بحيث ال يتم اختيار الرئيس الجديد بشكل ديمقراطي.

لسطينية قال إن السيسي يرى أن قادة األجهزة األمنية فقط يمكنهم أن يمثلوا ثقال موازيا لحركة حماس ويمنعوا وقوع الضفة الف

وأشار سافير إلى أن السيسي ال يمانع أن يتوافق قادة األجهزة األمنية في السلطة على تسمية  الغربية تحت سيطرة الحركة.

 .ن "مجرد دمية، وأن يكونوا هم أصحاب القول الفصل في النهاية""رئيس" لخالفة عباس، بشرط أن يكو

 72/0/7102 70عربي

 : هبة السعودية لرئيس وزراء ماليزيا كانت لدعمه ضد "اإلخوان"بي بي سي
كانت بهدف "مساعدته للفوز  كشف مصدر سعودي مطلع أن "الهبة" الضخمة التي قدمتها السعودية لرئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق

مليون دوالر أمريكي إلى حساب رزاق الشخصي من  220وكان النائب العام الماليزي أعلن تحويل "هبة" قيمتها  ".7102بانتخابات عام 

وقال  ق.واعتبرها مسألة شخصية بين السعوديين ورزا وبرأ النائب العام رئيس الوزراء من شبهات فساد تتعلق بهذه الهبة السعودية.

في و المصدر السعودي لشبكة "بي بي سي " إن "الهبة قدمت في سياق قلق ساور السعودية من نفوذ جماعة اإلخوان المسلمين في ماليزيا".

في ماليزيا، ضم تحالف المعارضة "الحزب اإلسالمي لعموم ماليزيا". وقد استلهم مؤسسو الحزب فكر اإلخوان  7102موسم االنتخابات عام 

وقد فاز التحالف بقيادة رزاق في  لمين، رغم أنه لم تكن هناك سوى دالئل قليلة على أن الجماعة تتمتع بتأييد كبير في ماليزيا.المس

 عاما في السلطة. 21االنتخابات، غير أن النتائج عكست واحدة من أسوأ النتائج التي يحققها الحزب خالل أكثر من 

 72/0/7102 70عربي

http://arabi21.com/story/883154/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://arabi21.com/story/883182/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://arabi21.com/story/883189/BBC-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 واشنطن بوست: خمس سنوات ومصر على حافة االنهيار

علقت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها على الذكرى الخامسة للثورة المصرية، قائلة إن مصر بعيدة عن "إعادة المسار 

، تقدم صورة 7100وجاء في االفتتاحية أن "تحضيرات مصر للذكرى الخامسة يوم االثنين لمسيرة بحجم ثورة عام  الديمقراطي". 

، الجنرال وصانع االنقالب الذي أصبح رئيسا. وقامت سلطات األمن، التي كان من الواضح للسيسيواضحة عن حالة النظام الحالي 

ة قمع واسعة، شملت اعتقال مئات الناشطين، وتفتيش حوالي خمسة آالف أنها مرعوبة من اندالع ثورة شعبية أخرى، بحمل

. واحتشد الجنود 7100كانون الثاني/ يناير  72شقة في محيط ميدان التحرير، الذي تجمع فيه المتظاهرون ضد الحكومة في 

هناك احتجاجات، فقد نصحت  وتقول الصحيفة: "لم تكن والمدرعات في المكان، فيما احتفل إعالم الدولة بـ)يوم الشرطة(".

المعارضة مؤيديها بالبقاء في البيوت، ولكن النظام الذي يتظاهر بوجود دعم شعبي له، خانته أفعاله؛ فبعيدا عن إعادة المسار 

، الذي تصنفه منظمات حقوق 7102الديمقراطي، كما تكهن وزير الخارجية األمريكي جون كيري، قام النظام منذ تموز/ يوليو 

ان المحلية والدولية بأنه أكثر نظام قمعي في تاريخ مصر، بقتل اآلالف وسجن عشرات اآلالف، واستخدم التعذيب واإلخفاء اإلنس

 القسري، ومارس الرقابة على اإلعالم، وعقد محاكمات هزلية".

 72/0/7102 70عربي
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 السياسة الداخلية

 -المصية :الرئاسة 

 ي يلتقى رئيس مجلس الدوما الروسىالسيس

الروسى, سبل تطوير التعاون الثنائى القائم بين الدولتين « الدوما»بحث السيسى أمس مع سيرجى ناريشكين, رئيس مجلس 

مصرية الجهود ال السيسي واستعرضرحالت الجوية بين البلدين قريبافى مختلف المجاالت، وأكد الجانبان تطلعهما إلى استئناف ال

المبذولة لمكافحة اإلرهاب، موضحا أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال, من خالل مقاربة شاملة 

تضمن وقف انتشار الجماعات اإلرهابية والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها، وأن يشمل ذلك 

 ية والتعاون األمني، وكذلك الجوانب االقتصادية واالجتماعية والفكرية والثقافية.المواجهات العسكر

 72/0/7102 األهرام

 والكهرباء والنقل والبترولالسيسي يجتمع بإسماعيل ووزارء التخطيط واإلسكان 

شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة، واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باجتمع السيسي، اليوم 

وقد استعرض الدكتور أشرف العربي خالل االجتماع مالمح .والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والبترول والثروة المعدنية

، والتي تم إعدادها وفقًا لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص 7121راتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام إست

والمجتمع المدني واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير اإلسكان عددًا من المشروعات التي تم إنجازها في مجاالت مياه الشرب 

ألف متر مكعب  211ى أنه تم االنتهاء من المرحلة األولى لمحطة العاشر من رمضان بطاقة والصرف الصحي واإلسكان، مشيرًا إل

يومياً والتي ستخدم العاصمة اإلدارية الجديدة، وتساهم في توصيل مياه الشرب النظيفة إلى مدن الشروق والعبور ومنطقة خليج 

 السويس.

