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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

 طالب مجلس األمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطينى تمصر 

مندوب مصر الدائم لدي األمم المتحدة بيان مصر أمام جلسة مجلس  األمن علي المستوي الوزاري حول  "عمرو أبو العطا"ألقي 

"الشرق األوسط"، والتي حضرها السكرتير العام لألمم المتحدة، حيث طالب في بيانه مجلس األمن  بتحمل مسئوليته تجاه حماية 

سطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي. مؤكدًا أنه من غير المقبول أن حقوق الشعب الفلسطينى وتصحيح األوضاع فى االراضى الفل

تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر علي جدول أعمال مجلس األمن لما يقرب من سبعين عامًا، ومنذ انعقاده 

لسطينية ووضع حد لُمعاناة الشعب ، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الف0492األول عام 

كما استنكر مندوب مصر الدائم في بيانه ذهاب البعض إلي التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها،  الفلسطيني

كما  ة،واستغالل الجمود اّلذي أصاب عملية السالم كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولي

لو كانت قرارات األمم المتحدة التي تحفظ الحقوق هي التي تعوق التسوية السلمية، االمر الذى يمثل خلطًا غير مسبوق في 

المفاهيم ووصمة علي جبين المجتمع الدولي. وأضاف أن األمم المتحدة، بجميع أجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق 

 رف، ودعاها للتمسك بهذا الدور حتي يتسنى للشعب الفلسطيني استرجاع حقوقه المسلوبة.الفلسطينية غير القابلة للتص

 82/0/8102 ارة الخارجية المصريةموقع وز

 وزير الخارجية يلتقى مع نظيره البرتغالى على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لالتحاد االفريقى

وذلك على هامش  وزير خارجية البرتغال "نتوس سيلفااوجستو سا"مع  8102يناير  82لتقى سامح شكرى وزير الخارجية االربعاء ا

المتحدث الرسمى باسم وزارة  "أحمد أبو زيد"وصرح  اجتماع المجلس التنفيذى لالتحاد االفريقى المنعقد فى أديس أبابا حاليًا.

كمراقب الجتماعات القمة األفريقية طلب اللقاء مع الوزير سامح شكرى، حيث  الخارجية، بأن وزير خارجية البرتغال الذى يشارك

هنئة بالده للحكومة المصرية على استكمال خارطة الطريق وانعقاد مجلس النواب المصرى الجديد، معربًا عن تطلع نقل إليه ت

البرتغال لتوثيق وتعزيز عالقتها مع مصر خالل المرحلة القادمة. كما أكد وزير خارجية البرتغال على الدور الهام الذى تقوم به 

تحاد االوروبى ودول جنوب المتوسط، مشيداً بالعالقات التاريخية لبالده مع مصر وتقديرها بالده لتقريب وجهات النظر بين دول اال

أعرب لنظيره البرتغالى عن تقدير مصر للدور االيجابى  "شكرى"وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير  لدور مصر اإلقليمى.

ان كما اتفق الجانب مصر لباقى دول االتحاد االوروبى وضاع فىالذى تضطلع به البرتغال لدعم المواقف المصرية لشرح حقيقة األ

 على تنسيق المواقف فى كافة المحافل الدولية المختلفة واالستمرار فى دعم التأييد فى الترشيحات الدولية.

 82/0/8102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندى فى أديس ابابا
بوروندى على هامش اجتماع المجلس مع " االن اميه ناماتيو" وزير خارجية  8102يناير  82استقبل السيد سامح شكرى وزير الخارجية االربعاء 

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تركز على متابعة األزمة السياسية فى بوروندى  التنفيذى لالتحاد االفريقى فى أديس أبابا،.

ره وتقديره على الدور الذى تقوم ونتائج زيارة وفد مجلس األمن األخيرة لبوجمبورا بمشاركة مصر، حيث أعرب الوزير البوروندى عن كامل شك

به مصر فى بوروندى والبحث عن حلول للمساعدة على تجاوز األزمة السياسية الحالية مع احترام سيادة بوروندى على اراضيها والبعد عن 

 التدخل السلبى فى شئونها الداخلية.

 82/0/8102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=934165ef-32bc-4682-8d62-5f6d1807bcb8
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9088d4bc-2b17-466f-a4d8-be8250f7255e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e3a894e6-71d6-420d-8b15-d7d162d3bd0e
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 وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الجزائرى على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لالتحاد االفريقى

لوزير الخارجية خالل مشاركته فى اجتماع المجلس التنفيذى لالتحاد االفريقى فى أديس أبابا، التقى فى إطار نشاط اليوم األول 

مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، حيث تم تناول تطورات األوضاع فى ليبيا  8102يناير  82سامح شكرى اليوم االربعاء 

إلى القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال مجلس األمن، وفى وتنسيق المواقف فى اطار االتحاد االفريقى، باإلضافة 

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اشار إلى أن الوزيرين  مقدمتها القضية الفلسطينية.

مجلس النواب الليبى فيما يتعلق بدعم  تناوال خالل المحادثات تطورات األوضاع السياسية واألمنية فى ليبيا، السيما عقب قرار

اتفاق الصخيرات والتحفظ على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، حيث اتفقت الرؤى حول أهمية توصل األطراف الليبية التفاق 

سريع حول تشكيل الحكومة وعدم اضاعة المزيد من الوقت فى ظل استمرار تدهور الوضع األمنى والحاجة الملحة لتعزيز ودعم 

أضاف و ره الحكومة الليبية على الوفاء بمسئولياتها فى مجال مكافحة اإلرهاب ودعم االستقرار فى كافة ربوع االراضى الليبية.قد

المتحدث باسم الخارجية، أن محادثات شكرى والعمامرة تناولت ايضًا القضايا العربية المطروحة على جدول اعمال مجلس األمن 

ا العضو العربى فى المجلس، وتم تناول االفكار المطروحة لدعم القضية الفلسطينية فى اطار والدور المنوط بمصر بإعتباره

 األمم المتحدة ومجلس األمن خالل المرحلة القادمة.

 82/0/8102 موقع وزارة الخارجية المصرية

خالل اتصال هاتفى تلقاه من نظيره القبرصى: السيسي يشيد بدور قبرص فى مد جسور التعاون بمنطقة 

 المتوسط

أنستاسيادس، أشاد خالله الرئيس السيسي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس اتصااًل هاتفيًا من نظيره القبرصى نيكوس 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى بِاسم الرئاسة بأن  بدور قبرص المهم فى مد جسور التعاون فى منطقة المتوسط.

الرئيس القبرصى أكد اهتمام بالده بمواصلة تعزيز عالقاتها مع مصر سواء على الصعيد الثنائى فى ضوء العالقات المتميزة 

التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، أو فى اإلطار اإلقليمى بِاعتبار مصر ركيزة لألمن واالستقرار فى منطقة الشرق 

كما أكد الرئيس القبرصى أهمية التعاون الثالثى القائم بين مصر وقبرص واليونان، مشيرا إلى حرص بالده على تفعيل  األوسط. 

ومن جانبه، أكد  قة بين الدول الثالث بما يعزز من األمن والتنمية فى منطقة شرق المتوسط. وتطوير عالقات التعاون الوثي

ما ك الرئيس السيسى أن مصر ُتباِدل قبرص ذات االهتمام بتعزيز العالقات الثنائية لما فيه صالح الشعبين المصرى والقبرصي. 

ية التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والعمل على البدء فى أشار إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد آلية القمة الثالث

وقال السفير عالء يوسف أن الرئيس أعرب عن  تدشين مشروعات مشتركة فى عدٍد من مجاالت التعاون الواعدة بين البلدين. 

ايا ذات االهتمام تقديره للعالقات المصرية القبرصية وحرص الجانب القبرصى على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن القض

 المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

 82/0/8102 األهرام

 عشرانتخاب مصر رئيًسا لـ "التنفيذي الوزاري العربي للمياه" فى اجتماعه الحادي 

انتخب المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للمياه فى بداية اجتماعه الحادي عشر اليوم بمقر األمانة العامة للجامعة العربية 

وترأس الدكتور حسام مغازي زير الموارد المائية والري االجتماع الذي يضم في عضويته وزراء المياه ومن  مصر رئيًسا للمكتب.

