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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

 

 وزير خارجية جنوب السودان على هامش اجتماعات االتحاد األفريقيوزير الخارجية يلتقي مع 

يناير الجاري على  92التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية مع "برنابا بنجامين" وزير خارجية جنوب السودان يوم الخميس 

ستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم هامش اجتماع المجلس التنفيذي الوزاري لالتحاد األفريقي المنعقد في أديس أبابا.وأشار الم

وزارة الخارجية، إلى أن االجتماع تركز على متابعة األزمة السياسية في جنوب السودان وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

ة بين أطراف العملي 9102االنتقالية، هذا وقد أكد الوزير شكري على أهمية تنفيذ اتفاق التسوية السلمية الموقع في أغسطس 

السلمية في جنوب السودان.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تناول مسار مشروعات التعاون الثنائي التي تقوم 

بها مصر في جنوب السودان في مجاالت الصحة والتعليم والري والتدريب، حيث أعرب وزير خارجية جنوب السودان عن تقديره 

 .مصر لدعم دولة جنوب السودانبها  الكامل للجهود التي تقوم

 92/0/9102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 مع وزير خارجية كينيا العالقات الثنائية والوضع في الصومال وزير الخارجية يناقش

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية التقى يوم الخميس 

التنفيذي الوزاري لالتحاد األفريقي  يناير الجاري، بالسيدة "أمينة محمد" وزيرة خارجية كينيا، وذلك على هامش اجتماع المجلس 92

المنعقد في أديس أبابا، حيث تناول اللقاء متابعة مسار العالقات الثنائية، وتطورات األوضاع اإلقليمية، وفي مقدمتها األوضاع 

اع عليه في اجتم وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على أهمية متابعة نتائج ما تم االتفاق في الصومال. 

الكينية األخير، بما يعكس عمق وخصوصية العالقات بين البلدين والرغبة المتبادلة في تعزيز  –اللجنة المشتركة المصرية 

وحول الوضع في الصومال، أشار  .9102التعاون في كافة المناحي التي تناولتها اللجنة المشتركة المنعقدة في نيروبي في يناير 

وزارة الخارجية الى أن الوزير شكري أكد على أهمية دعم االستقرار في الصومال ومساندة الحكومة الصومالية المتحدث باسم 

لتمكينها من أداء المهام المنوطة إليها في مجال توفير الخدمات األساسية للشعب الصومالي، ومكافحة اإلرهاب، واستكمال البنية 

 الدستورية ومؤسسات الدولة الصومالية.

 92/0/9102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 األفريقى االتحاد اجتماعات هامش على كوبلر يلتقى شكرى

" مبعوث األمم المتحدة لليبيا مساء امس على هامش اجتماع المجلس التنفيذي التقى سامح شكري وزير الخارجية مع "مارتن كوبلر

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،بأن اللقاء،  الوزاري لالتحاد األفريقي المنعقد في أديس أبابا.

استمر ألكثر من ساعة تناول كافة أبعاد المشهد السياسي واألمني في ليبيا، والجهود المبذولة لدعم اتفاق الصخيرات وتشكيل الذي 

 حكومة التوافق الوطني الليبية.

 92/0/9102 األهرام

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=69d9e2e9-9786-4a4e-a4c7-8a6bb474989f
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=567b1111-fdd8-4bc8-a726-16d5c96b340b
http://www.ahram.org.eg/News/131800/26/472543/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89%E2%80%AB-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A.aspx
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 ثالثة أعواممصر تفوز بعضوية مجلس السلم واألمن باالتحاد االفريقى ل

فى االنضمام إلى عضوية مجلس السلم واألمن باالتحاد االفريقى لمقعد الثالث سنوات  9102يناير  92نجحت مصر يوم الخميس 

دولة من دول االتحاد االفريقى، وذلك خالل اجتماع المجلس التنفيذى الوزارى  74( عن اقليم الشمال، وذلك بتأييد 9102 – 9102)

يح وفى تصر .والذي شارك فية وزير الخارجية المصري سامح شكري المنعقد فى العاصمة االثيوبية أديس أبابا لالتحاد االفريقى

للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى ان عضوية مصر فى مجلس السلم واألمن تأتى فى إطار 

د والتى تشهالحالية مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال  فى دعم وتعزيز بنية السلم واألمن فى القارة االفريقية خالل المرحلة 

فى الصراعات والنزاعات، فضاًل عن تصاعد تهديد التنظيمات اإلرهابية والجماعات المسلحة. وأضاف أبو زيد، أنه  تزايدًا ملحوظاً 

بتزامن عضوية مصر فى مجلس السلم واألمن باالتحاد االفريقى ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة، فسوف تلعب مصر دوراً هامًا 

  .ال حفظ السلم واألمن الدوليينقى واألمم المتحدة فى مجفى التنسيق بين أجندتى االتحاد االفري

 92/0/9102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 يشارك غدا فى القمة اإلفريقية بإثيوبيا سيسيال

يبدأ السيسي اليوم زيارة إلى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة اإلفريقية العادية السادسة والعشرين 

 «. .. عام حقوق اإلنسان مع التركيز على حقوق المرأة9102»التي ستعقد غدا السبت وتستمر لمدة يومين، وذلك تحت شعار 

بالقمة األفريقية تأتي في إطار حرص مصر على تفعيل  سيسياسم الرئاسة، بأن مشاركة الوصرح السفير عالء يوسف المتحدث ب

عالقاتها بمختلف الدول اأإفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل األفريقي المشترك إيمانًا منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود 

نازعات في القارة، جنبًا إلى جنب مع دفع عملية التنمية الالزمة من أجل تحقيق السالم واالستقرار والسعي إلى تسوية الم

وذكر السفير عالء يوسف أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة االفريقية  االقتصادية واالجتماعية المنشودة.

، حيث مويل االتحاد االفريقيالمقبلة تتمثل في مناقشة مسألتي الحوكمة واالنتخابات وااللتزام بالمبادئ الدستورية، فضاًل عن ت

تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش في الجلسة المغلقة التي يعقدها رؤساء الدول والحكومات قبل االفتتاح 

 .الرسمي ألعمال القمة، والتي ستتناول موضوعات السلم واألمن بالقارة وُسبل تعزيز التعاون اإلقليمي حول مكافحة اإلرهاب

 92/0/9102 األهرام

 

 السيسي يتلقى اتصاًلا من سالفا كير ويؤكد دعم مصر لحكومة جنوب السودان

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث  اتصااًل هاتفًيا من سالفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.  السيسي اليوم الخميستلقى 

الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس جنوب السودان استعرض خالل االتصال آخر تطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية 

كما أكد سالفا كير، حرص بالده على  االنتقالية الجديدة.  ، مؤكًدا تطلعه لتشكيل الحكومة9102الذي تم توقيعه في أغسطس 

سفير وذكر ال مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بمختلف المجاالت في ضوء العالقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

بلد الشقيق من عالقات عالء يوسف، أن الرئيس أكد على دعم مصر لحكومة جنوب السودان، مشيًرا إلى ما يربط مصر بهذا ال

كما أكد أن مصر تدعم جهود كافة شركاء التسوية السلمية من أجل تدشين الحكومة االنتقالية في أقرب  خاصة وتاريخ مشترك. 

 فرصة، بما يعيد األمن واالستقرار لجنوب السودان.

 92/0/9102 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b527394d-e70e-42d4-9791-f8efdd5b2736
http://www.ahram.org.eg/News/131800/136/472505/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848669/%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%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD.aspx
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 وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية تقوم بزيارة هامة لمصر على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى

وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية ستقوم بزيارة  "فريدريكا جويدى"صرح السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما بأن السيدة 

من كبريات الشركات اإليطالية التى  34فبراير القادم على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى يضم رؤساء  7و 3هامة لمصر يومّى 

ز والبتروكيماويات والطاقة النظيفة والمتجددة وصناعة السيارات والتشييد والبناء والسكك تعمل فى مجاالت البترول والغا

الحديدية وبناء السفن والبنوك واالستزراع السمكى، كما يضم الوفد قيادات اتحاد الصناعات اإليطالى ووكالة دعم االستثمارات 

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

للقمة المصرية اإليطالية المقرر انعقادها بالقاهرة فى المستقبل القريب، كما تكتسب الزيارة أهمية خاصة فى إطار التطور 

نجاح الذى تحقق من زيارة السيسى لروما فى نوفمبر االيجابى المتواصل الذى تشهده العالقات المتميزة مع إيطاليا استنادًا إلى ال

 .اد المصرى الذى انعقد بشرم الشيخومشاركة رئيس الوزراء اإليطالى ماتيو رينزى فى مؤتمر دعم وتنمية االقتص 9107

 92/0/9102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 خطاب شكر من وزير الخارجيةالسفير المصرى فى توجو يلتقى رئيس الجمهورية ويتلقى 

يناير، أنه قد إلتقى برئيس الجمهورية التوجولى فاورى جناسينبى، الذى  94صرح السفير المصرى فى توجو كريم شريف أمس 

لسيسى، حيث أبلغه بقرار توجو تأييد عضوية مصر فى مجلس السلم واألمن اإلفريقى، وتطلعها للدعم لطلب نقل تحياته 

توجولى لعضوية نفس المجلس، وأكد على إيمان توجو بعمق العالقات المصرية التوجولية، وعلى قدرة مصر المصرى للترشح ال

من خالل عضويتها فى كال من مجلس األمن الدولى ومجلس السلم واألمن اإلفريقى على تدعيم القضايا اإلفريقية وقيادة مواقفها 

خطاب شكر من وزير الخارجية التوجولى روبرت دوسى بالنيابة عن وفى سياق متصل، تلقى السفير المصرى  والدفاع عنها.