 72/0/7102 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية :

 والبرلمانوال صدام بين الحكومة « .. الخدمة المدنية»العجاتى: قانون بديل لـ 

أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة ستقدم برنامجها لمجلس النواب عقب إلقاء 

وقال فى تصريحات له أمس، .السيسى خطابه، فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إذا ما كلفها السيسى باالستمرار فى عملها

بين الحكومة والبرلمان بسبب قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من قبل البرلمان بأغلبية كاسحة، إنه ال يوجد أى صدام 

مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تجرى فيه مشاورات للوصول إلى حل توافقى حول القانون بين البرلمان والحكومة، فإن الحكومة 

 .ن اآلن لمناقشتهتقوم حاليا بإعداد قانون سيقدم للبرلمان خالل أسبوع م

 72/0/7102 األهرام

 اليوم.. الحكومة تناقش أوضاع األمن واالقتصاد وبرنامجها قبل عرضه على البرلمان

األربعاء، اجتماع الحكومة األسبوعى، لمناقشة األوضاع األمنية واالقتصادية وتقارير يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم 

الوزراء المختلفة، كما يتناول االجتماع متابعة تقارير أهم المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لجذب االستثمارات. ويناقش 

جانب متابعة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس االجتماع متابعة الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل، ب

 النواب قريبا، والتعديالت التى ستجنيها الحكومة على قانون الخدمة المدنية.

 72/0/7102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131798/25/472056/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7--.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848033/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131798/25/472059/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB--%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87/2557585#.VqhsAvl97IU
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  لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 02رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ 

لمعرض القاهرة الدولى للكتاب التى تحمل  02حلمى النمنم وزير الثقافة الدورة الــ  ويفتتح شريف إسماعيل رئيس الوزراء 

  .عنوان "الثقافة فى المواجهة" فى الثانية عشرة ظهر اليوم األربعاء، بأرض المعارض بمدينة نصر

 72/0/7102 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 رئيس البرلمان الروسى : اتفقت مع السيسى وعبد العال على عودة السياح الروس إلى مصر فى أقرب وقت

عقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسى سيرجى ناريشكين رئيس البرلمان 

أمس حضره عدد كبير من وسائل االعالم المصرية والروسية وتناول الجانبان عددا من الملفات المهمة فى « الدوما»الروسى 

االجراءات التى اتخذتها مصر لتأمين المطارات والسياحة الروسية الوافدة والملفات مقدمتها عودة السياحة الروسية الى مصر و

أن اللقاء مع « الدوما»االقتصادية ومكافحة ااٍلرهاب وملف األزمة السورية .حيث أكد سيرجى ناريشكين رئيس البرلمان الروسي

ى جميع الملفات التى تهم الجانبين وعودة السياحة السيسى والدكتور على عبد العال تناول أهمية الحوار بين مصر وروسيا ف

الروسية بشكل كامل الى مصر فى اقرب وقت ممكن ، مشيرا الى ان مصر اتخذت عددا من التدابير الخاصة بتأمين المطارات 

عالقة خاصة مع  والسائحين الروس كما تم االتفاق على ضرورة إيجاد حلول عاجلة ألزمات االقتصاد العالمى ، مشيرا الى ان هناك

مصر وهذه الزيارة هى األولى لرئيس برلمان أجنبى للبرلمان المصرى وهذا األمر يدل على طبيعة العالقات الخاصة بين مصر 

وروسيا. وقال إن قرار الحكومة الروسية بفتح القنصلية فى الغردقة هو اهتمام روسى بعودة السياحة لمصر.. كما أكدنا فى هذا 

ة االرهاب تأتى على رأس أولويات الحكومتين المصرية والروسية ، كما ان العملية اإلرهابية التى وقعت فى سيناء اللقاء أن مكافح

، وأوضح أن اللقاء تناول ضرورة تشكيل تحالف دولى واسع لمحاربة الشعبينلم تؤثر على العالقات الصداقة والحميمية بين 

 ما فى هذا التحالف.ااٍلرهاب وروسيا ومصر يلعبان دورا مؤثرا ومه

 72/0/7102 األهرام

 -األحزاب واالئتالفات :

 "المحافظين" ُيكلف خطاب بالقيام بأعمال أمين الشباب

لحزب المحافظين، محمد خطاب أمين التقييم والمتابعة قائما بأعمال أمين الشباب، كّلف الدكتور بشرى شلش األمين العام 

 لحين اختيار أمين شباب للحزب.

 72/0/7102 بوابة األهرام

 -تصريحات :

  النائب كمال أحمد : توجد محاوالت لتكوين "أغلبية وهمية" فى البرلمان

قال النائب كمال أحمد، ،أنه ال يفضل تشكيل كتلة من المستقلين بالبرلمان فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن هناك محاوالت 

وهمية من األغلبية" فى البرلمان. وأضاف أنه فى حال تكوين كتلة من المستقلين ستكون أقلية وتأكد وجود لتكوين "كتلة 

األغلبية ، موضحا أنه ال يوجد خالف بين المستقلين وغيرهم حول القضايا الوطنية. وأشار إلى أنه هناك معارضة ثابتة تتمثل 

خالل معيار برنامجها ، مضيفا أن معارضة المستقلين هى معارضة متحركة  فى المعارضة الحزبية، ألنها تنظر إلى الحكومة من

  . تتحرك على ضوء مشروع القرار الذى تقدمه

 72/0/0271 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-47-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-/2557576#.VqhsBvl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131798/136/471998/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848025/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF---%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84/2557541#.VqhsJvl97IU
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 سنوات لـ"ازدراء األديان".. فاطمة ناعوت ": شكرا لقضاء مصر 2بعد حكم حبسها 

ألف جنيه، إلدانتها بازدراء الدين اإلسالمي،  71سنوات وغرامة  2عّلقت الكاتبة فاطمة ناعوت على الحكم الصادر ضدها بالحبس 

وأضافت أّنها ستتفق مع المحامي بشأن اإلجراءات القانونية ."قائلة "شكًرا لقضاء مصر الطبية.. شكًرا ألحفاد )ماعت( ربة العدل