 السودان والعراق والكويت والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان والسودان وموريتانيا.يمثلهم في كل من 

 82/0/8102 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=962f380f-1f11-48d0-a505-44801fd6d338
http://www.ahram.org.eg/News/131799/25/472332/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848197/%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%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7.aspx
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 سفير الهند بمصر: اللقاءات بين السيسي ومودي أضفت زخًما على العالقات بين البلدين

وصف سفير الهند لدى مصر، سانجاى باتاتشاريا، العالقات بين مصر وبالده بـ"القوية"، مؤكًدا أن اللقاءات التي جمعت السيسي 

 وذكر مودي، والزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين، أضفت زخًما للعالقات الثنائية. ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا

الهندية، تشهد تطوًرا ملحوًظا، وهذا التطور "قائم على تفاهم سياسي متبادل وشراكة اقتصادية -السفير ، أن العالقات المصرية 

االستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي ستتعمق بمرور األيام، متوقًعا اإلعالن وثقافية متينة" ، معبًرا عن ثقته فى أن الشراكة 

 عن عدد من االستثمارات الهندية في مصر خالل العام الجاري.

 82/0/8102 بوابة األهرام

 شرعية غير ةبطريق السعودية دخول من المواطنين تحذر الخارجية

صرح السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القنصلية المصرية في جدة رصدت 

في اآلونة األخيرة توقيف عدد من المواطنين بتهمة دخول المملكة بطريقة غير شرعية وذلك بالتحايل على نظام البصمة 

السلطات السعودية، األمر الذي يعرض المواطنين المخالفين إلى توقيفهم وإحالتهم للقضاء وتوقيع اإللكترونية الذي تطبقه 

وحّذر مساعد وزير الخارجية، جميع المواطنين الذين يحظر دخولهم المملكة بسبب  عقوبة السجن والغرامة واألبعاد عن المملكة.

، والهاربين من كفالئهم بانتحالهم أسماء مواطنين معتمرين، مغادرتهم لها بوثائق سفر لمخالفتهم نظم العمل واإلقامة

والمواطنين الصادر ضدهم أحكام، من اإلصرار على العودة للمملكة بطرق ملتوية رغم علمهم بعدم انتهاء الحظر المفروض 

 عليهم من السلطات السعودية.

 82/0/8102 بوابة االخبار

 سفير مصر بروما: القاهرة تستقبل وفد اقتصادى للتحضير لقمة مصرية إيطالية

ستقوم بزيارة هامة أعلن السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما بأن فريدريكا جويدى وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية 

من كبريات الشركات اإليطالية التى تعمل  32فبراير القادم على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى يضم رؤساء  9و 3لمصر يومى 

فى مجاالت البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة النظيفة والمتجددة وصناعة السيارات والتشييد والبناء والسكك الحديدية 

فن والبنوك واالستزراع السمكى، كما يضم الوفد قيادات اتحاد الصناعات اإليطالى ووكالة دعم االستثمارات اإليطالية وبناء الس

الخارجية والوكالة اإليطالية الئتمانات التصدير. وأضاف السفير المصرى لليوم السابع أن زيارة الوزيرة اإليطالية تأتى فى إطار 

 .لية المقرر انعقادها بالقاهرة فى المستقبل القريبالتحضير للقمة المصرية اإليطا

 82/0/8102 اليوم السابع

 دوالرمليون  051بعد خسارتها « دوليا»تقاضي مصر « الجزيرة»

 «مصادرة»أعلنت قناة الجزيرة القطرية، األربعاء، مالحقة مصر أمام محكمة تحكيم مستقلة للبنك الدولي، متهمة القاهرة بـ

وقال المتحدث باسم القناة، في بيان لمكتب المحامين  «.مليون دوالر على األقل 051خسارة »استثماراتها والتسبب لها في 

م ل»من جانب مصر « هجمات مستمرة على القناة والعاملين فيها»الجزيرة التي تعرضت خصوصا إلى البريطاني الذي يمثلها، إن 

 شنطن.ومقره وا« يبق أمامها من خيار إال أن تباشر رسمًيا تحرًكا أمام قضاء المركز الدولي لتسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات

ماتها القانونية الدولية، فإن استثمارات الجزيرة صودرت وبحسب تقييم بسبب إخالل مصر بالتزا»وتابع مكتب المحامين، أنه 

 «.مليون دوالر 051أولي فهي تمثل خسارة ال تقل عن 

 82/0/8102 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848177/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B6%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56a922a20ea86ff544226b43/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1453925026
http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2559165#.VqnN5fkrLIV
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27012016&id=efbe35b4-5f1b-4bf9-bb46-3a2214cf9a32
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 خدعوك فقالوا..ثوار يناير أسقطوا مباركواشنطن بوست: 

السرد التقليدي حول ثورة مدنية أعقبتها فترة تحول ديمقراطية مهزورة وانتهاء األمر بانقالب عسكري يتسم  بعدم فهم “

اق جاء ذلك في سي ". 8100فبراير  00للسياسة المصرية. فالجيش، وليست احتجاجات الشوارع، هو من عزل محمد حسني مبارك في 

تحليل مطول بصحيفة واشنطن بوست للبروفيسور  إليس جولدبيرج أستاذ العلوم السياسية بجامعة واشنطن تحت عنوان 

 "ماذا كان تفكير الجيش المصري بعد الثورة؟"

 82/0/8102 مصر العربية

 

 قنصل فرنسا: عودة التعاون بين اإلسكندرية ومرسيليا

شدد نبيل حجالوي، قنصل عام فرنسا باإلسكندرية، بضرورة عودة التعاون بين اإلسكندرية واألقاليم الفرنسية خاصة بعد عودة 

محافظ اإلسكندرية اليوم لتهنئته بمناسبة توليه منصب وأضاف حجالوي خالل لقائه بالمهندس محمد عبد الظاهر  األمن لمصر.

وأشار إلى وجود عدد  المحافظ، أن التعاون يتم من خالل االتفاقيات المبرمة بين اإلسكندرية ومدينة مرسيليا منذ عدة سنوات.

صري درية أن الشعب الممن المشروعات للوكالة الفرنسية للتنمية والشركات الفرنسية باإلسكندرية، فيما أوضح محافظ اإلسكن

 والفرنسي تربطهما عالقات صداقة وتعاون تمتد عبر التاريخ.

 82/0/8102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/902164-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/901525-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7


 

 

8102يناير  82  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 دولة 39افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب بمشاركة 

الثقافة »لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يعقد هذا العام تحت شعار  ٧٤افتتح شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمس، الدورة 

ناشرا، وتشارك البحرين كضيف شرف، بينما تشارك  ٠٥٨الماضى، و دول عن العام  ٦دولة، بزيادة  ٤٧، بمشاركة «فى المواجهة

 الصين بجناحين للمرة األولى، وتم اختيار األديب الراحل جمال الغيطانى شخصية المعرض هذا العام.

 82/0/8102 األهرام

 

 اجتماع مجلس الوزراء برئاسة إسماعيل

أكد مجلس الوزراء خالل اجتماعه امس برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء عزم الحكومة تنفيذ خطة االصالح االدارى والمالى 

ر متكاملة لمعالجة الخلل المالى الذى للكيانات والمؤسسات الحكومية، واداراتها وفقا لمعايير الكفاءة االقتصادية، مع وضع ُأط

دار بأساليب اقتصادية، لتخفيف العبء على موازنة الدولة، ، بما يضمن تحويلها الى كيانات تتعانى منه بعض هذه المؤسسات

ة الى جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. جاء ذلك عقب العرض الذى قدمه وزير التخطيط ورئيس اتحاد االذاع

 والتليفزيون حول خطة التطوير المؤسسى لماسبيرو.

 82/0/8102 األهرام

 -البرلمان المصرى :

  رئيس مجلس النواب يلتقى اليوم رؤساء تحرير الصحف الممثلة بمحررين فى البرلمان

س مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رؤساء تحرير الصحف الممثلة بمحررين داخل يعقد الدكتور على عبد العال، رئي

البرلمان لوضع آليات تتيح لهم أداء عملهم بحرية تامة داخل المجلس. وكان يحيى قالش نقيب الصحفيين، قال إن رئيس مجلس 

  .القية المنظمة للمهنةالنواب أكد حرصه على أن يؤدى الصحفيون رسالتهم فى إطار الضوابط األخ

 82/0/8102 اليوم السابع

 

 مادة بالالئحة الجديدة للبرلمان 25اإلنتهاء من 

 جاء مادة، 25 علي التوافق من ، شقة أبو بهاء النائب برئاسة  يدة للبرلمانانتهت اللجنة المكلفة بإعداد الالئحة الداخلية الجد

يدية ء علي الصالحية التقلاإلبقا مع وذلك ، البرلمانية الهيئات تشكيل حق القبة تحت والمستقلة الحزبية اإلئتالفات منح أبرزها

 الالئحة في الجلسات بعالنية خاص نص إضافة تمت وقال أنه.في تشكيل هيئة برلمانية 5لألحزاب التي يبلغ عدد أعضائها 

صاحب الحق في  حول المشاورات أستمرت فيما المحافظين، إستدعاء في الحق النواب لمجلس أن علي للنص باألضافة الجديدة،