الحكومة التوجولية للحكومة المصرية على دعمها المستمر لتوجو فى شتى المحافل والمجاالت، وكذا لشكر السفير والسفارة 

ميزين، وإستضافة حفل عشاء المصرية على دعم مبادرة وزارة الخارجية التوجولية األخيرة لتكريم المغتربين التوجوليين المت

على شرف وزير الخارجية وأعضاء الجاليات التوجولية فى الخارج، إضافة لما تضمنته الكلمة التى ألقاها السفير فى اإلحتفالية 

 المذكورة من تأكيدات على األفاق المستقبلية اإليجابية التى ُيتوقع أن تشهدها العالقات بين البلدين.

 92/0/9102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 يفووزير الخارجية البوسني يلتقي السفير المصري في سراي

استقبل وزير الخارجية البوسني إيجور سرناداك السفير ياسر العطوي سفير مصر لدي البوسنة والهرسك، حيث جري استعراض 

تطوير وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت وكيفية االرتقاء بها إلي آفاق أفضل خصوصًا في مجال التعاون 

ي في ظل ما عرضه السفير المصري من تطورات إيجابية تشهدها الساحة المصرية علي كافة االقتصادي والتجاري والسياح

األصعدة، كما أكد السفير المصري علي االلتزام المصري الصارم بتأمين السياح األجانب الوافدين للبالد وتوفير أفضل الظروف لهم 

من جانبه عبر وزير الخارجية  قاصد السياحية المصرية.من مختلف النواحي خصوصًا األمنية لقضاء عطالتهم في مختلف الم

البوسني عن ثقته في قدرة مصر علي اجتياز كافة التحديات بنجاح كبير مهنئًا باستكمال خارطة الطريق السياسية وانتخاب 

صر لمهامها كعضو مجلس نواب مصر، مشددًا علي مكانة ودور مصر المرموقين علي الساحة اإلقليمية والدولية ومهنئًا بتولي م

 .م في مجلس األمنغير دائ

 92/0/9102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e58df224-799c-489a-9fb6-dd4096bc0ae3
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8dfd97d7-02a4-40a8-9cd1-61d3a9d8fba6
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f0c0247e-90b4-4379-a4a8-dfe11c717473
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 يناير 92المصرية في فرانكفورت تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة  القنصلية

يناير، بحضور عدد من رموز الجالية المصرية  92أقامت القنصلية المصرية في فرانكفورت حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة 

المنظمة المصرية األلمانية. وقد  وقيادات الكنيستين األرثوذكسية واالنجيلية ورئيس رابطة المصريين في فرانكفورت ورئيس

ثّمن المشاركون مبادرة القنصلية بفتح أبوابها واستقبال أعضاء الجالية، كما أعربوا عن تقديرهم للتضحيات التى يقوم بها 

السيد يونيو. وقد وجهت المنظمة المصرية األلمانية خطاب تهنئة إلى 31يناير و 92أفراد الجيش والشرطة وشهدائها خالل ثورتى ّ 

وزير الخارجية عبرت فيه عن العرفان والدعم لجهود الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة في التصدى للتحديات المحيطة 

 بالوطن.

 92/0/9102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 استئناف السياحة الروسية لمصر يتصدر أولوياتناالفروف: 

ـ أن سرعة استئناف الرحالت الجوية المباشرة مع مصر « األهرام»أكد سيرجي الفروف وزير الخارجية الروسية ـ في تصريحات لـ

وأشار إلي أنه يأمل في نتائج إيجابية سريعة في هذا الصدد، حتي ال نمنح اإلرهاب فرصة  أولويات أجندة بالده ،يأتي علي رأس 

 لتحقيق مراده بتوقف السياحة.

 92/0/9102 ألهراما

 

 الخارجية األمريكية : ال يوجد تغيير في العالقات األمنية مع مصر

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية األمريكية مارك تونر ، أنه ال يوجد تغيير في العالقات األمنية الثنائية بين الواليات المتحدة 

الرئيس األمريكي باراك أوباما، أعلن في مارس الماضي عن إجراء إن  -وقال تونر في تصريحات صحفية اليوم الجمعة  ومصر.

تغييرات في المساعدات العسكرية األمريكية الموجهة إلى مصر للسماح بتحويل مزيد من األموال من أجل التصدي لبعض 

ولفت تونر إلى أن الرئيس  التهديدات الرئيسية التي تواجه األمن في مصر خاصة في مجال مكافحة اإلرهاب والتهديدات الحدودية.

 أوباما اتخذ القرار الخاص بتحويل مزيد من األموال في ضوء القلق المشترك إزاء التهديدات األمنية بصفة عامة التي تواجه مصر .

 92/0/9102 بوابة األهرام

 المساعدة للمسلمين بمختلف دول العالممفتى روسيا يشيد بدور مصر في تقديم 

أشاد الشيخ طلعت صفا تاج الدين، المفتى العام لمسلمى روسيا، بالدور الذى تقوم به مصر لتقديم المساعدة للمسلمين فى 

 األزهرى مختلف دول العالم من خالل األزهر الشريف ووزارة األوقاف ودار اإلفتاء وإيفاد العلماء لتوضيح صحيح الدين وفق المنهج

وطالب مفتى روسيا فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق األوسط على هامش مشاركته فى  الوسطى وبعيدا عن التشدد والغلو.

مؤتمر األقليات الدينية فى الدول اإلسالمية والذى ينظمه بمراكش منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة بإيفاد المزيد 

وقاف وحملة العلم من متدربى دار اإلفتاء إلى روسيا لتلبية احتياجات المساجد والتى وصل عددها اآلن من علماء األزهر وأئمة األ

 مليون نسمة. 071مليونا من إجمالى عدد السكان البالغ  91مسجد حيث يصل عدد المسلمين فى روسيا إلى  4211ألكثر من 

 92/0/9102 بوابة األهرام

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=76326869-2e39-4fcb-aad0-d75c1503fc6e
http://www.ahram.org.eg/News/131800/25/472442/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/227/848953/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848726/%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%81%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A.aspx
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 وزير الري السوداني: لن نكون سببًا فى إحداث أي ضرر لمصر

والري، أنه عقد لقاء مشتركا ونظيره السوداني الوزير معتز موسى حيث تم مناقشة  صرح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المالية

عدد من النقاط المتعلقة بالتعاون الثنائي وتم التطرق إلي مذكرة التفاهم الخاصة بمجاالت التعاون الثنائي بين البلدين في 

طرق كما تم الت ليا المشتركة المصرية السودانية المقبلة.مجال الموارد المائية، حيث من المتوقع توقيعها خالل أعمال اللجنة الع

إلي مشروعات التكامل الزراعي بين مصر و السودان والمتضمنة سدود حصاد مياه األمطار وآبار مياه جوفية وإنشاء وتأهيل بعض 

لك المشروعات جزءا من الكباري أعلى المجاري المائية فضال عن إنشاء وتمهيد بعض الطرق في منطقة الدمازين حيث تمثل ت

وأضاف الوزير أنه تم استعراض أهم نتائج االجتماع األخير للهيئة الفنية  البنية التحتية التي ستخدم مشروعات التكامل الزراعي.

تنظم  والتي تعتبر أحد أهم مجاالت التعاون واآلليات التي ٣١٦١يناير  ٣٢-٦١الدائمة المشتركة لمياه النيل والذي عقد خالل الفترة 

وأكد الوزير السوداني في هذا اإلطار التزام السودان التام بكافة  .٦١٩١العالقة المائية بين الدولتين والتي أنشئت طبق االتفاقية 

 بنود االتفاقية وان السودان لن يكون يومًا سببًا فى إحداث أي ضرر للموارد المائية المصرية تحت أي ظرف من الظروف.