 .التي من الممكن اتخاذها في الفترة المقبلة

 72/0/7102 الوطن

 مادة بالالئحة 21.. واالنتهاء من 72أبو شقة: زيادة لجان البرلمان إلى 

بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد الالئحة الجديدة لمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من التوافق  قال المستشار

وأضاف أبو شقة فى تصريحات .مادة بالالئحة، بعد دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة إليها بشأن الالئحة ٠٥مبدئيا على 

ساعات متواصلة، أن السبب فى تأخر  ٨جنة مساء اليوم الثالثاء، والذى استمر لمدة للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع الل

اجتماع اللجنة، هو مناقشة عدد من المواد الخالفية بالالئحة، والتى تعد جوهرية، متوقعا أن يسير العمل بشكل أسرع من ذلك 

لجان نوعية  ٧لجنة، وذلك بعد استحداث  ٦٢ل إلى وتابع رئيس اللجنة، أنه تم التوافق على عدد لجان المجلس لتص.فيما بعد

جديدة بالمجلس، وهى لجان، التعليم العالى والبحث العلمى، الشئون االجتماعية واألسرة وذوى اإلعاقة، الثقافة واإلعالم، الشئون 

 اد.الشكاوى ومكافحة الفس اإلفريقية، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتلقي

 72/0/7102 بوابة األهرام

 أيام 01مصر" يمشي.. واالنتهاء من "الئحة النواب" خالل أحمد سعيد: اللي مش عاجبه "دعم 

قال الدكتور أحمد سعيد النائب البرلمانى، وعضو ائتالف "دعم مصر": "اللى مش عاجبه االئتالف يمشى"، فأنا شخصيا عندما 

البرلمانى مصطفى بكرى، جاء ذلك ردا على تصريحات النائب  .حدث لى خالف داخل حزب المصريين األحرار، قررت االنسحاب بهدوء

وأضاف .التى ذكر فيها أن ائتالف "دعم مصر"، يتبع سياسة اإلقصاء، وأن ما يحدث بداخله لم يره فى أشد األحزاب ديكتاتورية

وأشار إلى  .""سعيد"، أرفض فى الوقت نفسه التعليق على مثل هذه األمور، بدعوى أنها تندرج تحت مسمى "النميمة السياسية

أيام، ليتم عرضها على المجلس، وبذلك نكون  01عضو لجنة الئحة مجلس النواب، سيتم االنتهاء من إعداد الالئحة خالل أنه، كونه 

  .قد انتهينا من إتمام االستحقاق األخير للمجلس

 72/0/7102 بوابة األهرام

 -توك شو :

 «صفر»هي من دعت لثورة يناير.. والعدالة االجتماعية اآلن « كفاية»عبدالحليم قنديل: 

يعني أنها مؤامرة، مؤكدا أن اإلخوان لم يدعون للثورة، على يناير ال  72قال الدكتور عبدالحليم قنديل، إن وجود اإلخوان في ثورة 

 72أن اإلخوان انتحلوا صفة ثورة  وأضاف في حواره لبرنامج مساء القاهرة.عكس حركة "كفاية" التي طالبت حسني مبارك بالتنحي

ناير لم تكن مقتصرة على الشباب ي 72يونيو، و 21لوال ثورة يناير لما كانت هناك و.يونيو 21يناير والفلول انتحلوا صفة ثورة 

واستعرض من وجهة نظره اإلنجازات التي تحققت بعد الثورتين مؤكدا أن من أهم .«فقط بل شارك فيها الشعب المصري بأكمله

تلك اإلنجازات هو عملية االستقالل الوطني والبعد عن التبعية الغربية، والتقدم نحو االستثمار واإلنتاج فيما يخص مجال 

باإلضافة إلى « صفر»وأوضح أن هناك أشياء لم تتحقق من مطالب الثورتين هي تحقيق العدالة االجتماعية التي مازالت .ةالطاق

 .م اإلرهابهعدم محاربة الفساد، وعدم تحقيق الحرية الكاملة، مطالبا باإلفراج عن الشباب المحتجزين في السجون بغير ت

 72/0/7102 الشروق

http://www.elwatannews.com/news/details/939373
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848076/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86--%D9%85%D8%A7%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848001/%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%B1%D8%AF%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%B4.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27012016&id=ad6079c8-e8a6-4b23-9ab5-10f77ac86eac


 

 

7102يناير  72 اإلعالم المصريمرصد        12     

 

 آمنة نصير تعتذر لفاطمة ناعوت على الهواء

اعتذرت الدكتورة آمنة نصير النائبة البرلمانية وأستاذ الفلسلفة والعقيدة اإلسالمية بجامعة األزهر، للكاتبة الصحفية فاطمة 

حضرة »وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج .بعد صدور حكم قضائي بحبسها ثالثة أعوام بتهمة ازدراء الدين اإلسالميناعوت، 

أشعر بالمرارة والضيق منذ أن سمعت الخبر، فوصول األمر إلى حبس من يفكر أو يقول رأيا مختلفا أمر مخذل، عرفته »المواطن

الرجل الذي أقام الدعوى ضد ناعوت رجل فتنة، ألنه »، قائلة: «ناعوت»ى ضد وشنت هجوًما على مقيم الدعو.«العصور الوسطى

 .«أوقع الناس في مرارة، وليس لديه أي محبة هلل، وال لألديان السماوية، وال يحترم عالقة اإلنسان بربه

 72/0/7102 بوابة األخبار 

 احتياطيا لعامين كارثة قضائية« معتقل التيشرت»ناصر أمين: حبس الطفل   

طالب ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإصدار قرار فوًرا بإخالء سبيل 

نهى مدة الحبس االحتياطي المنصوص ، وذلك بعد أن أ«معتقل التيشرت»الشاب محمود محمد أحمد، المعروف إعالمًيا باسم 

من المفترض أن الحبس االحتياطي إجراء احترازي »إنه «السادة المحترمون»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج .عليها في القانون