هامة قد انبثقت وكانت نتائج أخري . إستدعاء ممثلي السلطة التنفيذية بين رئيس البرلمان وحده أم رؤساء اللجان النوعية أيضا

لجنة نوعية، وتوسيع صالحيات النواب فيما يخص مخاطبة الوزارات  82عن إجتماعات سابقة للجنة أهمها زيادة عدد اللجان إلي 

 .والمؤسسات الحكومية ماعدا السيادية

 82/0/8102 مصر العربية

 

http://www.ahram.org.eg/News/131799/25/472144/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%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-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%B1%D8%A6%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131799/25/472185/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/2559122#.VqnEFPl97IU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/901888-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-65-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 فبراير 2أمين عام "النواب" : لن نرسل أسباب رفض " الخدمة المدنية" للرئاسة قبل 

أكد المستشار أحمد سعد الدين األمين العام لمجلس النواب، أنه لن يتم إرسال قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، إلى 

 أنوقال .بعد اإلنتهاء من إعداد المذكرة التفصيلية حول أسباب رفض القانون واألثار المترتبة على ذلكرئيس الجمهورية، إال 

 يصدق أن البد والتى القانون، مناقشة بجلسة الخاصة المضبطة خالل من القانون رفض أسباب على ستحصل العامة األمانة

فبراير  ٤المجلس على تلك المضبطة، خالل جلساته التى ستبدأ فى وتوقع أن يصدق .لمجلس أوال عبر جلساته المقبلةا عليها

المقبل وبعدها ستدون األمانة العامة أسباب رفض القانون بشكل رسمى وتقوم بإعداد مذكرة خاصة بالقانون تمهيدا إلرسالها 

 .الى رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور

 82/0/8102 مصر العربية

 -األحزاب واالئتالفات :

  صعب 31أن اللجان ليست حقائب وزارية وزيادتها لـدعم مصر": على النواب إدراك "

لجنة نوعية، هو عدد كافى يستطيع  82قال محمود الصعيدى، القيادى بائتالف دعم مصر، إن زيادة عدد اللجان البرلمانية لـ 

لجنة  31أن مطالبات البعض بزيادة اللجان لـ  م على البرلمانات السابقة. وأضافأن تضم حميع نوابا لمجلس بعد زيادة عدده

أمر صعب، متابعا :"على جميع النواب معرفة أن اللجان البرلمانية ليست حقائب وزارة، وهو ما يقتضى أن يتم فصل اللجان ذات 

  "األهمية فقط

 82/0/8102 اليوم السابع

 

 حزًبا وائتالًفا لمبادرة "المجلس المصري للمحليات" 08"الغد": انضمام 

نشاط الحزب يتمثل في الوقت الحالي بالمبادرة التي أطلقها تحت مسمي "المجلس قال موسي مصطفى موسي رئيس حزب الغد، إن 

حزبا وائتالفا سوف يشاركون في تلك المبادرة، والتي تهدف إلى تدريب األعضاء على  08المصري للمحليات"، مشيرا إلى أن هناك 

أعضاء، وذلك لوضع  4جي للحزب المكون من وأضاف أن الحزب انتهى من تشكيل المكتب االستراتي .خوض انتخابات المحليات

 السياسات العامة للحزب ومتابعة كل ما يخص شئون ورؤي الحزب الداخلية والخارجية.

 82/0/8102 البوابة نيوز

 -توك شو :

 يتوعد "شادى ومالك" بعد إسائتهما للشرطة: ستناالن أشد العقاب الزند

أشاد أحمد الزند، وزير العدل، بجهاز الشطة المصرية، موجها حديثه لها:"أنتم فى القلوب والعقول وتضحياتكم لن تذهب هباًء، 

وسينالون  -ك ادى حسين وأحمد مالش -وكل من يتطاول عليكم هو خارج عن حظيرة الوطن، وآخرهم الوالد بتوع الواقى الذكرى، 

قال إن و فى حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، أن من يسخر من الشرطة ويهاجمها يعض اليد التى تمتد إليه أشد العقاب". وأكد

"تحت تيار االستقالل هو الوجه الكئيب اآلخر داخل القضاء لجماعة اإلخوان مؤكدًا أن أول مكان احتضن الجماعة بعد خروجها من 

األرض" هو نادى القضاة النهرى بالعجوزة، وكانت الندوات والمحاضرات تتم كل يوم فى نادى القضاة النهرى بالعجوزة وعندنا 

الفيديوهات والصور". وأضاف ، أنه بعد واقعة تقديم المستشار محمود مكى والمستشار هشام البسطويسى إلى المحكمة 

 .إلى اآلن 8114قد فقدوه، مشددًا على أنه لم يدخل أى من اإلخوان للنادى مرة أخرى منذ عام التأديبية شعر اإلخوان أن منبر لهم 

 82/0/8102 اليوم السابع

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/901822-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-7-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA/2559048#.VqnEOPl97IU
http://www.albawabhnews.com/1741282
http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9--%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%AF/2558994#.VqnEPfl97IU
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 "جنينه" بحملة األكاذيب والتشهير ضده"الزند" يتهم 

اتهم وزير العدل أحمد الزند المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنة باإلضافة إلى جماعة اإلخوان وراء حملة 

خالل لقائه في برنامج "على مسئوليتي" أن من يهاجمه إما تابع أو إخواني  نافيا ما يردده البعض  وأضاف.األكاذيب والتشهير ضده

عن استغالل نفوذه للحصول على أراٍض زراعية، مشدداً على أن المستشار هشام جنينه يسخر بعض اإلعالميين لمواصلة مسيرة 

ألف جنيه قيمة رفض دعوى وقف بيع أراضي  211ن مبلغ وأوضح أن هشام جنينه وأشرف زهران وآخرون يسددو.الهجوم ضده

نادي بورسعيد، مشيرا إلى أنه تم رفض مراقبة جهاز المركزي للمحاسبات لنادي القضاة ألنه ال يجوز للسلطة التنفيذية سواء جهاز 

شار نبيل صادق بتقديم وناشد المستشار النائب العام المست.مركزي أو غيره فعل ذلك وأن ذلك يعتبر تدخال في شئون القضاة

مضيًفا:" ما . عناصر جماعة اإلخوان للعدالة في قضايا جديدة للمحاكمة للقصاص العاجل حتى تهدأ ثورة الغضب بالشارع

أكد أن مرسي ارتكب جميع "الموبقات" و."آالف واحد من اإلخوان قدام عسكري واحد بيموت رحم اهلل شهداءنا األبرار 01يكفنيش 

أن  وأضاف.ي ويستحق اإلعدام، موضحا أن جماعة اإلخوان عملت على تدمير الدولة وإثارة الفوضى في البالدضد الشعب المصر

شرعية محمد مرسي زالت، وسقطت منذ لحظة تعديه على الدستور وعزله للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من 

نت تلهث وراء مصالحها الشخصية قائال:" من يثبت أنه قد أدين وتابع:" جماعة اإلخوان التي ادعت بحثها عن الشرعية كا.منصبه

وشدد الزند على ."بحكم بات سيلقى مصيره المحتوم العادل وسينفذ سواء كان ذلك الحكم على المرشد محمد بديع أو محمد مرسي

لم تنفذ أحكام اإلعدام فنحن ال أن كافة أحكام اإلعدام ستنفذ بعد انتهاء مراحل التقاضي قائاًل:"أقسم باهلل سأترك منصبي لو 

 .نخاف من أحد

 82/0/8102 بوابة األخبار

 «الثورة»يناير بـ  85مصطفى الفقي: ال يمكن تسمية 

ألنها لم تحدث تغييرًا جذريًا في األوضاع بمصر، مشيرًا إلى أن « الثورة»يناير ال يمكن تسميتها بـ 85إن ثورة قال مصطفى الفقي،

 85، أن شباب « يحدث في مصر»وأضاف خالل لقائه ببرنامج .«الثورة»تغيير الرئيس وحده بفعل انتفاضة ال يرقى لوصفه بـ 

يناير، وتركت نظام مبارك يسقط،  85ولفت إلى أن القوات المسلحة ساندت .بأنهم تم سحقهم وضاعت آمالهميناير لديهم شعور 

، كاشفًا عن لقائه أحد كبار العسكريين قبل «ترهل»وقامت بحماية الشعب المصري من الدماء، القتناعها بأن نظام مبارك قد 

يونيو،  31وأشار إلى أن ثورة .بالد، وسيناريو التوريث الذي كان يتم إعداده، وكان غير راض عن االتجاه الذي تسير نحوه ال85ثورة 

أطاحت بنظام حكم جماعة اإلخوان التي كانت ال تؤمن بالهوية المصرية، وتدخل القوات المسلحة وقتها أنقذ البالد من كارثة 