 92/0/9102 بوابة االهرام

 عمرو موسي من روما: داعش صناعة أجهزة وقوى أرادت نشر الفوضي في المنطقة

عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن توسع داعش يدعمه مصالح قوي وأجهزة تريد أن تظل الفوضي أكد 

قائمة في المنطقة فمن بدأ بزرع الصراع في أفغانستان وأجج الفتن بين الشعوب المسلمة هي أجهزة ووكاالت عالمية أرادت أن 

العنف الذي عم بعض الدول العربية واإلسالمية، وال يمكن أن ننكر أن التطرف الديني  يصبح اإلسالم السياسي نواة ينطلق منها

" الدولي بالتعاون مع Nizami Ganjaviجاء ذلك عبر كلمته باالجتماع الدولي بروما الذي نظمه مركز " خلق منذ عهد االستعمار.

رؤساء دول أوروبية ووزراء وممثلين من عدد من الدول الجمعية اإليطالية للتنظيم الدولى بمشاركة دولية رفيعة المستوي ل

األوروبية والمتوسطية حول كيفية صناعة القرار السياسي الممنهج الستيعاب حوار األديان والحد من الصراعات والتطرف الديني 

زيمة العنف والتطرف وقال موسي حسب بيان لمكتبه اإلعالمي اليوم الخميس إنه ال يمكن ه بين الثقافات واألمم المختلفة. 

 باالكتفاء بالدعوة للحوار بين األديان وتبادل اآلراء فيما بيننا، ولكن بداية الحل هو االعتراف والمصارحة بأن الجميع أخطأ، فالعالم

العربي واإلسالمي لديه أخطاء ساهمت في توسع تلك الجماعات بسوء إدارة الحكم في بعض الدول وعدم االهتمام بالتعليم 

ثقافة وانتشار الفقر وعدم اللحاق بركب العصرنة والتمدن، وأخطأ الغرب عندما اعتمد الدين اإلسالمى عدوا له وساهم في وال

 ذلك سياسته الدولية التي تعاملت بازدواجية في المعايير مع القضايا التي تخص العالم العربي واإلسالمي.

 92/0/9102 بوابة األهرام

 هان بينج: الشركات الصينية اتخذت قراًرا شجاًعا باالستمرار في مصر عكس الشركات الغربية

المفوض هان بينج، رئيس المكتب التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، أن بكين تعتبر مصر ركيزة في استقرار أكد الوزير الصيني 

منطقة الشرق األوسط وأنها تراها دولة مستقرة في السنوات المقبلة، موضًحا أن الشركات الصينية اتخذت قراًرا شجاًعا باالستمرار 

وأضاف بينج في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، الستعراض  نوات الماضية.في مصر علي عكس الشركات الغربية في الس

نتائج زيارة الرئيس الصيني لمصر أن الشركات الصينية تسعي إلقامة األعمال ألسباب اقتصادية وليست سياسية وأنها هي التي 

اب موجود في كل مكان بالعالم، مشيًرا إلي أن تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمخاطر السياسية التي تواجهها في المنطقة وأن اإلره

 الصين تتطلع إلي األعمال في كل من السعودية وإيران بالرغم من النزاع بينهما ولكنه ال يشكل خطرا علي المنطقة بأسرها.

 92/0/9102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848833/%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%84%D9%86-%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A3%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848748/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/848803/%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%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3.aspx
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 وزير خارجية التشيك يرأس وفدا من رجال األعمال إلى القاهرة غدا

من رجال األعمال التشيك والمسئولين  31يبدأ غدا لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك زيارة للقاهرة على رأس وفد كبير يضم 

. وذكر بيان 9102الحكوميين، وتأتى الزيارة تلبية لدعوة وزير الخارجية سامح شكرى التى وجهها له خالل زيارته لبراج فى ربيع 

مع نظيره  وزعته سفارة التشيك بالقاهرة اليوم أن زاوراليك سيجرى مباحثات هامة خالل زيارته للقاهرة التى تستغرق يومين

المصرى سامح شكرى حول القضايا ذات االهتمام المشترك وعقد لقاءات مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء محمد 

العصار وزير اإلنتاج الحربى وممدوح الدماطى وزير اآلثار. وأضاف أنه من المقرر أن يفتتح وزير خارجية التشيك منتدى األعمال 

 لذى سيناقش سبل تعزيز التعاون االقتصادى واالستثمار المشترك بين البلدين.التشيكى ا –المصرى 

 92/0/9102 اليوم السابع

 

 رق اتفاقية إعالن المبادئ حتى هذه اللحظةسفير مصر بإثيوبيا: لم يتم خ

صرح سفير مصر لدى إثيوبيا أبو بكر حفنى بأنه حتى هذه اللحظة لم تخرق أى من إثيوبيا أو السودان أو مصر اتفاقية إعالن 

ابا قبل فى تصريحات صحفية فى أديس أب -. وقال السفير 9102المبادئ التى وقعها زعماء الدول الثالث فى الخرطوم فى مارس 

إن إثيوبيا لم تخرق حتى هذه اللحظة اتفاقية إعالن المبادئ خاصة الفقرة  -انطالق أعمال القمة األفريقية السادسة والعشرين 

الخامسة بعنوان "مبدأ التعاون فى الملء األول وإدارة السد" والتى تنص على االمتناع عن ملء خزان السد إال بعد اتفاق األطراف 

سلوب تشغيل السد، مؤكدا أن هذه الفقرة على وجه الخصوص ال تقبل التأويل. وأضاف أن مصر تحظى بتأييد كبير الثالثة على أ

داخل القارة األفريقية من أجل حماية حقوقها فى الحصول على مياه نهر النيل وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن سياسة مصر 

ع هذا التعاون لشراكة اقتصادية فاعلة كان له أثر كبير فى تفهم الدول الجديدة القائمة على االنفتاح على أفريقيا وتوسي

 األفريقية لموقف مصر من سد النهضة.

 92/0/9102 اليوم السابع

 

 مواجهة ثالثية بين مصر وإيران وإسرائيل حول التجارب النووية

من منطقة الشرق األوسط، وعلى رأسها األسلحة النووية، وضرورة توقيع دعا مسئولون دبلوماسيون إلى نزع أسلحة الدمار الشامل 

وقال ممثل مصر السابق لدى األمم المتحدة والخبير فى  إسرائيل على معاهدة حظر االنتشار النووى لضمان أمن الدول بالمنطقة.

ية للسالم واألمن، الذى نظمته معاهدة حظر نزع السالح النووى الدكتور منير زهران، خالل مشاركته فى مؤتمر العلوم والدبلوماس

من فبراير، إن إسرائيل لم توقع أو تنضم ألى من معاهدات  7يناير حتى  92التجارب النووية التابعة لألمم المتحدة بفيينا من 

ارب الشامل للتج حظر األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ومع ذلك تطالب دول المنطقة بالتصديق على معاهدة الحظر

وتصاعدت حدة الخالف بين وجهتى النظر المصرية واإليرانية من جهة،  «. ليس لدينا سالح لكى نطوره»النووية، مضيفا: 

واإلسرائيلية من جهة أخرى، حينما حاولت مسئولة سياسات الحد من التسلح فى وكالة الطاقة اإلسرائيلية ميراف زفارى أوديز، 

إسرائيل تؤيد المعاهدة وأعلنا التزامنا »ان ومصر لعدم التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية قائلة: إلقاء اللوم على إير

، كما اتهمت دوال فى المنطقة بامتالك أسلحة نووية بشكل سرى «بذلك، وسيكون من المفيد أن تفعل إيران ومصر الشى نفسه

 مثل العراق وليبيا وسوريا.

 92/0/9102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%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%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/2560545#.Vqsim_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7--%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%87%D8%B0%D9%87-/2560605#.VqsijvkrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29012016&id=0865f348-757a-43db-94eb-7aa4afe17cf0
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 رئيس فيدرالية حقوق اإلنسان: السيسي يخوض "حربا صليبية"

يس إن الرئيس السيسي يخوض "قتاال صليبيا" قال كريم لهيجي رئيس "الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان" التي يقع مقرها ببار

 ضد الجيل الحالي،  بحسب تعبيره،  وفقا لمقال أورده موقع هافينجتون بوست األمريكي.

 92/0/9102 بيةمصر العر

 

 وفد تجاري أسترالي يزور مصر األحد

شركة مصر األحد المقبل لتعزيز التعاون التجاري واالستثمار بين  71يزور وفد تجاري أسترالي يضم مسئولين وممثلين ألكثر من 

نز أستراليا بالقاهرة نيل هوكوأعرب سفير  وتأتي الزيارة ضمن برنامج "أستراليا بالحدود: الشرق األوسط وشمال أفريقيا". البلدين.