هدفه حماية التحقيقات فقط، ولو مرت فترته المنصوص عليها بالقانون يكون إخالء سبيل المتهم وجوبي بأمر 

الحبس االحتياطي في مصر أصبح أمر مفزع، وحبس طفل لمدة عامين احتياطًيا كارثة قضائية، تطعن في »ف وأضا.«القانون

 .«ال يوجد أي مبرر لوصول فترة الحبس االحتياطي لعامين مهما بلغت درجة جسامة التهم»، متابًعا: «نزاهة القضاء

 72/0/7102 الشروق

 

 «71مشي مرشد وجالنا »إبراهيم عيسى: 

في  محمد مرسيقال إبراهيم عيسى، إن فترة حكم السيسي شهدت حبس كتاب بتهم ازدراء األديان أكثر مما شهده فترة حكم 

كل ما تفكر أن تبنيه الدولة سيذهب أدراج الرياح »وتابع: ..بتهمة ازدراء األديانتعقيبه على واقعة الحكم بحبس فاطمة ناعوت 

 71طالما معايير الفتنة والتطرف هي السائدة.. المجتمع يتم تسليمه للوهابية والسلفيين.. بعد ما مشي مرشد جالنا 

. استخدام سيف القانون ضد الكتاب لم يحدث الدولة المدنية لم تعد، والخناق ضاق على كل من يحاول أن يفكر.»وأكمل: .«آخرين

 «.في عصر اإلخوان واآلن نراه يحدث بكل سهولة

 72/0/7102 الشروق

 

 جنائية.. وعليه أن يرد علي المخالفات الماليةمحامي جنينة: ليس من حق الزند تحويل دعوي 

قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة، إن المستشار هشام جنينة لم يهن القضاء كما قال المستشار الزند، مشيرا إلى أن 

ائية ضد وأكد بمداخلته الهاتفية مع برنامج الحياة اليوم أن الذي يملك حق تحويل دعوي جن.اتهامات الزند ليست صحيحة

وطالب طه المستشار الزند، أن يخرج إلي الشعب ويرد .المستشار هشام جنينة، هو المجلس األعلي للقضاء، وليس وزير العدل

وأشار إلي ."على ما أسند إليه من مخالفات مالية، قائال: "هذا أولى به لكونه وزيرًا للدولة من االجتماعات المستمرة بغرف مغلقة

، يتم تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي لن تتم محاكمته 22لسنة  22أنه وفقا للمادة 

 أو معاقبته، إال من الرئيس فهو يعامل معاملة الوزراء وفقا لنص القانون.

 72/0/7102 بوابة األهرام

http://akhbarelyom.com/article/56a7c53f0ea86f8f33d7c987/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1453835583
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=f4b4cfb4-bb82-49ff-bf33-7bc3c64565fb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=e576bd0b-46b6-4dc9-84b4-a0ed0fffa1a5
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848061/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A.aspx


 

 

7102يناير  72 اإلعالم المصريمرصد        13     

 

 -سوشيال ميديا :

 باسم يوسف يساند صاحب فيديو إهانة الشرطة ويهاجم النظام

برنامج "أبلة فاهيتا" شادي حسين، الذي يوسف، في سلسلة "تغريدات" على صفحته على موقع "تويتر"، مراسل باسم ووصف 

نشر مقطعا سخر فيه من الشرطة، بـ"الجدع"، قائال إن من حقه السخرية ضمن القانون والدستور، وليس ألحد الحق من منعه، 

 بعد مقطع الفيديو، قائال إن هذا "رخص وقلةه مج "أبلة فاهيتا" التي استغنت عنوهاجم إدارة برنا."واللي يزعل يتفلق"،

قائال إنه "كان على وأضاف السلطة، قائال إن اهتمام الدولة بـ"عيال ولو قليلة أدب هو اللي بضيع هيبة الدولة"،  وهاجم.أصل"،

 ."شهو دا األدب وال بالائبا بالبرلمان"، مختتما بقوله: شادي أن يتجسس على مكالمات الناس أو يشتم الناس بأمهم، فربما أصبح ن

 72/0/7102 70عربى

 فيديوهات 2نشطاء يردون على تجريم "فيديو الشرطة" بـ

اد الشرطة، عاما ألفر 71أكدت صحيفة "التحرير" المصرية أن الدنيا قامت ولم تقعد بسبب إهانة الفنان الشاب أحمد مالك ذي الـ

وقالت الصحيفة إن نقابة المهن التمثيلية أوقفت الفنان الشاب، كما .بعدما قدم لهم "واقيات ذكرية" كتهنئة في عيد الشرطة

وأشارت إلى أن مستخدمي مواقع التواصل  ."تم القبض على شريكه في الفيديو شادي حسين، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا

كان  -الشرطة-الشديد لحجم الهجوم الذي تعرض له "مالك"، مشيرين إلى أن الجانب اآلخر  االجتماعي عبروا عن استيائهم

فيديو شرطي يهين سائق تاكسي ويربطه في  -0 :لبعضهم أيضا وقائع إهانة عديدة لمواطنين مصريين،وقاموا بنشر أبرزها

ضابط شرطة في الشيخ زويد يطلب من مواطن  -2مالبسها داخل القسم « خلع»ضابط يهين فتاة ويجبرها على  -7 باب سيارته

ضابط شرطة يهين سيدة ذهبت لتقديم شكوى إلى مجلس الوزراء  -2ضابط يهين مواطن ويهدد بـ"اغتصابه"  -0  له« الركوع»

 أمناء شرطة يهينون مواطنا داخل المترو ويعتدون عليه بالضرب -2

 72/0/7102 70عربى

 

 إسالم لطفي يستنكر انتقاد البعض ألصحاب الفيديو المسئ للشرطة

ر على كاستنكر المحامي والحقوقي إسالم لطفي انتقاد البعض ألصحاب فيديو "الواقي الذكري" وصمتهم على انتهاك كرامة العسا

وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "عجيب أمر هؤالء الذين انتقدوا فيديو شادي أبوزيد ورأوا .أيدي الضباط

فيه انتقاصًا وإهانة لكرامة العساكر الغالبة، ولم يروا في أن قضائهم فترة تجنيدهم اإلجباري في أعمال سخرة وخدمة مرسلة 

 ."رامتهمللبهوات الضباط انتهاك لك

 72/0/7102 مصر العربية

 محمد عطية: السخرية من القتلة حق لكل مظلوم

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية .محمد عطية إلى أن السخرية من مغتصبي الحقوق اآلدمية حق لكل مظلوم أشار الفنان

وتابع: "عجًبا ."على موقع "فيس بوك": "السخرية من السفاحين والقتلة ومغتصبي الحقوق حق لكل مظلوم انتهكت آدميته

منكم يا مدعي الضمير واإلنسانية حتى يدرك الجميع أن المواطن لقاتل يتأذى من سباب المقتول له أثناء قتله، سنظل نسخر 

 ."هو األهم، نحن الوطن

 72/0/7102 مصر العربية

 

http://arabi21.com/story/883190/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85#tag_49232
http://arabi21.com/story/883174/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%806-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF#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%A7/900664-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/900655-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85
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 سيف عبدالفتاح: الدنيا تقف ضد معارض وال تلتفت النتهاكات "الداخلية"

عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية وقوف الجميع ضد أحد المعارضين وعدم االلتفات النتهاكات وزارة  استنكر الدكتور سيف

في مصر، تقوم “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": ."الداخلية، في إشارة منه إلى أصحاب فيديو "الواقي الذكري

 ."خليةالدنيا ضد معارض، وال يلتفت أحد النتهاكات مجرمي الدا

 72/0/7102 مصر العربية

 شادي حسين: "أيامي معدودة لكن مبسوط"

كتب شادي حسين، مراسل برنامج أبلة "فاهيتا" وصاحب واقعة الواقي الذكري، أول تعليق له على حسابه الشخصي بموقع " 

قفشتوا لية دا أنا كنت بهزر ومقتلتش حد وال سحلت حد،" متوقعا أن تكون أيامه قليله خارج السجب إال أنه :” قائاًل."فيس بوك

 ."مسرور بما فعل

 72/0/7102 مصر العربية

 

  لى "تويتر":هل من مصلحة مصر تخفيض الجنية ؟نجيب ساويرس فى تغريدة ع

نشر نجيب ساويرس، رجل األعمال، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر" متسائالً :" هل من مصلحة مصر تخفيض الجنية 

التركية عملة أمام الليرًة  ٪٢٥" وكتب نجيب ساويرس:"مصلحة مصر تخفيض الجنيه ! هل معقول الجنيه المصرى يزيد و يرتفع ا

 ."جنوب إفريقيا والصين ؟

 72/0/7102 اليوم السابع

 يناير 72ممدوح إسماعيل: "إخوان عزت" سبب فشل مظاهرات 

يناير أمس، يرجع إلى استخدام تيار "محمود  72فشل تظاهرات زعم ممدوح إسماعيل، القيادي بالجماعة اإلسالمية، أن سبب 

وقال إسماعيل في تدوينة عبر حسابه .عزت" القائم بأعمال المرشد العام لجماعة اإلخوان منهج اإلصالح مع الدولة دون التظاهر

"عزت" على كثير من مناحي الشخصي على موقع "فيس بوك": إن "التغيير الجذري في قيادة اإلخوان مما يعنى أن سيطرت تيار 

القيادة، وتمت تنحية بشكل وقدر ما إدارة أزمة التي تبنت منهج العنف، وعادت القيادة للتيار التلمساني المسيطر على المال 

ممدوح إسماعيل عن مخطط الجماعة  وكشف."من داخل الدولة ويرفض التغيير صالحإلالجمعي والذي يرأى ا ءالوالو تالواتصا

قائال: "طمع التيار التلمسانى "إخوان عزت" في استخدام سلميتهم كورقة إغراء للداخل والخارج للتفاوض أمام قوة  تجاه الدولة،

 والغرب". خوانإلعنف تنظيم أنصار بيت المقدس اإلرهابي المتزايدة والمخيفة للشعب وا

 72/0/2710 البوابة نيوز

 «ممكن نتكلم عن أخالق اللي سجنوا حسام عيسى عامين بدون محاكمة؟»وائل غنيم: 

 .أعرب وائل غنيم، عن تعجبه من عدم الحديث عن أخالق الذين تسببوا في سجن الصحفي حسام عيسى عامين بدون محاكمة

، وأول مرة يقف قصاد قاضي 7100الصحفي حسام عيسى، اتقبض عليه في يناير »، إن «فيسبوك»وقال عبر حسابه على موقع 

، واليوم كان ميعاد تاني جلسة له، والقاضي حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وأمر باإلفراج 7102كان في ديسمبر 

ممكن نتكلم شوية عن أخالق اللي سجنوا حسام، ولفقوا له قضية، وحرموه من حريته لمدة سنتين، بدون أي »وأضاف .«عنه

 .«محاكمة

 72/0/7102 الشروق

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%A7/900670-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/900346-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A-%E2%80%9C%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7
http://www.youm7.com/story/2016/1/26/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9/2557311#.Vqhsgvl97IU
http://www.albawabhnews.com/1738725
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=a706761e-c3ec-448a-aa9d-eaa22a3a509c
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 «أمر مؤسف»يوسف الحسيني عن حبس فاطمة ناعوت: 

ناعوت، ثالث سنوات، بتهمة  أعرب يوسف الحسيني، عن استيائه من الحكم القضائي الصادر بحبس الكاتبة الصحفية فاطمة

"من الواجب والالزم والضروري الوقوف في وجه قضايا الحسبة بقوة «: تويتر»عبر حسابه على موقع  وقال.ازدراء الدين اإلسالمي