 .كبرى

 82/0/8102 بوابة األخبار

 «فاهيتا»أبوزيد: لن أعتذر وأتوقع القبض علّي.. ولن أعمل ببرنامج شادى 

أكد شادي أبوزيد، صاحب الفيديو الساخر عن رجال الشرطة، إنه يتوقع القبض عليه خالل األيام المقبلة، وإنه لن يعتذر، ولن 

 014معارًضا لهم وأصيب على يدهم في االتحادية بـ، مؤكًدا أنه ال ينتمي لإلخوان، بل كان «أبلة فاهيتا »يكمل العمل في برنامج 

، المذاع على قناة التلفزيون ”بتوقيت مصر“في مداخلة ببرنامج  وأضاف.بلية خرطوش، وظهر ذلك في صورة له مصاًبا آنذاك

ت لتي تعرضالعربي، أنه تعرض للتحريض وانتهاك الخصوصية بدوره، وأن هناك من نشر صوًرا شخصية قديمة له، وصوًرا ألخته ا

 .بدورها للُسباب

 82/0/8102 بوابة يناير

http://akhbarelyom.com/article/56a93e560ea86f5351dace8f/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%88-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-1453932118
http://akhbarelyom.com/article/56a9384932679fc8452d9189/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-1453930569
http://yanair.net/?p=44486
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 يناير مؤامرة يجب محاكمة السيسي 85عمار علي حسن: لو 

د موقفها بع هاجم عمار علي حسن، الباحث في مركز األهرام للدراسات، الكاتبة والنائبة في مجلس نواب السيسي، لميس جابر؛

إن هناك فرًقا بين مؤامرة في ثوب ثورة وثورة تم التآمر عليها،  وقال في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم.يناير 85المعادي لثورة 

جهات تآمروا على ثورة يناير هم: "اإلخوان، والمجلس العسكري، وفلول نظام  2وأوضح أن .مؤكًدا أن ثورة يناير تم التآمر عليها

 كما مؤامرة يناير 85 لو" وأضاف."م اإلقليمية التي رفضت التغيير في مصر، واألميركان واألحزاب القديمةمبارك، وعدد من النظ

 خليكي: "بقوله النائبة إلى ملتفًتا ،"مؤامرة إلى انحازوا ألنهم السيسي وعبدالفتاح العسكري المجلس محاكمة فيجب النائبة تقول

وتساءل: "كيف يتم تعيينك في مجلس النواب، ليس لديِك ما تقدميه ."والبسيطة العابرة األشياء وبعض السيناريو كتابة في

 .لمصر، لكن العيب مش عليكي العيب على اللي عينك في البرلمان"، ثم أغلق الهاتف

 82/0/8102 رصد

 

 ”سيصعق“خالد أبو النجا: لو السيسي فتح ميدان التحرير 

، إنه حال سماح السيسى بفتح ميدان التحرير أمام ”DW“ قال الفنان خالد أبو النجا، فى مداخلة هاتفية للقناة األلمانية اإلخبارية

وأوضح أنه لم يتم القصاص  سُيصعق“المتظاهرين، فى ظل وجود معظم أعضاء اإلخوان فى السجن ورأى ما سيفعله الناس 

مليار جنيه بحسب تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الفتًا إلى  211شرى الذى وصل لـلشباب يناير، فى ظل الفساد المست

 .”عيش حرية عدالة اجتماعية“أن السيسى ال يدعم حلم شباب ثورة يناير 

 82/0/8102 بوابة يناير

 -سوشيال ميديا :

 

  قانون الحبس االحتياطى الصادر فى عهد عدلى منصور وائل غنيم يعتذر عن انتقاده

أعتذر وائل غنيم عن انتقاده قانون الحبس االحتياطى الذى صدر فى عهد عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، بعد اإلدالء 

نصور لقانون بمعلومات غير دقيقة. وقال غنيم، عبر حسابه الشخصى على تويتر: "التويتة اللى كتبتها عن تعديل عدلى م

  ."الحبس االحتياطى طلعت معلومة غير دقيقة. باعتذر ليكم

 82/0/8102 اليوم السابع

 

 في ظل نشر األفكار الوهابيةحسن شاهين: لن نقضي على اإلرهاب 

وقال في .أشار حسن شاهين أحد مؤسسي حركة تمرد إلى أنه لن يتم القضاء على اإلرهاب في ظل نشر األفكار الوهابية المتطرفة

تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "لن يقضى على اإلرهاب وهناك من يسمح بنشر وتمرير األفكار الوهابية المتطرفة 

ستند على بعض فقهاء الدين ومفسرينه ممن دعوا إلى التكفير والتطرف وزرع الفتنة المذهبية بين أبناء الوطن الواحد التى ت

 ."والدين الواحد إرضاء للصهيونية األمريكية وتحالف معها لتنفيذ مشروعهم المزيف بصورة اإلسالم

 82/0/8102 مصر العربية

 

 

http://rassd.com/175093.htm
http://yanair.net/?p=44467
http://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B9/2558842#.VqnE-_l97IU
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/902260-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 السيد النجار: حبس المفكرين بدعوى ازدراء األديان "كارثة"

وقال في تدوينة عبر حسابه .األدياناستنكر أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام حبس المفكرين بدعوى ازدراء 

على موقع "فيس بوك": "تكرار الحكم بحبس المفكرين بسبب أرائهم تحت دعوى ازدراء األديان لمجرد المعالجة العلمية والنقدية 

مح التي تس للتراث، أًيا كان رأينا في اجتهاداتهم، كارثة تسئ لصورة مصر وتضع الدولة كلها أمام مسئولياتها في إلغاء القوانين

 ."بهذا القمع الفكري المشوه لصورة مصر

 82/0/8102 مصر العربية
 

 ل مرسي الدور عليكمممدوح حمزة إلى اإلعالميين: بعد خلع مبارك وعز

وكتب تغريدة عبر  انتقد المهندس ممدوح حمزة وسائل اإلعالم، معتبًرا مايقدم على الشاشات بمثابة أسلحة ضد المشاهدين

حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "بعد خلع مبارك وعزل مرسي الدور على بعض اإلعالميين، وفي نظري هم أبشع من مبارك 

ميكرفون وشاشة موجه للشعب األعزل وال يوجد آلية رد، وبعض اإلعالميين يمكن وصفهم بمماليك العصر ومرسي ألن معهم 

 ."لوجود تشابه كبير

 82/0/8102 مصر العربية

 باسم يوسف لمنتقديه: أنتوا غالبة أوي

رد باسم يوسف على منتقديه من اإلعالميين، معتبًرا أن تغريداته لها تأثير كبير، أكثر من الساعات التي يقضيها البعض في 

بموقع "تويتر" قال فيها: "ثالث أيام و ناس عندها ساعات طويلة وكتب تغريدة عبر حسابه .انتقاده على شاشات التلفزيون

 ."حرف على تليفون، ده أنتوا غالبة قوي ٠٧٨على التلفزيون حاطني في دماغهم وحارقهم قوي، كل ده وأنا بـ

 82/0/8102 مصر العربية
 

 شادي حسين رًدا على طلعت زكريا: شكًرا أنك فكرتني بمشروع التخرج

انتقد شادي حسين مراسل برنامج أبلة فاهيتا، هجوم الفنان طلعت زكريا عليه في إحدى الفضائيات بسبب الفيديو المسيء 

حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "طيب الفنان طلعت زكريا من  وكتب تدوينة عبر.للشرطة

شوية طلع على صدى البلد مع أحمد موسى بيشتم فيا وبيقول عليا "ده حتى عامل مشروع تخرج مسيئ للشرطة" من عينيا يا 

مشاهدة على يوتيوب بس  810111وهو جايب تقريًبا  أستاذ طلعت...بما انك جيبت سيرته...تعالوا كلنا نتفرج عليه ثاني سوى

أعتقد دلوقتي هيزيد حبتين والناس يجيلها فضول تعرف إيه الفيلم الِخطر ده...شكًرا أنك فكرتني أني أحطه ثاني...الفيلم عن 

 .من األحداث السياسية...واهلل مخلصتش يا جماعة ٥٨٠٥توثيق سنة 

 82/0/8102 مصر العربية

 نادر فرجاني عن حبس فاطمة ناعوت: القضاء غارق في الظلم

لسياسية، الحكم الصادر ضد الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء األديان، معتبًرا ذلك انتقد نادر فرجاني أستاذ االقتصاد والعلوم ا

وكتب تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قال فيها: "سجن أصحاب الرأي بين الظلم والغفلة، .انتهاك للدستور

حرية دليل على دولة، وقضاء، مغرق في التخلف الحكم بالسجن على أصحاب الرأي، أًيا كان مذهبهم في الرأي، بعقوبة سالبة لل

 ."الدستور، ولمجمل منظومة حقوق اإلنسان التي ينص الدستور أيًضا على احترامهاإلى والظلم، ومنتهك بفداحة 