عن حرص بالده على دعم مصر في هذه المرحلة عقب االنتخابات وتشكيل البرلمان الجديد، مؤكدا أن بالده عازمة على تعزيز 

 العالقات التجارية واالستثمارات مع مصر والمساعدة على توفير احتياجات السوق المصري من األمن الغذائي.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/903304-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.albawabhnews.com/1743911
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 السياسة الداخلية

 -ية :رالرئاسة المص

 

 السيسي لقرار تنفيذا العراقي محمد" تمرد" عضو عن اإلفراج

وجاء .محمد إبراهيم محمد العراقي يناير، عن الناشط السياسي الشاب عضو حركة "تمرد" 92أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 

يناير وعيد الشرطة،  ٣٩القرار تنفيذا لقرار اإلفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين الذي أصدره السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 

ت سنوات التهامه بالتظاهر ومقاومة السلطا ٢وذلك بعد قضائه عامين بسجن الزقازيق العمومي، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 

 .أمام منزل محمد مرسي بمدينة الزقازيق إبان فترة حكمه

 92/0/9102 بوابة األخبار

 -الحكومة المصرية :

 

 الكويت من قادما القاهرة إلى يعود العاملة القوى وزير

والتقى خالل .يناير، قادما من الكويت بعد زيارة استغرقت يومين 92وزير القوى العاملة جمال سرور، إلى القاهرة، الخميس عاد 

الزيارة وزيرة الشئون االجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بحقوق العمال، ومتابعة أوضاع 

وبحث سرور خالل زيارته الربط اإللكتروني .ون مع أصحاب األعمال والمستثمرين لزيادة فرص العملالعمالة المصرية وتوثيق التعا

 .مدربة، وموثوق في قدرتها المهنيةبين الوزارتين بما يضمن استقدام عمالة فنية 

 92/0/9102 بوابة األخبار

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

 

 ترشيح "الجزار" لمنصب مرشد "اإلخوان"

، التى تقود جماعة اإلخوان داخل مصر، الدكتور حلمى «اللجنة اإلدارية العليا»كشفت مصادر إخوانية مطلعة ترشيح ما تعرف بـ

للجماعة، فى االنتخابات التى دعا لعقدها يوسف القرضاوي، األب الروحى الجزار القيادى اإلخوانى البارز، لمنصب المرشد المؤقت 

ويرجع سبب .، فى ضوء سعيه إلنهاء األزمة بين قيادات اإلخوان المتنازعة«االتحاد العالمى لعلماء المسلمين»للجماعة، ورئيس 

لحالى لإلخوان ورفاقه على المنصب، إلى الشعبية اختيار اللجنة اإلدارية اإلخوانية للجزار كى ينافس محمود عزت، المرشد المؤقت ا

الهائلة التى يملكها الجزار وسط شباب الجماعة كونه أحد أهم الكوادر الطالبية اإلخوانية فى السابق، كما كان واحدا من أهم 

ت منذ تولى األخير يونيو، باإلضافة إلى رفض الجزار سياسات عز ٢١المسئولين عن قسم الطالب والشباب فى الجماعة قبل ثورة 

 منصب المرشد المؤقت، وسعيه إلجراء تغييرات جذرية فى توجهات التنظيم خالل الفترة المقبلة تتوافق مع فكر شباب الجماعة.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56aa496332679f7a398dec90/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-1454000483
http://akhbarelyom.com/article/56aa7d5b0ea86fa354ff8287/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1454013787
http://www.albawabhnews.com/1743481
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 الفريقينأذرع اإلخوان في آسيا وأفريقيا تحاول إيقاف تناحر 

عدة دول آسيوية وأفريقية إلنهاء التناحر بين فريقيها المتمثل في نائب مرشد اإلخوان محمود  فىانتفضت أذرع جماعة اإلخوان 

أمثال  فى الخارجعزت، ومساعده األمين العام للجماعة محمود حسين، والجناح اآلخر الذي يقوده اإلخواني محمد كمال ويتفق معه 

وأيد العشرات من الرموز التاريخية للجماعة الخارطة التي اقترحها رئيس االتحاد العالمي لعلماء .أحمد المغيرأحمد عبدالرحمن و

المسلمين، يوسف القرضاوي، لحل الخالف بين األطراف المتنازعة في الجماعة.وأصدروا بياًنا لالتفاق على ما جاء في مبادرة 

داخلية شاملة، ورأب الصدع الواقع بين فريقيها، والمحافظة على مؤسساتها وتطوير القرضاوي التي طالبت بإجراء انتخابات 

لوائحها، حيث اتفق قيادات الجماعة المتمثلين في أحمد الريسوني من المغرب، ومحمد الحسن الددو من موريتانيا، وعبد الرزاق 

 -لدين العمري أمير الجماعة اإلسالمية بالهند قسوم من الجزائر، ومحمد صالح عثمان رئيس هيئة علماء السودان، وجالل ا

 وسلمان الندوي من الهند، وعبد الغفار عزيز من باكستان، وعبد الهادي أوانج من ماليزيا، على ما جاء في المبادرة.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 للحكومة« القانون الموحد»ية تعيد مشروع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحف

أعلن المشاركون فى االجتماع المشترك الذى عقد ظهرأمس بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية واإلعالمية والهيئة 

ومة ك، الذى تم تقديمه إلى الح«القانون الموحد لتنظيم الصحافة واإلعالم»التنسيقية لإلعالم المصرى، تمسكهم التام بمشروع 

منذ نحو خمسة أشهر،ووقوفهم جميعًا صفًا واحدًا خلف مطلب اإلسراع بتقديمه إلى البرلمان بالصورة النهائية التى اعتمدتها 

 السيسي وشريف أسماعيل . ، وسبق إرساله إلى «تنسيقية اإلعالم« »وأيدتها ودعمتها” اللجنة الوطنية»

 92/0/9102 األهرام

 -نقابات :

  نقابة البيطريين تطالب "الوزراء" بتعديل قانون التكليف لضم أعضائها

يطريين، شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب، طالب الدكتور سامى طه النقيب العام لألطباء الب

، والخاص بتكليف أعضاء النقابات الطبية والتمريض، ليضم األطباء البيطريين للمستفيدين 0247لسنة  92لتعديل القانون رقم 

صيادلة وأطباء األسنان والتمريض بالقانون منه. وأكد أن قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بتعديل نظام تكليف األطباء وال

 .ن أحد أعضاء اتحاد المهن الطبيةنفسه، استمر فى تجاهل األطباء البيطريين، رغم أن نقابة البيطريي

 92/0/9102 اليوم السابع

 -تصريحات :

  اإلسالمبولى:الئحة البرلمان الجديدة ستلغى الجمع بين عضوية المجلس ومنصب وزارى

عصام االسالمبولى الفقية القانونى والدستورى، إن الدستور ألزم مجلس النواب بإلغاء عدد من األمور فى الالئحة القديمة  قال

عند كتابة الالئحة الجديدة، وعلى رأسها ما يعرف بالمدعى االشتراكى، عالوة على إلغاء الجمع بين منصبين " عضوية المجلس" 

متد برلمان وال تفة جديدة لمفهوم الحصانة البرلمانية والتى تكون مقتصرة على العمل داخل الو"المنصب الوزارى"، وإضافة فلس

تشمل تقليص صالحيات الرئيس والوكالء ومنح دور أكبر للنواب، عالوة على تقليص المدد ما بين طلب االستجواب  ولخارجة . 