 ."وشراسة.. ما حدث اليوم مع فاطمة ناعوت أمر مؤسف

 72/0/7102 الشروق

 محمد سلماوي: حبس فاطمة ناعوت انتهاك للدستور

وقال .طمة ناعوت مخالف للدستوراعتبر محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إلعداد الدستور أن حبس الكالتبة فا

في تغريدة له على حسابه بموقع " تويتر": "الحكم بالسجن على فاطمة ناعوت على ما نشرته على حسابها على شبكة التواصل 

 ."االجتماعي، هو انتهاك للدستور الذى حظر السجن بشكل قاطع فى قضايا النشر

 72/0/7102 مصر العربية

 العسيلي عن حبس فاطمة ناعوت: مصيبة وكارثة

في وقال .ديانألانتقد الكاتب أحمد العسيلي، الحكم الصادر ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، بحبسها ثالث سنوات في تهمة ازدراء ا

تغريدة له على حسابه بموقع " تويتر":"الدولة العسكرية اللي مابتثقش غير في الميري مصيبة، الدولة الدينية اللي بتحبس 

 ."اللي مش على هوى شيوخها كارثة؛ كده احنا مصيبة وكارثة مع بعض، كتير

 72/0/7102 عربيةمصر ال

 

 «مطلوب فوري»أوقفوني في المطار والسبب «: دويتش فيله»صحفي بـ

 .«مطلوب فوري»األلمانية، إن سلطات مطار القاهرة أوقفته، والسبب أنه « دويتش فيله»قال الصحفي وليد الشيخ، مراسل قناة 

 «.مطار القاهرة.. تحت عبارة "مطلوب فوري"وقفوني في »، تدوينة قال فيها: «فيسبوك»وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع 

 72/0/7102 الشروق

 

 أمن المطار يفرج عن صحفي التلفزيون األلماني وليد الشيخ

وقال الشيخ .القاهرة لمطار وصوله فور احتجازه بعد عنه أفرجت األمن قوات أنه األلمانى التلفزيون الصحفي  الشيخ وليدأكد 

 ." في تدوينه له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي":أنا خرجت خالص .. ادوني بس عشر دقايق اجيب الشنط

 72/0/7102 مصر العربية

 

 جمال عيد: مطار القاهرة تحول لمصيدة خارج القانون

وقال عيد في تدوينة له على حسابة بموقع "فيس .انتقد المحامي الحقوقي، جمال عيد توقيف قوات األمن للصحفي وليد الشيخ

وأضاف: "وليد خرج وحيوضح ما .“ بوك"اكتبوا عن وليد الشيخ ، عن مطار القاهرة اللي اتحول لمصيدة ، ومكان خارج القانون

 ."حدث

 72/0/7102 مصر العربية

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=c2643f15-0e7f-4483-a832-0c9060680119
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%A7/900313-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%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%A7/900298-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=30acd27e-8fe4-4ffc-993d-bc3e65a82eee
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%A7/900439-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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%A7/900433-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 يل: الصحفي وليد الشيخ اختفي بعد وصوله لمطار القاهرةجميلة إسماع

أفادت اإلعالمية جميلة إسيماعيل القيادية بحزب الدستور، بأن وليد الشيح الصحفي بالتلفزيون األلماني اختفي بعد وصوله 

الصحفي بالتليفزيون  وقالت في تغريدة لها على حسابها بموقع التدوين المصغر" تويتر":"اختفاء وليد الشيخ.لمطار القاهرة

 ."األلماني وعضو حزب الدستور عقب وصوله مطار القاهرة وهاتفه ال يرد.. وليد كان نازل إجازة لزيارة األسرة

 72/0/7102 مصر العربية

 

 تقادم الخطيب: األمن ألقى القبض على صحفي بمطار القاهرة

وقال .إبريل، بأن قوات األمن أوقفت الصحفي وليد الشيخ بمطار القاهرة 2أفاد الناشط السياسي تقادم الخطيب عضو حركة سباب 

منذ قليل تم توقيف الزميل الصحفي وليد الشبخ في مطار ”تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر" تويتر":الخطيب في 

 ."القاهرة قادما من برلين. الشخص الثالث الذي يتم إلقاء القبض عليه قادما من ألمانيا

 72/0/7102 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%A7/900409-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/900292-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

  العدل" تنتهى من تركيب كاميرات على مداخل ومخارج المحاكم لزيادة التأمين"

تشغيل مكتب األمن والمراقبة بالكاميرات بأغلب المحاكم فى المحافظات، انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند، من 

  .كان أبرزها شمال وجنوب القاهرة وأسيوط وسوهاج، وذلك بهدف تأمين مداخل ومخارج المحكمة وحمايتها

 72/0/7102 اليوم السابع

 

  شركة المترو تعلن استمرار إغالق محطة "السادات" اليوم وغدا لدواع أمنية

ن لها ، استمرار إغالق محطة مترو أنور السادات اليوم األربعاء وغدا الخميس، بناء على طلب الجهات أعلنت شركة المترو، فى بيا

 األمنية. 

 72/0/7102 اليوم السابع

 

 الدفع بتشكيالت مسلحة لتأمين معرض الكتاب

عرض القاهرة الدولى للكتاب بمدينة نصر، حيث دفعت بتشكيالت عززت وزارة الداخلية، اليوم األربعاء، من تواجدها بمحيط م

  .أمنية مسلحة لتأمين افتتاح المعرض، وتأمين الزائرين والشخصيات العامة والوفود األجنبية

 72/0/7102 اليوم السابع

 

  القاهرة" الصحراوى-بطريق "السويس 012مجهولين يطلقون أعيرة نارية على كمين 

القاهرة"، ولم يسفر اإلعتداء عن أى خسائر  –بطريق "السويس  012رية على القوات المتواجدة بكمين أطلق مجهولون، أعيرة نا

بشرية أو إصابات فى صفوف القوات. وكانت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مدخل السويس، تواصل عملها بشكل طبيعى مع 

عيرة من بنادق آلية على القوة، أثناء تواجدهم بسيارة ، وأثناء ذلك أطلق مجهولون أ012فحص السيارات المشتبه بها بكمين 