 82/0/8102 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%A7/902248-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%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-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%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%A7/902155-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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%A7/901897-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/901861-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/901798-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%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-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85


 

 

8102يناير  82  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 أحمد العسيلي عن الفيديو المسيء للشرطة: الشباب المصري غاضب

وكتب .المسيء للشرطة، أخذت بًعدا أكبر بكثير من انتشار الفيديو رأى اإلعالمي أحمد العسيلي أن ردود األفعال على الفيديو

تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "الفيديو بتاع مالك وشادي نفسه بقى موضوع أقل أهمية بكتير من موضوع رد 

 ."الفعل على الفيديو؛ الشباب المصري اللي مش مبسوط بعت من البيت رسالة أنه صاحي

 82/0/8102 مصر العربية

 

 إبريل: النظام يسمح بالحريات في القتل والتعذيب والتهجير 2

وذكرت في تغريدة عبر .إبريل إلى أن النظام يسمح بالحريات فقط في القتل والتعذيب والتهجير واالعتقال 2أشارت حركة شباب 

حرية القتل والتعذيب والتهجير واإلهانة والسجن واالعتقال واقتحام البيوت هي الحرية “حسابها الرسمي على موقع "تويتر": 

 ."الوحيدة التي يسمح بها نظام الحكم في مصر

 82/0/8102 مصر العربية

 

 نجاد البرعي: القضاء يسرف في بعض أحكام الحبس

في بعض أحكام الحبس المتعلقة بجرائم قد يكتفي فيها القاضي ذكر المحامي والحقوقي نجاد البرعي أن هناك إسرف 

هناك إسراف في أحكام الحبس في جرائم يمكن أن يكتفي فيها “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": .بالغرامة

 ."وتابع: "تقدير العقوبة جزء من الذوق القضائي ويجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة."القاضي بالغرامة

 82/0/8102 مصر العربية

 

 هشام سليم ُيهاجم الشرطة بعد يوم من دفاعه عنها.. ونشطاء: كما تدين تدان

 اليوم سليم هشام الفنان الذكري"، عاديديو "الواقي ف صاحب مالك أحمد الشاب، الممثل على عِقب مدحه الشرطة أمس، وهجومه

 كملح تنفيذا عليها القبض إللقاء زين الصغرى ابنته مدرسة وصلت الشرطة من قوات أن" بدعوى الداخلية، وزارة ليهاجم األربعاء

ما وصفه واستطرد "سليم" معبًرا عن غضبه في تدوينة الحقة، اتهم فيها الشرطة ب."عبدالعزيز ياسمين الفنانة لصالح بالحبس

"تدليس وتزوير ورشاوى للقبض وسجن بنتي القاصر"، على حد وصفه، التدوينة ظلت منشورة لمدة أقل من نصف ساعة قبل أن 

وكان سليم قد طالب أمس، بمعاقبة الشاب أحمد مالك، بغسيل دورات المياه في األقسام، مما أثار حفيظة نشطاء مواقع .يمحيها

 .يقات الرواد تسخر مما حدث لهشام سليم، والتأكيد على أن اهلل سبحانه وتعالى يمهل وال يهملالتواصل االجتماعي، وجاءت تعل

 رصد 8102/0/82

 

 يوم بدون حكم قضائي حدثونا عن األخالق 211وائل غنيم عن آية حجازي: مسجونة هي وزوجها أكثر من 

آية وزوجها وأربعة من أصدقائهم، معتقلين من مايو ”: “فيس بوك“آيه حجازي في تدوينة له على موقع قال وائل غنيم، عن 

 .”يوم مسجونين احتياطيا بدون حكم قضائي في قضية ملفقة، حدثونا عن األخالق 211، 8119

 82/0/8102 بوابة يناير

 

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%A7/902035-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8
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%A7/901150-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%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%A7/901303-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3
http://rassd.com/175059.htm
http://yanair.net/?p=44361
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 النشره المجتمعيه

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 سنوات 9خالل  %8رئيس المركزي لإلحصاء: معدالت النمو لم تتعد 

عانى االقتصاد المصري خالل السنوات األخيرة منذ اإلطاحة بنظام الرئيس األسبق مبارك إلى اآلن، من العديد من التحديات التي 

  باإلضافة إلى انخفاض معدالت النمو أثرت عليه سلًبا وتسببت في خسائر عديدة له على كافة األصعدة

 8102-0-28 بوابة االخبار

 مليون متر مربع ٥توقيع عقد أول منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد على مساحة 

درويش رئيس الهيئة االقتصادية لمنطقة قناة السويس انه ال يوجد سعر موحد لألراضى بالمنطقة التى تديرها أكد الدكتور احمد 

بل يتوقف تحديد األسعار على ما يمثله المشروع من قيمة  كيلو متر مربع مقسمة على أربعة مناطق، 920الهيئة ومساحتها 

ويش ان الهيئة ال تتاجر فى االراضى بل تعمل على تحقيق التنمية فى مضافة الى االقتصاد والدخل القومى فى مصر، وأشار در

 مصر ومنافسة أكبر المناطق اللوجستية والموانئ العالمية الشهيرة.

 8102-0-82 جريدة االهرام

 مليار جنيه أذون خزانة 2.5م.. "المركزي" يطرح اليو

وأضاف  مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة 2.5يطرح البنك المركزي اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 

مليار  9.5يمة الطرح الثاني يوًما، بينما تبلغ ق 028مليارات جنيه ألجل  9البنك على موقعه اإللكتروني، أن قيمة الطرح األول تبلغ 

 وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وتستدين وزارة المالية من خالل سندات وأذون الخزانة يوًما 352جنيه ألجل 

 8102-0-82 البوابه نيوز

 «سندات إماراتية»مواجهة عجز الموازنة بـ

مصدر مسؤول إن الحكومة بدأت إجراء مفاوضات مع مؤسسات سيادية مملوكة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، من بينها  قال

شركة أبوظبى لالستثمار، ومجلس أبوظبى لالستثمار، لشراء سندات وأذون خزانة بالدوالر، لمواجهة العجز فى الموازنة العامة 

الخليجية، مشيرًا إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وأشرف سالمان، وزير ، ونقص المنح %00للدولة، والذى تخطى 

 االستثمار، زارا أبوظبى مؤخرًا، لتقديم عروض البيع.

 8102-0-28 المصري اليوم

 

 أشهر 5خالل أول  %9.4ارتفاع عجز الموازنة لـ

، %9.4، وذلك وصوال لنسبه 8102-8105أشهر من العام المالي الحالي  5شهد عجز الموازنة العامة المصرية ارتفاعا خالل أول 

وآلت توقعات خبراء  8105-8109خالل نفس الفترة من العام المالي السابق  %9.9مليار جنيه، مقارنة بـ 032.5مسجال نحو 

يرتفع عجز الموازنة خالل العام المالي الحالي، خاصة مع تراجع العديد من موارد الدخل واقتصاديين إلى أنه من المتوقع أن 

، خاصة %01:  4.5بمصر، كالسياحة وقناة السويس، في مقابل ارتفاع المصروفات؛ حيث إنه من الممكن أن تصل نسبة العجز  من 

 .%1.5األساسية مع نهاية شهر ديسمبر بـ مع ارتفاع تكلفة الدين المحلي، بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة

 رصد 8102-0-82

http://akhbarelyom.com/article/56a95edb32679f7c573b3a8a/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AF-2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1453940443
http://www.ahram.org.eg/News/131799/5/472277/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1742190
http://www.almasryalyoum.com/news/details/882119
http://rassd.com/175032.htm
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 الطرق والمواصالت

 المقبل السبت السادات مترو محطة فتح: أمنية مصادر

، عن «سي مصرإم بي »الذي يقدمه اإلعالمي شريف عامر، ويذاع على فضائية « يحدث في مصر»كشفت مصادر أمنية لبرنامج 

 85فتح محطة مترو السادات، السبت المقبل بأقصى تقدير، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين الذكرى الخامسة ثورة 

ألف شخص  85اليوم األربعاء، إن محطة مترو السادات تسمح لنحو « يحدث في مصر»وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ يناير

 85دقيقة، ما دفع األجهزة األمنية أن تنظر إليها نظرة خاصة خالل االحتفاالت بذكرى  31رير في مدة بالخروج إلى ميدان التح

 يناير.