 .تناسب مع اإليقاع السريع للحياةواالستجواب نفسه، لل

 92/0/9102 اليوم السابع

 

http://www.albawabhnews.com/1742816
http://www.ahram.org.eg/News/131800/25/472448/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6/2560539#.VqsVz7J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2560500#.VqsV-bJ97IU
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  "محمد السويدى: لن أترشح ألى منصب فى انتخابات هيئة مكتب "دعم مصر

أكد النائب محمد السويدى، أنه لن يترشح ألى منصب فى انتخابات المكتب السياسى الئتالف "دعم مصر" ، المقرر إجراءها عقب 

الجلسة العامة المقبلة بأيام قليلة، وذلك بعد انتهاء االجتماعات التى ينظمها االئتالف اآلن للم شمل. وحول ما تردد عن تضارب 

اخل البرلمان ، وأوضح أن منصبه كرئيس لغرفة اتحاد الصناعات ال يتضارب مع عضويته ألنه عمل عمله الخارجى مع عضويته د

تطوعى ال يتقاضى عنه أجرا ،باإلضافة إلى أن رئاسته لهذه الغرف سيساعد فى عمله داخل المجلس من خالل طرح التشريعات 

خاص ،أكد أنه تقدم باستقالته من كافة أعمال القطاع الخاص الهامه التى يمكن أن تحرك عجله االنتاج . وعن أعماله بالقطاع ال

  .بعد استشارة أحد مستشارى مجلس الدولة 

 92/0/9102 اليوم السابع

 من قيمة ثروته % 44: موكلي سيتصالح مع الدولة بـ محامي حسين سالم

قال د.محمود كبيش محامي رجل األعمال حسين سالم، إن تصالح الدولة مع موكله أصبح وشيكا، خاصة بعد تأكد جهاز الكسب 

االتفاق عليه  وأضاف أن قيمة ما تم.غير المشروع من صحة ما ورد في المذكرة التي قدمها موكله، وتتضمن جميع ثرواته في مصر

من ثروته في مصر، والتي تتراوح بعد تقييم ممتلكاته  %44يتراوح ما بين ستة إلى وستة ونصف مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 

وكشف كبيش، أنه فيما يتعلق بأموال سالم في الخارج، فإنها ال تتعدى ماليين الجنيهات، .مليارات جنيه 01واألسهم والسندات بـ 

 .ظ عليه في بنوك سويسرا، معربا عن أمله في أن يتم التصالح بأسرع وقت دون وجود معوقات جديدةوبعضها متحف

 92/0/9102 بوابة األخبار

 مة سد "النهضة" ليس في صالحنايحيى قدري: الحل العسكري بأز

قال المستشار يحيى قدري: إن السيسي شارك في جميع القمم األفريقية في األعوام السابقة، مؤكًدا أن زيادة العالقات المصرية 

غًدا للعاصمة اإلثيوبية  السيسيأن زيارة  و.لمناقشة أزمة سد النهضة اإلثيوبي اليةاألفريقية شيء مطلوب وأساسي في الفترة الح

لم تستجيب حتى اآلن ألي مفاوضات مصرية مطالًبا  أثيوبياتخلق جوا عاما وجيدا للمفاوضات حول أزمة سد النهضة مؤكًدا أن 

وأوضح أن في حالة فشل المفاوضات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا .بإجراء اتصاالت مع الدول المؤيدة لسد النهضة اإلثيوبي

إلى التحكيم الدولي، مؤكًدا أن فكرة التلويح والحل العسكري ليس في صالح الدولة المصرية في هذه المرحلة، مشيًرا  سوف نتجه

 إلى أن الحل العسكري سوف يكون األمر النهائي التي تستخدمه مصر للحفاظ على أمنه القومي.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 -توك شو :

 "يناير 92مرتضى منصور: "أنا مش فلول .. أنا قائد 

، متحديًا من يحسبون أنفسهم على الثورة أن يكونوا قد 9100يناير 92قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب، إنه قائد ثورة 

يناير.. ومش فلول، وأتحدى عمار على حسن وخالد تليمة واألسوانى.. فلم يجرؤ  92مبارك كما هاجمه، وتابع :"أنا قائد  هاجموا

أحد منهم على النطق بحرف واحد أو مهاجمة مبارك خالل حكمهوأضاف فى حواره مع النائب البرلمانى سعيد حساسين، إنه يستمد 

إن الدستور ال  وأضاف ."يناير، وليس لدى حراسة أو بودى جاردات 92أكثر من متظاهرو  قوته من اهلل والشعب، وتابع "مؤيدينى

قيمة له، اللى ليه قيمة القرآن الكريم كتاب ربنا والسنة النبوية الصحيحة.. أنما ده من صنع البشر.. ومرسى كان عامل قبليه 

  .يمة دهملهوش ق 40دستور واترمى فى الزبالة وحسنى مبارك كان عامل دستور 

 92/0/9102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%89--%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5/2560348#.VqsWHbJ97IU
http://akhbarelyom.com/article/56aa00330ea86fa020494818/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%80-77-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87-1453981747
http://www.albawabhnews.com/1743411
http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%89/2560387#.VqsWDLJ97IU
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  النمنم: قانون "الخدمة المدنية" كان بداية تطوير العمل بمصر

قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إن قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب آراه كان بداية تطوير 

ر، ورغم ذلك تم رفضه، مشددًا على أنه ال يوجد موظف تم تخفيض مرتبه بسبب قانون الخدمة المدنية . وأضاف صالعمل بم

خالل حواره مع اإلعالمى أسامة كمال أن الموظفين الكبار هم من يعترضون، وليس صغار الموظفين، مشيرا إلى أن ثقافة العمل 

جئين السوريين فى عملهم بمصر يؤكد أن األزمة ليست أزمة عمل، مشيرا إلى جزء أصيل من جوهر اإلسالم. وأوضح  أن نجاح الال

أن العديد من المصانع توفر فرص العمل للشباب وال يجدون من يسكنها أو يشغلها، الفَتا إلى أنه لن يكون هناك نتيجة لمعدالت 

ة ووزير الثقافة ليست التعليق على أحكام القضاء، على أن مهموشدد التنمية طالما استمرت معدالت الزيادة السكانية بهذا النهج. 

مشددا على أنه ليس له عالقة بحبس اإلعالمى إسالم بحيرى فى قضية ازدراء األديان، الفتًا إلى أنه ال يوجد أى ضغوط عليه 

لى أعضاء مجلس وأضاف أنه يجب ع بسبب أحكام ازدراء األديان ولكنه يستشعر القلق ويجب أن يتسع سقف الحرية أكثر من ذلك

النواب تعديل بعض المواد المتعلقة بالحريات، . وتابع:"حملنا القضاء ما ال يحتمله أحد والبد أن نراجع أنفسنا قبل اللجوء إلى 

 ."القضاء"، قائاًل: "أحكام حبس الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت وإسالم البحيرى يجب التعامل معها قضائياً 

 92/0/9102 اليوم السابع

 

 بالقمة اإلفريقية« السيسي»سيشهد تقدما بعد مشاركة « سد النهضة»العرابي: ملف 

القمة اإلفريقية، العديد من النتائج توقع محمد العرابي، النائب البرلماني أن تحقق زيارة السيسي، إلثيوبيا لحضور 

السيسي يحرص دائًما على التواجد في كل المناسبات اإلفريقية؛ حرًصا » ، إن «انفراد»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج .اإليجابية

إلفريقي، الذي فوز مصر بعضوية مجلس األمن والسلم ا»أن  و.«منه على إظهار االهتمام المصري بإفريقيا، وقضايا وأزمات القارة

أدى إلى جمعها بين عضوية مجلسي األمن الدولي واإلفريقي سيمثل قوة دفع كبيرة لنا في حل المشكالت والنزاعات التي تعيق 

خالل زيارته إلثيوبيا، ملف سد النهضة، وأن يؤكد على ضرورة الوصول « السيسي»وتوقع أن يثير .«التنمية بالقارة اإلفريقية

 .لدول الثالث لحل األزمةملزمة ل التفاقيات

 92/0/9102 الشروق

 

 يتعرض للخطر« القانون الموحد»عماد الدين حسين: الجماعة الصحفية لديها شعور بأن مشروع 

، باالجتماع المشترك الذي تم عقده بين اللجنة الوطنية للتشريعات «الشروق»حسين، رئيس تحرير جريدة أشاد عماد الدين 

وقال في .الصحفية واإلعالمية والهيئة التنسيقية لإلعالم؛ لبحث آخر تطورات مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة واإلعالم

، مضيًفا: «كان في غاية األهمية، وأهم مميزاته أنه جمع كافة أطراف األزمةهذا االجتماع »، إن «النيل لألخبار»تصريحات لقناة 

تم االتفاق خالل هذا االجتماع على عقد اجتماعات، خالل األيام المقبلة، بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، والهيئة »

من المفترض أن يكون هناك اجتماًعا اليوم بين كان »وأوضح أنه .«التنسيقية لإلعالم، وأعضاء من مجلس النواب، ووزارة العدل

الجماعة الصحفية وبين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لكن تم تأجيله؛ بسبب سفر عدد من الصحفيين إلى 

فة الجماعة الصحفية لديها شعور بأن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحا»وأضاف أن .«إثيوبيا؛ لتغطية القمة اإلفريقية

 ، على حد قوله.«واإلعالم يتعرض للخطر، من جانب البعض، ربما بحسن نية؛ وذلك بسبب التباطؤ في إصداره

 92/0/9102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%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%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/2560346#.VqsWGbJ97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=78eb8d7a-f4da-4c84-9da7-c3a84c0cb801
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=fed1b1d1-6234-42fb-83a9-1bf1386c42a7
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 «مات إكلينيكيا»عماد جاد: ائتالف دعم مصر 

، قائال إنه "مات إكلينيكًيا.. ويجب على أعضائه االعتراف بهذا األمر؛ «دعم مصر»هاجم عماد جاد عضو مجلس النواب، ائتالف 

: "دعم مصر تعرض لالنهيار منذ الجلسة العامة األولى للبرلمان، «ستوديو النواب»هاتفية لبرنامج  وأضاف في مداخلة."ليتم دفنه

ا صوت أعضائه ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، ولم يلتزموا بقرار اللواء سامح سيف اليزل، رئيس االئتالف بضرورة وذلك عندم

وأكد أن هذا االئتالف "ُبني على أساس خاطئ"، مضيفا: "البعض كان يريد بناء ائتالف قوي ومتماسك، ولكن ."التصويت لصالحه

أن أي ائتالف  وأوضح."ب وطني جديد، ليتقمص دوره وتصرفاته، ويعمل بمبدأ )أنا الدولة(هناك تيار داخله عمد إلى تحويله إلى حز

عضو، لن يكون متماسًكا، بل سيصبح فرصة للخالفات والصراع على المناصب واالختالف في الرؤى،  091يزيد عدد أعضائه على 

دد أعضائه بأية طريقة؛ بغض النظر عن مدى توافقهم متابعا: "ائتالف )دعم مصر( لم يلتفت إلى هذه النقطة وسعى إلى زيادة ع

 في وجهات النظر".