  .مالكى ناحية المنطقة الجبلية شرق الكمين

 72/0/7102 اليوم السابع

 

 انفجار عبوة ناسفة "خلف محكمة" بالمنوفية

وأسفر .المنوفية، خلف محكمة منوف الجزئية انفجرت عبوة ناسفة في الساعات األولى اليوم األربعاء بمدينة منوف بمحافظة

 .االنفجار، وفق مصادر أمنية مسؤولة، عن تهشم أربع سيارات وسقوط سور مدرسة ابتدائي واإلضرار بشبابيك عمارات مجاورة

 72/0/7102 مصر العربية

 

  بالفيومتفكيك عبوة هيكلية بجوار بنك بمركز سنورس 

تمكن خبراء المفرقعات بالحماية المدنية فى محافظة الفيوم من تفكيك عبوة هيكلية وضعها مجهولون بجوار أحد البنوك 

  .بمركز سنورس

 72/0/7102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9/2557564#.Vqhr_vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9/2557352#.Vqhsafl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/2557380#.VqhsUPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-109-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2557428#.VqhsQfl97IU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/900541-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%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-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85/2557404#.VqhsRPl97IU
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 إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون بجوار قسم شرطة الفيوم

 موتمكن خبراء المفرقعات بالحماية المدنية بالفيوم من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون بجوار قسم شرطة الفي

تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية يفيد ورود بالغ بالعثور على 

جسم غريب بجوار قسم شرطة الفيوم انتقل خبراء المفرقعات وسيارات الحماية المدنية الى الموقع وتمكنو من ابطال مفعولها 

وتبين أن مجهولين قامو بزرع العبوة الناسفة أسفل سيارة كانت متوقفة .ة خشية وجود عبوات أخرىوتمشيط المنطقة المحيط

 .بالقرب من حواجز قسم شرطة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق

 72/0/7102 الشروق
 

 بأداء إمتحانات نصف العام 2027الداخلية تسمح لـ 

بمختلف السجون على مستوى من الطلبة المحبوسين على ذمة القضايا  2027مجدى عبدالغفار وزير الداخلية السماح لـ  قرر

 بأداء إمتحانات نصف العام الدراسى الحالى الجمهورية 

 72/0/7102 صفحة وزارة الداخلية

 -محاكم ونيابات :

 سنوات 2آخرين  2محكمة عسكرية تقضي بسجن قيادي إخواني و

سنوات،  2قضت محكمة جنايات اإلسماعيلية العسكرية بسجن محمد طه وهدان، عضو مكتب إرشاد جماعة اإلخوان المسلمين 

مارس  21وكانت المحكمة قد وجهت لهم في .فتيات 0أعوام، وبراءة  2آخرين صدرت بحقهم أحكام ترواحت بين عامين و 2بجانب 

 لجماعة محظورة، واستعراض القوة، والتظاهر المخالف للقانون واالعتداء على قوات الشرطة".، تهًما بـ"االنضمام 7100

 72/0/7102 مصر العربية
 

 ألفا لـ ناعوت في "ازدراء األديان" 71سنوات وغرامة  2السجن 

الخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثالثاء، برئاسة المستشار محمد الملط، الكاتبة فاطمة عاقبت محكمة جنح 

وكانت نيابة السيدة زينب، .ألف جنيه، التهامها بازدراء الدين اإلسالمى ٦٥ناعوت بالحبس لمدة ثالثة سنوات وغرامة مالية قدرها 

 لالتواص موقع علي تدويناتها اعوت لمحكمة الجنح، بتهمة ازدراء األديان بسبببرئاسة المستشار أحمد األبرق، أحالت فاطمة ن

 ".بوك فيس" االجتماعي

 72/0/7102 مصر العريبة

 

 ترفض دعوى اتهام نقيب الصحفيين بعرقلة سير العدالة« جنح قصر النيل»

ب الصحفيين، وحاتم برفض الدعوى المطالبة بمحاكمة يحي قالش، نقي قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين

زكريا، ومحمد شبانة، عضوي اللجنة االستئنافية لتظلمات القيد االستئنافي، التهامهم بعرقلة سير العمل واإلخالل بالعدالة.وكان 

من الئحة القيد بنقابة الصحفيين، للمطالبة  00عدد من الصحفيين تظلم أمام لجنة القيد االستئنافي وفقا لنص المادة رقم 

، بالرغم من توافر 7102بجداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة بعد رفضها قيدهم بجداول النقابة فى لجنة ديسمبر بقيدهم 

 جميع شروط القيد بهم، حسبما جاء بالدعوى، التى رفضتها المحكمة.

 72/0/7102 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=fc11a282-4762-414a-b107-1237de783508
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.181676241876047.36036.181662475210757/1020125571364439/?type=3&theater
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/900700-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%885-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/899461-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%80-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=ac824fc3-9313-4b7b-ba09-9fce1f7abc84
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 حفظ بالغ يتهم المستشار أحمد مكي باالستيالء على المال العام

أمر المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بحفظ التحقيقات الجارية مع المستشار أحمد 

 على المال العام.مكي، وزير العدل األسبق في اتهامه باالستيالء 

 72/0/7102 بوابة األخبار

 -اعتقاالت  :

 بالمنيا بتهمة التحريض ضد الجيش والشرطة شخصالقبض على 

االمنية بالمنيا بالتنسيق مع األمن الوطنى وفرع األمن العام من ضبط مدرس ومطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم تمكنت األجهزة 

 سنوات فى قضية تظاهر وتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة. 2غيابى بالسجن 

 72/0/7102 الشروق

 

 أثناء تنظيم سلسلة بالبحيرة أشخاص 2القبض على 

كفر  -من أنصار محمد مرسي، أثناء تنظيم سلسلة بشرية بطريق أبو المطامير  2 القبض علىاألجهزة األمنية بالبحيرة،  ألقت

 الدوار بمنطقة كوم الفرج.