 8102-0-28 بوابة االخبار

 والثانىتعطل تحويالت شريط مترو محطة المرج الجديدة يربك حركة الخط األول 

تسبب تعطل شريط مترو محطة المرج الجديدة بفعل األمطار فى إرباك حركة الخط األول بالكامل وإحداث تلفيات فى مواعيد 

قطارات الخط ولجأت شركة المترو إلى تشغيل التحويالت يدويا بعد تعطلها ومنع دخول القطارات على أحد أرصفة المحطة 

 .الجديدة مما أدى إحداث تأخيرات فى مواعيد القطارات واالكتفاء برصيف واحد بمحطة المرج

 اليوم السابع 8102-0-82

 

 االعالم

 لعدم تجاوب حكومتهاقناة الجزيرة تقاضي مصر بمحاكم دولية 

قررت شبكة الجزيرة القطرية، األربعاء، رفع دعوة رسمية للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية بموجب تشريعات المركز الدولي 

لتسوية نزاعات االستثمار في العاصمة األمريكية واشنطن، وقد جاءت الدعوى في أعقاب قيام السلطات المصرية بحملة ضد 

وأكدت "الجزيرة " أنها رفعت قضية التحكيم لحماية حقوق العاملين فيها، معّبرة عن أملها بأن تصدر  حافييهاأنشطة القناة وص

الهيئة الدولية حكمها المستقل فيما يتعلق بسلسلة المحاكمات ذات الدوافع السياسية، واالتهامات الزائفة التي استهدفت بها 

  مصر عددا من صحفيي الجزيرة.

 8102-0-82 80عربي

 أسبوعين لمدة" دقيقة 41" برنامج توقف

وقالت إن البرنامج سوف  دقيقة" المذاع على قناة المحور لمدة أسبوعين 41أعلنت اإلعالمية إيمان الحصري، عن توقف برنامج "

 في الرابع عشر من فبراير المقبل، بشكله الجديد وذلك بعد التطوير في الشكل والمضمون.يعاد بثه 

 8102-0-82 بوابة االخبار

 زراعهال

 خبراء: انخفاض الحرارة الشديد يقتل الخضراوات ويدمر المحاصيل الحقلية

الشديد الذى تشهده درجات الحرارة، أثر سلبيا بشكل كبير على الخضراوات أكد الدكتور على إبراهيم الخبير الزراعى، أن االنخفاض 

من الفاصوليا والكوسة، وأدى إلى شلل تام فى عملية اإلخصاب، ما سينتج عنه ارتفاع كبير فى أسعار الخضراوات األيام القادمة، 

 لتأثرها بموجة الصقيع التى ضربت البالد حاليا.

 8102-0-82 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/56a932c00ea86f6b4b2d9189/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1453929152
http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3/2559141#.VqnbZfkrLIU
http://arabi21.com/story/883247/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/56a94c5e0ea86fcf5740a8d6/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-90-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1453935710
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=6cdd0676-3e2b-466e-8e8d-c954d6431ebb
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 سياحهال

 "البوابة نيوز" تكشف حقيقة انتحار ممثل مالك "الفورسيزون" بشرم الشيخ

سنة، ممثل مالك فندق الفورسيزون بشرم الشيخ، منذ يوم الحادث  99محمد كمال الدين  انتحارلم يسدل الستار على واقعة 

اإلثنين الماضي، رغم استالم أهل القتيل أمس األربعاء الجثة بعد أن تم نقلها على متن خطوط مصر للطيران إلى مطار القاهرة 

يات ودلت تحر شرم الشيخ، بدفن الجثة وتسليمه لذويه الدولي، بعدما أمرت النيابة برئاسة المستشار عمر شاهين رئيس نيابة

المباحث أن المتهم كان يعانى من االكتئاب النفسى وانه يتناول كمية كبيرة من األدوية المهدئة دون استشارة الطيبب، كما أنه 

كان يمر في الفترة األخيرة أيام اشتد عليه االكتئاب، كما أفادت الزوجة في التحقيقات أن زوجها  01مصاب باكتئاب نفسى ومنذ 

 بحالة نفسية عصيبة لعدة عوامل أهمها سوء حالة السياحة بالفندق.

 8102-0-82 البوابه نيوز

 مليون جنيه إجمالي المستحقات على قطاع السياحة بالغردقة 028«: كهرباء البحر األحمر»

شكري محمد يوسف، رئيس شركة توزيع الكهرباء بالبحر األحمر، إن إجمالي المستحقات على القطاعات السياحية كشف المهندس 

أن الشركة « يوسف»وأضاف  مليون جنيه عن إجمالي قيمة االستهالك التي لم يتم تسديدها للشركة 028بالغردقة بلغت نحو 

ل مستحقات قطاع الكهرباء للمشروعات السياحية والفندقية وتقسيط نفذت تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بشأن جدو

سداد هذه المستحقات لمدة عامين وبدون فوائد وأن هذه المديونيات لن يتم التنازل عنها أو إسقاطها عن الفنادق باإلضافة إلى 

 أشهر أخرى بدًءا من يناير الجاري. 2تأجيل تحصيل المستحقات الجديدة لمدة 

 8102-0-82 المصري اليوم

 

 قباطاأل

 والصحية للكنيسةبحضور تواضروس والجابر.. اإلعالن عن مشروعات دعم الخدمات االجتماعية والثقافية 

لإلعالن عن مشروعات دعم الخدمات يقيم المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر غدًا الخميس، مؤتمر 

عات يأتي ذلك ضمن المشرو االجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة القبطية في مصر وذلك بمركز تراث الفن المصري والقبطي

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة ورئيس المكتب وتواضروس  التنموية اإلماراتية بمصر

الثاني، بابا اإلسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير 

 اإلمارات بمصر.

 8102-0-28 بوابة االهرام

 انهيار أهالي االقباط المختطفين في ليبيا أمام "الخارجية"

دخل أهالي األقباط المختطفين من قبل جماعات مسلحة باألراضى الليبية، في نوبة بكاء أثناء تظاهرهم أمام وزارة الخارجية؛ 

ورفع األهالي صوًرا ألبنائهم المختطفين وسط حالة من البكاء حزًنا على فراقهم،  دتهملمطالبة المسئولين بالتدخل من أجل عو

وقال أحد المشاركين في التظاهرة إن أبناءهم مخطوفون منذ أكثر من سنة ولم  مناشدين عبدالفتاح السيسي التدخل إلنقاذهم

 )أسيوط وسوهاج والمنيا واإلسكندرية(.أشخاص من محافظات  2تظهر أخبار عنهم حتى اآلن، موضًحا أن عددهم 

 8102-0-82 االقباط اليوم

http://www.albawabhnews.com/1742190
http://www.almasryalyoum.com/news/details/882310
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/848378/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9.aspx
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=141816
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 أخرى

 «توك توك »الف  09مليون كارت بنزين على السيارات و 308توزيع 

مليون  805مليون سيارة مرخصة ولم يتبق سوى  502كارت من اجمالى مليون  308بلغ عدد كروت الوقود التى تم توزيعها حتى االن 

محافظات بعد ان تم ادراجهم  2الف " توك توك " كروت فى  09صاحب سيارة يحق لهم استالم الكروت فى اى وقت ،كما تسلم 

ود الملكية الدارات المرور داخل منظومة الوقود بالتعاون بين وزارتى المالية والبترول من خالل تقديم اصحاب التوك توك عق

 . الستخراجها وجارى حاليا تغطية باقى المحافظات

 8102-0-82 جريدة االهرام

 وزير البيئة يؤكد وجود تماسيح بترعتي "ناهيا" و"المطرية"

ي، وزير البيئة بحكومة شريف إسماعيل، إنه تم التأكد من وجود تماسيح في ترعة "ناهيا" بمنطقتي الهرم وفيصل قال خالد فهم

وترعة المطرية، مشيًرا إلى أن وحدة التماسيح تقوم حالًيا، بتقسيم الترع ومسحها لرصد عدد التماسيح الموجودة وتحديد طريقة 

تليفونية مع اإلعالمي وائل اإلبراشي في برنامج "العاشرة مساًء"، عن عدم قلقه وأعرب "فهمي"، خالل مداخلة  التعامل معها

حيال انتشار التماسيح، الفًتا إلى أن السبب في هذه الظاهرة هو تخلص بعض األفراد منها بعد شرائها بغرض التربية بإلقائها 

 .جلودها في المصارف، أو هروبها من المزارع التي يتم تربيتها فيها لالستفادة من

 رصد 8102-0-82

 بمؤشر الفساد العالمي 22باألرقام.. مصر بالمرتبة الـ

دولة على مستوى  022، من بين 22أظهر مؤشر الفساد العالمي، الصادر عن منظمة "الشفافية الدولية"، وقوع مصر بالمرتبة الـ

وأتت بالمركز الثاني دولة فنلندا بدرجة  .cpi 2015بمؤشر الـ 011من  40األول دولة الدنمارك بدرجة تقييم العالم، إذ احتلت المركز 

الدول ودرجتها من األعلى فسادا  cpiويقيس مؤشر الـ011من  24، بعدها السويد بالمركز الثالث بدرجة تقييم 011من  41تقييم 