 92/0/9102 الشروق

 -سوشيال ميديا :

  لتعمير سيناءنائب يقترح تحويل أموال التصالح مع حسين سالم 

قال الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب، إن هناك أنباء تتردد حاليا حول التصالح مع رجل األعمال الهارب حسين سالم، 

مليارات جنيه . وأضاف فى تدوينه على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن حسين سالم استفاد كثيرا وكون معظم  01مقابل دفع 

 .ن يخصص هذا المبلغ لتعمير وتنمية سيناء ، حال إتمام المصالحةثروته من سيناء، وأقترح أ

 92/0/9102 اليوم السابع

 «جريمة ضد اإلنسانية»االضطهاد المنهجي ألي جماعة من السكان المدنيين «: البرادعي»

للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من ممارسة أي اضطهاد ضد أية جماعة من السكان  حّذر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق

بمقتضي ميثاق الجنائية الدولية: أي اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية »، «تويتر»وقال عبر حسابه على موقع .المدنيين

 «.جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد اإلنسانية

 92/0/9102 الشروق

 وائل غنيم: الفساد في مصر "سيستم وبيتصرف بكوبونات"

وقال في تدوينة عبر .إلى زيادة حجم الفسادوصف وائل غنيم الفساد في مصر بأنه "سيستم وبيتصرف بكوبونات" في إشارة منه 

 91حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "محمد عبدالسميع، أمين شرطة في اإلدارة العامة لمباحث أمن الدولة، حصل على 

واء وتابع: "الل.”سنوات من فلوس دافعي الضرائب، )الحظ العدالة ااالجتماعية( 01مليون جنيه مكافآت رسمية من الدولة في 

سنوات من فلوس دافعي  01مليون جنيه مكافآت من الدولة في  34محسن الفحام، رئيس مباحث أمن الدولة سابًقا، حصل على 

 21وأضاف: "محسن بيك ومحمد باشا رجعوا الفلوس اللي سرقوها واتصالحوا في قضية الكسب غير المشروع هما و."الضرائب

يه كانت بتتصرف لهم بموافقة وزير الداخلية تحت بند "حافز احتياطي لمواجهة مليون جن 991ضابط ومسؤول حكومي اختلسوا 

وذكر: "مالحظات على الهامش، اللواء محسن الفحام من مؤسسي حزب "حماة الوطن" وبيشغل منصب أمين عام ."األهداف األمنية

اتب مقالة من أسبوع بيتكلم فيها عن وواصل: "اللواء محسن الفحام ك."مقعد في البرلمان 04التثقيف في الحزب اللي ليه 

 .ة، الفساد في مصر معمول له سيستم، الفساد في مصر مش حاالت فردي9100المتآمرين والمخربين اللي تسببوا في الفوضى في 

 92/0/9102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=b85ed2d8-d9a1-45bd-a7a3-7ba6bfcace97
http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2560507#.VqsV6LJ97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=cf7aa6a2-453e-4481-8735-076065de654b
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%A7/903472-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 في ذكرى جمعة الغضب.. يسري فودة يكتب: ابتسامة في قلب ثورة

المعروف إعالمًيا باسم "جمعة  9100يناير  92روى اإلعالمي يسري فودة تفاصيل جديدة من األحداث التي شهدها يوم 

 ." عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك مطولة في تدوينة ذلكو."الغضب

 92/0/9102 مصر العربية

 

 خالد أبو النجا: سيبقى حلم الثورة فكرة متوارثة من جيل إلى آخر

وقال .ذكر الفنان خالد أبو النجا أن حلم الثورة سيظل متوارث من جيل إلى آخر، مؤكًدا أن القصاص للشهداء سيقى أيًضا حق أصيل

بوا كمان وكمان، سيبقى القصاص في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "اشتموا واكد

 ."تحيا مصر حرةلشهداءنا ممن قتل ودهس حق أصيل، وسيبقي حلم الثورة فكرة لها أجنحة من جيل إلى جيل، 

 92/0/9102 مصر العربية

 

 محمد عطية: مؤيدي السيسي يحتكرون الوطنية

انتقد محمد عطية، هجوم وسائل اإلعالم وردود الفعل الحادة ضد شادي حسين وأحمد مالك، بسبب الفيديو المسيء للشرطة، 

وكتب عطية تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قال فيها: "ردود مؤيدي السيسي .معتبرين ذلك خيانة للوطن

ما إتغيرتش و بتلف فى دايرة واحدة .. خلط لألمور و إحتكار للوطنية .. يحطولك صورة شخصية ألحمد مالك أو شادى و يحطوا 

 بتضحي و إنه واد عديم المسؤلية وكده ..  صورة جنبها لجندى شهيد عشان يبين يعنى إنهم ما بيقدروش الجنود اللي

 92/0/9102 مصر العربية

 

 يناير يوم الثورة الحقيقي 92بالل فضل: 

وكتب فضل .تاريخ الثورة ، الشهير بـ"جمعة الغضب" هو أهم يوم في9100يناير  92اعتبر الكاتب والسيناريست بالل فضل، أن 

يناير المفترج" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، أوضح  92مقال بعنوان "فضفضة بمناسبة يوم 

 .فيه رأيه عن التبعات السياسية لهذا اليوم من وجهة نظره

 92/0/9102 مصر العربية

 

 ناعوت: السجن للجدعانفاطمة 

قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، أنها على استعداد لقضاء مدة الحبس في القراءة واالستماع إلى الموسيقى، معتبرة الحكم 

وكتبت ناعوت تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قالت فيها: "من  .عليها فترة جيدة للتامل

السجن سأطالب المسؤولين بنقل مكتبتي العامرة بأمهات الكتب ودرر األدب والفكر والتنوير ومكتبتي الموسيقية الثرية  وراء أسوار

التي تشمل الموسيقى الروسية واأللمانية والعربية وأساهم مع زميالتي السجينات الطيبات في خلق حراك تنويري من الداخل 

 ."للخارج، السجن للجدعان

 29/0/9102 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%A7/903457-%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-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AB%D9%88%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%A7/903424-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A2%D8%AE%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%A7/903271-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%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%A7/903121-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-28-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%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%A7/902899-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86
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 محمود مراد ساخًرا: أخشى أن تصل أفكار الزند وعكاشة إلى أوروبا

وكتب مراد تدوينة .سخر اإلعالمي محمود مراد من التناول اإلعالمي لخبر إلقاء القبض على شخص يحمل أسلحة ومصحف في فرنسا

الفرنسية: اعتقال رجل في ديزني الند معه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "الشرطة 

أسلحة وبحوزته نسخة من القرآن! صبرنا كثيًرا على بيانات الشرطة الفرنسية، لكن كدة العملية وسعت أوي. لن يفاجئني غًدا أن 

 ."!تصبح نظريات الزند في العدالة وعكاشة في اإلعالم هي اإلطار الحاكم للمؤسسات األوروبية المناظرة

 92/0/9102 مصر العربية

 

 يوسف الحسيني: مصر تحتاج إلى ثورة فكرية

وأضاف في عدة تغريدات عبر حسابه .مصر تحتاج إلى ثورة فكرية تنبذ العنف، وتتقبل االختالف أكد اإلعالمي يوسف الحسيني أن

الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أن أوروبا لم تتقدم إال بفصل الدين عن الدولة، وأن الغرب ال يعامل األشخاص بحسب 

 .معتقداتهم، ومايهم فقط هو مايقدمونه من إنتاج

 92/0/9102 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%A7/903163-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/903214-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 أطباء المطرية يقررون استمرار اإلضراب والدعوة لجمعية عمومية طارئة

 اعتداء لىع احتجاًجا العامة، النقابة مع بالتنسيق بالمستشفى الكلى اإلضراب قرر أطباء مستشفي المطرية التعليمي، استمرار

 في فوًرا والبدء لألطباء، طارئة عمومية جمعية لعقد الدعوة الجمعة، اليوم في قرروا كما أمس صباح زمالئهم علي شرطة أمناء

التخاذ إجراءات تصعيدية في جميع أنحاء الجمهورية احتجاًجا علي استمرار مسلسل االعتداء علي  وذلك التوقيعات، جمع

 صادرةال وغير الرسمية غير االعتذار إشكال كافة رفض علي األطباء واتفق المستشفيات والعاملين بها، وعدم وجود تأمين حقيقي

المطرية تنازلوا عن المحضر الذي تم تحريره، نتيجة للضغوط الشديدة وقال مصدر بنقابة األطباء، أن طبيبي  الداخلية وزير من

 التى تعرضوا لها، مؤكًدا أن اإلضراب هدفه حالًيا تحسين الظروف السيئة، والحفاظ علي كرامتهم.