 72/0/7102 الشروق

 -أفراجات :

 إخوانًيا وسلفًيا في التحريض على العنف 00نيابة السويس تخلي سبيل 

من أنصار جماعة  00المحامي العام األول لنيابات السويس، إخالء سبيل قررت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم 

 اإلخوان، بينهم عناصر منتمية للتيار السلفي، وذلك بضمان محل إقامتهم.

 72/0/7102 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56a797ea0ea86fa720e3f979/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1453823978
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=9fa7ad01-6e77-4f2e-a690-36beb12401de
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012016&id=41f1e6b6-062e-4220-a4e4-1d810168585e
http://akhbarelyom.com/article/56a77f4d0ea86fde15b0007d/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-14-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%81-1453817677


 

 

7102يناير  72 اإلعالم المصريمرصد        20     

 

 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــ

 وزير الدفاع يزور رجال القوات المسلحة المصابين في المواجهات مع اإلرهاب

قادة القوات قام الفريق اول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربى، يرافقه عدد من كبار 

المسلحة بزيارة عدد من المصابين من ابطال القوات المسلحة الذين اصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي لإلرهاب والقضاء 

وأعرب القائد العام عن  علي البؤر اإلرهابية في سيناء ، ويخضعون للعالج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي .

العاجل للمصابين ، وتقديره لعطائهم وتضحياتهم من أجل محاربة اإلرهاب وردع كل من تسول له نفسة العبث  تمنياته بالشفاء

من جانبهم أكد رجال القوات المسلحة أن  بأمن الوطن، مؤكدًا انهم يضربون أروع األمثلة فى التفاني واإلخالص من أجل مصر .

يقدر تضحياتهم وجهودهم ، ويلتف دائما حولهم لمواجهة المخاطر والتحديات ارواحهم ودمائهم فداء لمصر وشعبها العظيم الذي 

التي تستهدف النيل من مصر وامنها القومي ، مؤكدين اصرارهم علي العودة ألستكمال مهامهم داخل وحداتهم ، واستعدادهم 

 الدائم للعمل والعطاء من اجل الحفاظ علي الوطن وشعبة العظيم مهما كلفهم من تضحيات.

 72/0/7102 بوابة االخبار

 المشتركة الباكستانيةوزير الدفاع يستقبل رئيس هيئة األركان 

استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، الفريق أول رشاد محمود رئيس هيئة 

 تناول اللقاء األركان المشتركة الباكستانية الذي يزور مصر حاليًا يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى بدعوة من وزارة الدفاع.

اقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك وتنسيق الجهود في ضوء تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة، من

لقاء حضر ال وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون العسكري المتميز بين القوات المسلحة لكال البلدين في العديد من المجاالت.

 ب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.الفريق محمود حجازي رئيس أركان حر
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 الباكستانى العالقات المشتركةالفريق عبد العزيز سيف يبحث مع رئيس األركان 

استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الفريق أول رشاد محمود، رئيس هيئة 

األركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له، اليوم، الثالثاء. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تضمنت مناقشة عدد من 

ت والموضوعات ذات االهتمام المشترك فى المجاالت المختلفة وبحث االستفادة من اإلمكانيات التصنيعية والخبرات الملفا

المكتسبة فى مجال التصنيع المشترك. وعقب انتهاء المباحثات، توجه رئيس هيئة األركان المشتركة الباكستانية والوفد 

ت المتطورة التابع للهيئة، حيث شاهدوا فيلما تسجيليا عن أهم منتجات المرافق لتفقد معرضا لمنتجات مصنع قادر للصناعا

مصنع قادر والعربة المدرعة فهد. ورحب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة الوفد الباكستانى باعتبارها فرصة للتعرف على 

زيز على أهمية التعاون والعمل المشترك مع إمكانيات ومنتجات الهيئة وإمكانية التعاون ولتبادل الخبرات. وأكد الفريق عبد الع

دولة باكستان بخبراتها العريضة فى العديد من المجاالت على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين. أشار سيف الدين إلى أهمية 

لوائح خاصة التعاون والعمل المشترك مع كافة دول العالم، كما ذكر أن الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة ذات صفة دولية و

وعالقات عمل منذ نشأتها مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية مما يؤهلها للدخول فى عالقات شراكة مع العديد من 

 الشركات الدولية المختلفة.
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 نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كافة االتجاهات االستراتيجية

مكنت عناصر حرس الحدود بالجيش وتبالدولة  عبر الحدود  على كافة االتجاهات اإلستراتيجية واصل رجال حرس الحدود نشاطهم

فلسطينى الجنسية وبحوزته تمثالين أثريين يشتبه فى سرقتهما من أحد المتاحف، كما تم دخول الثانى الميدانى من ضبط فرد 

نطاق  وفى سيارة محملة بالبضائع المختلفة إلى منفذ كرم ابو سالم باعتباره المنفذ الشرعى لدخول البضائع لقطاع غزة . 0201

تقل سيارة تحمل لوحات معدنية غير قانونية عثر بداخلها الجيش الثالث الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط فرد يس

جوال لنبات  070هاتف محمول، كما تم ضبط مخزن بداخله  7طلقة آلية والب توب ونظارة ميدان و 722على بندقية آلية بالخزنة و

م بمناطق أبو رديس و رأس كيلو جرا 2البانجو المخدر تزن أكثر من ستة أطنان وثالث عبوات لجوهر األفيون المخدر تزن حوالى 

كما نجحت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع القوات الجوية من رصد وتدمير ثالث عربات  غارب .

بندقية خرطوش  271سيارات الند كروزر بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم ضبط  2دفع رباعى وضبط 

فرد من جنسيات مختلفة أثناء  07قاروصة سجائر مسرطنة والقبض على  72121ار الترامادول المخدر وألف قرص لعق 211و

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود  محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية .

جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة الشالتين  7بحوزتهم من ضبط عربة ربع نقل بدون لوحات معدنية يستقلها خمسة أفراد و

 على الحدود المصرية السودانية .
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