تصدر دولة قطر وتليها اإلمارات بقائمة الدول  8105مؤشر الفساد العالمي لعام وبين  درجة 011لألقل فسادا بدءا من درجة إلى 

عالميا، حيث تقدمت بأربعة مراكز عن  88العربية األقل فسادا، حيث احتلت قطر المرتبة األولى على المستوى العربي والمرتبة 

عالميا ومتقدمة بمركزين عن ترتيبها  83ربيا والـدرجة، تلتها اإلمارات في المرتبة الثانية ع 20بعد حصولها على  8109عام 

 .الماضي

 رصد 8102-0-82

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131799/5/472291/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-,-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA.aspx
http://rassd.com/175096.htm
http://rassd.com/175029.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

  النار على سيارته ببنى سويف مجهولينأمين شرطة فى إطالق  مقتل

سنة"، يقيم مركز ببا جنوب بنى  92عبداهلل إسماعيل عبداهلل، أمين شرطة باألمن الوطنى " إطالق مجهولين طلقات نارية علي

وبرفقته صديقه محمد عبدالحميد إبراهيم "لم يصب بسوء"، مما أدى إلى وفاتة سويف، بعد ه أثناء قيادته سيارته المالكى، 

  .أسوان -أمام قرية منشاة عاصم على الطريق الزراعى القاهرة 

 82/0/8102 اليوم السابع

 

 محول كهرباء بمحيط مجلس مدينة ههيا بالشرقية عبوة ناسفة فى انفجار

بمحيط مجلس مدينة ههيا وتبين أن االنفجار  عبوة ناسفة إخطاًرا يفيد بوقوع انفجار تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية

وقع بمحول كهرباء بالقرب من المجلس أسفر عن تهشم اللوحة األمامية للمحول وحدوث تلفيات به. فيما يقوم خبراء المفرقعات 

عن انقطاع  بعمل كردون أمنى حول موقع االنفجار وتمشيط المكان للعثور على أى مواد أخرى قد تكون موجودة، وأسفر االنفجار

  .التيار الكهرباء فى المنطقة

 82/0/8102 اليوم السابع

 

 هاربين من السجون وتخصص مبالغ مالية لضبطهم 01الداخلية تنشر بيانات أخطر 

السجون وكذا الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وناشدت وزارة الداخلية نشرت وزارة الداخلية صور وأسماء الهاربين من 

يث خصصت المواطنين التعاون مع كافة األجهزة األمنية واإلدالء بأية معلومات ُتساعد فى إلقاء القبض على هؤالء الهاربين، ح

مكافأة مادية لكل من يدلى بمعلومات تساعد خصصت الوزارة  وللتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن الوزارة أرقام تليفونات 

 أجهزة األمن فى إلقاء القبض على هؤالء الهاربين.

 82/0/8102 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمي "فيديو الواقي الذكري" للتحقيق معهما

نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة وضياء نجم مدير النيابة التحقيقات في واقعة اتهام الفنان تباشر 

احمد مالك وصديقة شادى ابوزيد معد برنامج "أبلة فاهيتا" حيث وجهت لهم النيابة تهمة إهانة موظف عام واالستهزاء بأعضاء 

 .الشرطة، وأمرت بسرعة ضبطهما

 82/0/8102 بوابة األخبار

 

 قضائًيا حكًما تنفيذ لعدم للتأمين" السويس قناة" إدارة مجلس لرئيس سنة الحبس

قضت محكمة جنح الدقى، بمجمع محاكم شمال الجيزة،برئاسة المستشار مصطفى ربيع رئيس المحكمة، بحبس رئيس مجلس 

 جنيه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا. 011إدارة قناة السويس للتأمين، سنة والعزل من الوظيفة، وإلزامه بدفع المصاريف، وكفالة 

 82/0/8102 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88/2559257#.Vqnchvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%87%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2558920#.VqnEfvl97IU
http://www.albawabhnews.com/1741374
http://akhbarelyom.com/article/56a8e11c0ea86f5229d316d3/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7-1453908252
http://akhbarelyom.com/article/56a8dac80ea86f3326547f71/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7-1453906632
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 النيابة تطعن على إخالء سبيل نجلي مبارك في "القصور الرئاسية"

النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، طعًنا من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر تلقت محكمة 

بإخالء سبيل نجلى مبارك عالء وجمال، على ذمة قضية القصور الرئاسية النقضاء مدة حبسهما عقابًيا  8105أكتوبر  08في 

 سنوات. 3بالمشدد 

 82/0/8102 البوابة نيوز

 

 براءه غادة والي من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار، مصطفى ربيع، ببراءه غاده فتحي إسماعيل والي، وزيرة التضامن االجتماعي في 

 .اب المحاماهوإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي، ورفض الدعوى المدنية، 

 82/0/8102 بوابة األخبار

 

 شخًصا من تهمة التظاهر دون تصريح بالبدرشين 31براءة 

لجماعة أسست على خالف متهم من تهمتي التظاهر بدون تصريح واالنضمام  31برأت محكمة جنح البدرشين، اليوم األربعاء، 

جاء في التحقيقات أن المتهمين، ألقى القبض عليهم أثناء وجودهم في تظاهرة بمنطقة الحوامدية منذ ما يقارب عام، .القانون

وتم إحالتهم للمحاكمة التهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وتكبير السلم العام ومحاولة قلب نظام الحكم، واالنضمام لجماعة 

 اإلخوان.

 82/0/8102 البوابة نيوز

 

 أشهر 3قبول معارضة الرائد "فهمي بهجت" على حكم حبسه 

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، اليوم األربعاء، بقبول المعارضة المقدمة من الرائد فهمى 

أشهر، التهامه بسب وقذف ضابط بسجن معسكر األمن المركزى، في برنامج تليفزيوني، وتخفيف  3بهجت، على حكم حبسه 

 الحكم لمدة شهر واحد.

 82/0/8102 البوابة نيوز

 

 عامين بتهمة خرق قانون التظاهر« أبريل 2»من  9تأييد حبس 

أبريل  2أعضاء بحركة  9عابدين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برفض االستئناف المقدم من قضت محكمة مستأنف 

 متهمين بالتظاهر وإحياء ذكرى محمد محمود، على حبسهم عامين، وتأييد حكم أول درجة.

 82/0/8102 البوابة نيوز

 

 طالب شاركوا في المظاهرات 2لعليا تؤيد إلغاء قرار "األزهر" بفصل اإلدارية ا

 2قضت المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم القضاء اإلداري بإلغاء قرار رئيس جامعة األزهر بالفصل النهائى لـ

 يا الدولة على الحكم.طالب بجامعة األزهر على خلفية اتهامهم بالمشاركة في التظاهرات ورفض طعن هيئة قضا

 82/0/8102 البوابة نيوز

http://www.albawabhnews.com/1741112
http://akhbarelyom.com/article/56a8d90e32679fcf1c013029/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1453906190
http://www.albawabhnews.com/1741091
http://www.albawabhnews.com/1741017
http://www.albawabhnews.com/1740922
http://www.albawabhnews.com/1740921
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 الوراق شرطة قسم باقتحام للمتهمين سنة 05 المشدد السجن

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة كل من أحمد حسن أحمد، وهشام ثابت، وسالم عبد الرحمن قمصان، ومحمد وصفي عبد 

االف جنيه، وإلزامهم بدفع قيمة االضرار الناجمة عن جريمتهم  5عاما لكل منهم وتغريم كل منهم مبلغ 05الحليم، بالسجن المشدد 

 صدر الحكم برئاسة المستشار جالل عبد اللطيف رئيس المحكمة. .في قضية اقتحام قسم شرطة الوراق

 82/0/8102 بوابة األخبار

 

 فاطمة ناعوت تستأنف حكم حبسها الزدراء األديان

 التهامها جنيه، ألف 81 وغرامة سنوات ثالث بالحبس بحقها الصادر الحكم استأنفت الكاتبة فاطمة ناعوت، صباح اليوم األربعاء،

 ضد الصادر الحكم أن صحفية، تصريحات شريف أديب، عضو هيئة الدفاع عن فاطمة ناعوت، في.وأوضح الدكتور األديان بازدراء

 أنه سوف ينتظر أسباب الحكم للرد عليها في االستئناف.و درجة، وأول جزئي قضائي حكم هو موكلته

 82/0/8102 رصد

 

 -اعتقاالت  :

 أشخاص 2فى السنطة بالغربية ويلقى القبض على  األمن يفض مظاهرة

فضت قوات الشرطة وضباط مباحث مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية مظاهرة مناهضة للجيش والشرطة بمدخل قرية 

  .من المشاركين بها  أشخاص 2شنره البحرية، وتمكنت من القبض على 

 82/0/8102 اليوم السابع

 

 بسوهاج بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولةأشخاص  3القبض على 

من اللقاءات التنظيمية  عددًا حركة باسم "رعد سوهاج"، وعقد تكوين أشخاص بتهمة  3ألقت أجهزة األمن بسوهاج، القبض على 

كل من : وهم للتحريض ضد مؤسسات الدولة من خالل طباعة المنشورات وإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل االجتماعي.