 9102-0-92 بوابة االهرام

 وقفة لذوي االحتياجات لمنع تسليمهم كارنيهات النقل العام باإلسكندرية

نظم عدد من ذوي االحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية التأهيل المهني بمنطقة محرم بك 

باإلسكندرية، احتجاجا على عدم تسلمهم الكارنيهات الخاصة باستخدام النقل العام والتي تعينهم على التنقل بشكل أفضل 

وأوضح المحتجون أن أحد مسؤولي هيئة النقل العام اقترح عليهم إبراز إيصاالت سداد الرسوم خالل  خاصة مع عدم قدرتهم ماديا

بحث سبب المشكلة في عدم استخراج الكارنيهات، إال أنهم فوجئوا برفض موظفي الهيئة  استخدامهم وسائل النقل العام، لحين

 .من العاملين بحافالت النقل العام التعامل باإليصاالت ألنها غير معترف بها لديهم ولم تصدر لهم تعليمات بالتعامل بها

 9102-0-92 رصد

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 جنيه بالسوق السوداء.. والذهب يرتفع 2.42الدوالر يقفز لـ

ألف دوالر ودون  21ألف دوالر بدًلا من  921تسبب قرار البنك المركزي برفع الحد األقصى لإليداع النقدي بالعمالت األجنبية لمبلغ 

الدوالر، األمر الذي دفع المستوردين لشراء الدوالرات من السوق السوداء حد أقصى، في تحفيز تعامالت السوق السوداء ورفع أسعار 

 01جنيه؛ حيث يكون بذلك قد زاد سعر الدوالر نحو  2.42جنيه و 2.49وارتفع سعر الدوالر ليتراوح بين  الحتياجهم الشديد له

جنيه بالبنوك  4.431فيما بقي سعره جنيه في السوق السوداء،  2.29قروش عن سعره المستقر منذ فترة والذي كان يبلغ 

 .الرسمية

 9102-0-92 رصد

 صحهال

 طبيبًا 222"الصحة": عجز األطباء بمستشفيات أسوان بلغ 

بالمحافظة والتي تصل أكد وكيل وزارة الصحة د.إيهاب حنفي أن هناك نقصا حادا في أعداد األطباء على مستوى الوحدات الصحية 

 أطباء لكل وحدة صحية. 3طبيبا بمعدل  222طبيبا، في حين أن هناك احتياج إلى  24وحدة صحية يخدمهم فقط  993إلى 

 9102-0-92 بوابة االخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/848954/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/848954/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A.aspx
http://rassd.com/175172.htm
http://rassd.com/175120.htm
http://akhbarelyom.com/article/56aa23010ea86f36307fd04e/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%BA-669-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1453990657
http://akhbarelyom.com/article/56aa23010ea86f36307fd04e/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%BA-669-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1453990657
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 فية تنفي تسمم محطة تالبالمنو «الشرب مياه»

المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية شائعة تسمم مياه مركز نفى 

لحين إشعار آخر وعليه تم  تال، مؤكدا أن قطع المياه بسبب نفوق مجموعات من األسماك بترعة الباجورية وهو إجراء احترازي

 وى وال توجد مشكلة بالمياه المتاحة للمواطنين من حيث الكم والجودة.تشغيل المحطات البديلة وفتح المحابس بين الق

 9102-0-92 بوابة االخبار

 منظمات دولية تدعم الحكومة لتطبيق "التأمين الصحي الشامل " 01"المالية": 

منظمات دولية من  01االقتصادية د. محمد معيط إن هناك قال مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة 

شركاء التنمية مع مصر أعلنوا تقديم جميع أوجه الدعم الفني للحكومة لدعم جهودها في اإلسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي 

 االجتماعي الشامل الجديد.

 9102-0-92 بوابة االخبار

 سكاناإل

 اإلسكان" تدرس تحويل الخاسرين فى قرعة أكتوبر والقاهرة الجديدة لمدينة بدر"

الذين لم يفوزا بوحدات سكنية فى أكتوبر والقاهرة الجديدة كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة اإلسكان تدرس تحويل المواطنين 

رغم مطابقتهم للشروط، لمدينة بدر والمدن التى يتواجد بها وحدات سكنية شاغرة. وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة 

نة بدر أو المدن لـ"اليوم السابع" أن عملية تحويل الرغبات ستكون اختيارية لمن يرغب فى الحصول على وحدة سكنية فى مدي

 .األخرى وليست إجبارية، وذلك كما حدث فى مدينتى السالم وبدر
 9102-0-92 اليوم السابع

 النقل والمواصالت

 تعطل حركة القطارات بعد اصطدام قطار بسيارة مالكي في أسيوط

وأشارت التحريات أنه فور محاولة  اصطدم قطاربسيارة مالكي عند مزلقان أبوتيج القبلي، قبل قليل، دون وقوع وفيات أو إصابات

م رفع آثار الحادث وعودة حركة سائق السيارة المرور من المزلقان، فوجئ بالقطار، فنزل مسرعا من السيارة ووقع الحادث، وت

 دقيقة، وجار تحرير المحضر الالزم واستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة. 31القطارات بعد توقفها 

 9102-0-92 الوطن

 تعذيب في مترو القاهرة

األنفاق" في القاهرة الكبرى، والتي تضم العاصمة المصرية القاهرة ومحافظتي الجيزة والقليوبية، تسبب تكرار أعطال خطي "مترو 

في ظهور أصوات تطالب بعودة الشركات الفرنسية التي شاركت من قبل في تنفيذ مشروع المترو، للقيام بأعمال صيانة الخطوط 

تتهم الحكومة بالفشل في مواجهة األعطال، والتي كان آخرها في مجددًا وإعادتها إلى ما كانت عليه في الماضي تلك األصوات 

وكان ذلك في الصباح أثناء ذهاب   حلوان" ثالث مرات في يوم واحد -السابع عشر من يناير الجاري، حيث تعطل الخط األول "المرج 

الظهر، وفي آخر النهاروهو ما أثار غيظ العمال والتالميذ والطالب إلى دواماتهم، وفي فترة الذروة عند الساعة الثالثة من بعد 

 ماليين مواطن يوميًا. 3.2الركاب المترو، واتهموا الحكومة بالتقاعس في حلّ مشاكل تلك الوسيلة الوحيدة التي يستقلها أكثر من 

 9102-0-92 العربي الجديد

 

http://akhbarelyom.com/article/56aa352c0ea86f8f38dbf5b7/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7-1453995308
http://akhbarelyom.com/article/56aa352c0ea86f8f38dbf5b7/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7-1453995308
http://akhbarelyom.com/article/56aa57b00ea86ff446c7db57/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-10-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-1454004144
http://akhbarelyom.com/article/56aa57b00ea86ff446c7db57/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-10-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-1454004144
http://www.youm7.com/story/2016/1/29/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-/2560596#.VqskQrIrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/944137
http://www.alaraby.co.uk/society/2016/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 االعالم

 مليون 021طالبه تعويض من مصر « الجزيرة»و«.. شادي ومالك»أسامة كمال: مشغولين بـ

ي الواق»أحمد مالك، وشادي حسين، أصحاب واقعة استنكر اإلعالمي أسامة كمال ، انشغال اإلعالمين في برامج التوك شو بالفنان 

مليون دوالر جراء التحرش بطاقم عملها وإغالق  021دون التركيز على ما أعلنته قناة الجزيرة من مطالبة مصر بتعويض « الذكري

، مساء الخميس، «القاهرة والناس»، المذاع على شاشة «321القاهرة »، مقدم برنامج «كمال»مكاتبها، حسب قضية التحكيم وقال 

 أي الحملة الهجومية الشرسة التي ستستخدمها ضد مصر.« الطنطنة»إذا لم ننتبه ستفوز الجزيرة بالقضية، والمشكلة في 

 9102-0-92 المصري اليوم

 «أنا مصر»شريف عامر يغادر 

برنامج "أنا مصر" أّن اإلعالمي شريف عامر قد غادر البرنامج مع فريق محمد عبد المتعال، حسب االتفاق مع كشفت مصادر داخل 

وكانت شركة "بالك أند وايت" اتفقت مع عامر وعبد المتعال على دعم إطالق برنامج  شركة "بالك أند وايت" المنتجة للبرنامج

وأكدت شركة "بالك أند وايت"  قه فقط على أن يستمر البرنامج بفريق عمل آخر"أنا مصر" خالل فترة التجهيز ولمدة شهر من إطال

 أنها تقدر المجهود المبذول من عامر وعبد المتعال إلنجاز إطالق البرنامج في فترة وجيزة وتقدر مساهمتهما الفاعلة في البرنامج.