طالب"  –عاما  81"، وهشام جمال محمود "طالب –عاما  02إمام وخطيب"، ومحمد عادل مصطفي " -عاما  93خيري محمد محمود "

 وجميعهم يقيمون بدائرة مركز طهطا.

 82/0/8102 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56a8b6e932679f4f0db3c27a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-15-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-1453897449
http://rassd.com/175043.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-/2558882#.VqnE6Pl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56a95e7a0ea86f6e5f3b3a8a/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1453940346
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 الشأن العسكري
 ـــــــــــــــــــــ

 طاقمها مقتلرب من مطار فايد العسكري و" بالقF-16طائرة "سقوط 

وقال المتحدث  " أثناء تنفيذ طلعة تدريب.F-16أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة سقوط طائرة "

طلعة  أثناء تنفيذ F-16"فيسبوك"، "سقوط طائرة  العسكري في تدوينة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل االجتماعي

الرائد  مقتلب من مطار فايد العسكري، ووعلمت "بوابة األهرام" أن الطائرة سقطت بالقر طاقمها". مقتلتدريب، مما أدى إلى 

 طيار محمد جمال، والنقيب طيار محمود فؤاد.

 82/0/8102 بوابة األهرام

 "تستقبل مقاتالت الرافال الجديدة في استعراض جوي "الخميس ٠٦طائرة إف ٠٥

وعلمت "بوابة أخبار اليوم"  طائرات. ٤الستقبال الدفعة الثانية من مقاتالت الرافال، تضم  -يناير 82الخميس  –مصر  تستعد

 ٠٦طائرة من طراز اف_ ٠٥من مصادر رفيعة المستوى انه سيكون في استقبال المقاتالت الجديدة عقب وصولها إلى سماء القاهرة 

مقاتالت رافال بعد أن حصلت  ٦وتسلمت مصر حتى اآلن  نضمامها إلى أسطولنا الجوي.وسيقدمون استعراضا مبهرا لالحتفال با

مقاتلة، سيتم  ٥٧طائرة أخرى ضمن صفقة تشمل  ٠٠مقاتالت في يوليو من العام الماضي ويتبقى  ٤على الدفعة األولى وتشمل 

 تسليمهم على دفعات خالل عامين.

 82/0/8102 بوابة األخبار

 "قائد القوات الجوية: جهود السيسي وراء سرعة تسليم "الرافال "خاص

الجوية، أن جهود السيسي في دعم عالقتنا مع مختلف دول العالم خاصة فرنسا، ساهمت أكد الفريق يونس المصري قائد القوات 

 وأضاف قائد القوات الجوية، بشكل كبير في تسليم مصر للمقاتالت الرافال وغيرها من األسلحة التي نحتاج إليها في أسرع وقت.

عتبر إضافة قوية لقواتنا الجوية، مشيرا إلى أنها تعد في تصريحات خاصة، أن استالم مصر للدفعة الثانية من طائرات الرافال ت

ولفت الفريق يونس المصري، إلى أن القوات الجوية لديها مخطط كامل لتحديث وتطوير  من أفضل وأهم المقاتالت في العالم.

لمحتملة وحماية سماء مصر الطرازات القديمة من مقاتالتنا الجوية واستبدالها باألحدث في العالم، وذلك لمواجه كافة التهديدات ا

 من أي عدائيات.

 82/0/8102 بوابة األخبار

 السيسي أمر بتسليح جيشنا«: الدفاع العراقية»المتحدث باسم 

الدكتور نصير نوري، المتحدث باسم الجيش العراقي ، أن السيسي طالب بفتح كافة مخازن السالح المصرية أمام الجيش أكد 

 الذي« مصر العرب»، في اتصال هاتفي مع برنامج «نوري»وقال  العراقي، لتدعيمه في حربه التي يخوضها ضد العناصر اإلرهابية.

إن السيسي طالب خالل لقائه مع وزير الدفاع »، مساء األربعاء، «سي بي سي اكسترا»ة يقدمه اإلعالمي محمد عبدالرحمن على قنا

العراقي خالد العبيدي بفتح كافة مراكز التدريب المصرية ومخازن السالح أمام الجيش العراقي حتى ولو كان ذلك على حساب 

ى تفهما كبيرًا للمشكلة العراقية، ووجه بتعزيز الرئيس السيسي أبد»وأضاف المتحدث العراقي قائال  «.مخزون الجيش المصري

 ، مشيرا إلى قيام«آفاق التعاون بين الجانبين المصري والعراقي في األمور االستخباراتية والعسكرية وتعقب العناصر اإلرهابية

 الجانب العراقي بإرسال عناصر للتدريب في مصر في القريب العاجل.

 82/0/8102 المصري اليوم

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848486/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-F-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56a91a7e32679f2139afdb74/%D9%A1%D9%A2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D9%A1%D9%A6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-1453922942
http://akhbarelyom.com/article/56a9279f0ea86f4547226b43/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1453926303
http://www.almasryalyoum.com/news/details/882240
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 انتشار أمني مكثف في ذكرى "جمعة الغضب"

تواصل أجهزة األمن انتشارها وتعزيز تواجدها في الميادين العامة والمنشآت الحيوية اليوم الخميس ، في ذكرى "جمعة الغضب" 

وانتشرت قوات األمن في محيط المبان الشرطية خاصة السجون وأقسام الشرطة،  يناير. 85، وذلك في إطار احتفاالت ذكري ثورة 

ودفعت بتشكيالت أمنية لحراسة المبانى. وشددت أجهزة األمن على القوات التعامل بحسم وقوة مع أية محاوالت لمهاجمة المبانى 

 الشرطية، أو ارتكاب أعمال تخريبية.

 82/0/8102 مصر العربية

 

 جناح متميز للقوات المسلحة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوى للمطبوعات واإلصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 

من فبراير المقبل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية السابعة واألربعين والذى يستمر حتى العاشر 

وحرصت القوات المسلحة من خالل الجناح الذى تشرف على تنفيذه  وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته

الشباب ونشر العلوم والمعرفة العسكرية هيئة البحوث العسكرية على المشاركة الفعالة فى تنمية الوعى القومى فى نفوس 

والمدنية من خالل إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ المصرى العريق وتطور الجيش المصرى على مر العصور، ونشر 

نماذج لبطوالت وتضحيات الشعب والجيش المصرى صانع الحضارة والتاريخ من خالل سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب 

والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتى تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل 

 والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات .

 82/0/8102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/902173-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28952
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــ

 بالعريش مسلحمن رجال الشرطة فى هجوم  08وإصابه  5 مقتل

لمدرعة شرطه كانوا يستقلونها واضاف المصدر ان  مسلحييناستشهدوا اثر استهداف  من رجال األمن 5صرح مصدر أمنى بأن 

مجندا فى تفجير مدرعة لقوات األمن أثناء سيرها على  08مجندين آخرين قد استشهدوا فيما اصيب  3عقيد بقوات األمن، و

مجندا  08وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة استهدفت المدرعة. وأن الـ  الدولى جنوب المدينة.« القنطرة -العريش »طريق 

 المصابين حالتهم حرجة وتقوم أجهزة األمن بمحاصرة المكان والبحث عن الجناة بمناطق مختلفه بالعريش.

 82/0/8102 األهرام

 لجيش بوسط سيناءمقتل مساعد زعيم "أنصار بيت المقدس" بنيران ا

أعلن مصدر أمني القضاء على مساعد زعيم ما يعرف بتنظيم "أنصار بيت المقدس" المتطرف خالل اشتباكات وسط سيناء مع 

وقال المصدر، في تصريحاٍت له، إنَّ القوات حاصرت القيادي ويدعى عطا سالمة رتيما ومسلحين  قوات الجيش الثالث الميداني.

 إطالق النار بمنطقة جبل الخرم وسط سيناء، ما أسفر عن مقتله.آخرين، وتبادلت معهم 

 82/0/8102 مصر العربية

 فى حملة مداهمة للجيش جنوب رفح آخرين 2مسلحا وإصابة  05سكاى نيوز: مقتل 

آخرين فى حملة مداهمة للجيش المصرى  2مسلحًا ُقتلوا وأصيب  05أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، بأن 

 جنوب مدينة رفح شمالى سيناء.

 82/0/8102 اليوم السابع

 

http://www.ahram.org.eg/News/131799/25/472147/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF--%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%87--%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7.aspx
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