 9102-0-92 الشروق

 بلدنا تتقدم لألمام.. وال يشرفنا أن تكون مصريا«: باسم يوسف»مصطفى بكري لـ

عالمي الساخر، باسم يوسف؛ بسبب ما وصفه بدفاعه عن تصرف شن اإلعالمي والنائب البرلماني، مصطفى بكري، هجوًما على اإل

، الذي يعرض على «حقائق وأسرار»في برنامجه « بكري»وقال  الفنان أحمد مالك، والمراسل شادي حسين، تجاه رجال الشرطة

هذه االنحطاط ب أقول لباسم يوسف أنت ال تستحق وال يشرفنا أن تكون مصرًيا، فالذي ينقاد لمستنقع«»صدى البلد»فضائية 

 .«الطريقة، ويكون سعيًدا بما تم ارتكابه ضد الشرطة ال يمكن أن يكون إنساًنا وطنًيا، وال يستحق أن يعيش على تراب هذا الوطن

 9102-0-92 الشروق

 محمد منير يعرب عن استيائه من ردة الفعل على فيديو "الكوندوم"

قال الفنان المصري محمد منير، إنه مندهش ومستاء مما يجري في قضية أحمد مالك وشادي حسين، اللذين وزعا على الشرطة 

وقال منير، الخميس، بحسب ما  الشابينفي ذكرى الثورة "واقيات ذكرية معبئة بهواء"، وكم كان التطرف في الحديث عن عقاب 

نقل عنه موقع "مصر العربية": "لقد أخطأ الشابان فعال، ما يمكن أن نطلق عليه "قلة أدب"، ويجب العقاب في هذه الحدود، 

د حولكن أن يصل األمر إلى هستيريا تطالب بالمحاكمة العسكرية، وهذا النوع من العقاب وغيره، من مطالبات مجنونة تصل إلى 

 عاما، فهذا هو التطرف والجنون بعينه". 92 -كما سمعت-السجن 

 9102-0-92 90عربي

 سياحهال

 اإلشغال بشرم الشيخ %02أشهر .. و 3مليارات جنيه خسائر السياحة فى 2

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن أن خسائر السياحة منذ تداعيات حادث الطائرة الروسية منذ بداية نوفمبر الماضى كشف 

مليار جنيه شهريا، موضحا أن شرم الشيخ والغردقة هما األكثر تضررا من توقف السياحة  9مليارات جنيه، بمعدل  2بلغ نحو 

 الروسية واالنجليزية.

 9102-0-92 جريدة االهرام

http://www.almasryalyoum.com/news/details/882898
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=0d5f6e33-ca41-44dd-9256-e83bbf277656
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=88ea6a94-011b-4296-8bf8-29864d3656dd
http://arabi21.com/story/883385/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85#tag_49232
http://www.ahram.org.eg/News/131800/5/472397/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
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 قباطاأل

 تواضروس يشيد بالمساعدات اإلماراتية للكنيسة

دات مصر، واعتبر أنها مساعأشاد البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية،، بالمساعدات اإلماراتية للكنيسة القبطية في 

وقال بطريرك الكرازة المرقسية في تصريحات لموقع "سكاي نيوزعربية" على هامش تسليم اإلمارات  تخدم المصريين جميعاً 

مشاريع الخدمات اإلجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية، إن "المشاريع اإلماراتية للكنيسة تخدم كل الشعب المصري 

 طيبة وواقعية لخدمة اإلنسان، وتعتبر هدية من اإلنسان اإلماراتي لإلنسان المصري".وهي صورة 

 9102-0-29 مصر العربيه

 بدال من تركيا .. "الكنائس األرثوذكسية" تنقل "المجمع المقدس" إلى اليونان

يونيو  02بطاركة كنيسة الروم األرثوذكس حول العالم، نقل مقر انعقاد المجمع األرثوذكسى التاريخى فى عيد العنصرة قرر 

المقبل، من إسطنبول بتركيا، إلى جزيرة كريت فى اليونان؛ بسبب سياسات تركيا مع عدد من الدول، منها مصر وروسيا؛ مما يمنع 

بطاركة روسيا، من حضور المجمع حال انعقاده فى تركيا. جاء قرار البطاركة، خالل  ، بطريرك موسكو، وسائر«كيريل األول»

وكان مقررا عقده  االجتماع التحضيرى للمجمع األرثوذكسى الكبير، الذى يختتم أعماله اليوم، فى جنيف، بعد أسبوع من انطالقه

 00البطريرك المسكونى برثلماوس األول، بحضور  فى مقر البطريركية المسكونية بإسطنبول، قبل نقله إلى سويسرا، ليرأسه

 بطريركا ورئيس كنيسة، منهم بطريرك الروم األرثوذكس باإلسكندرية وأفريقيا ثيودوروس الثانى.

 9102-0-92 االقباط اليوم

 أخرى

 الفساد وتمنع إعالن تقرير الشفافيةمصر تتراجع في مكافحة 

دولة،  022على مستوى العالم، من بين  22مركزا دوليا، إلى المركز رقم  22تراجع ترتيب مصر على مؤشر مدركات الفساد، بمقدار 

د مرسي ، اللذين حكم فيهما الرئيس محم9103و 9109الذي احتلته في التقويم عامي  39خالل العام نفسه، وذلك من المركز رقم 

البالد في النصف األخير من العام األول، والنصف األول من العام الثاني. وفي غضون ذلك، استهجنت مؤسسة دراسات وبرامج 

النزاهة والشفافية لحقوق اإلنسان، قيام أجهزة األمن بإلغاء مؤتمرها الصحفي، الذي كان من المقرر عقده األربعاء، بأحد فنادق 

دركات الفساد لهذا العام، فضال عن مناقشة ما أثير حول تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام الدقي، إلعالن مؤشر م

 جنينة.

 9102-0-92 90عربي

 أفدنة في المنيا 2منزًلا و 97غرق 

أفدنة زراعية، بمياه ترعة  2منزال و 97كارثة مروعة، أمس، بعد غرق شهدت قرية اشتنين التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، 

يتم تغطيتها حديثا وأوضح سيد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجود حاجز ترابي أمام الترعة ونتيجة 

 وأكد سرب المياه داخل المنازل والشوارعإلهمال أحد موظفي الري، والذي قام بفتح المياه مما أدى لتراكمها وامتالء الزراعات بها وت

سيارات كسح من الوحدة المحلية وكذلك سيارة كسح من الوحدة المحلية  2إن أعمال الشفط بدأت منذ صباح اليوم بمشاركة 

أفدنة  2) -لمدينة العدوة، ورجال الدفاع المدني، كما قامت لجنة من القطاع الزراعي بمديرية الزراعة بحصر الخسائر في الزراعات 

 منزال(. 97قراريط، وغرق  2و

 9102-0-92 البوابه نيوز

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/903550-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/903550-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=142012
http://arabi21.com/story/883323/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81
http://www.albawabhnews.com/1743371
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 انقطاع المياه عن الشيخ زويد لليوم السادس على التوالي

اللقاءات التي جمعت انقطعت مياه الشرب عن مدينة الشيخ زويد شمال سيناء مياه الشرب لليوم الثاني على التوالي رغم 

وأكد حسين إبراهيم أن مرفق المياه تقول أن انقطاع  مسئولين من مرفق المياه وشركة الكهرباء لتبادل االتهامات فيما بينهم

الكهرباء سببا في عدم وصول المياه، وأن المياه متوفرة في اآلبار، بينما يؤكد المسئولين في شركة الكهرباء بأن الكهرباء موصله 

وأمام هذه االتهامات المتبادلة فقد طالب المواطنون بسرعة تدخل النواب لحل المشكلة وعودة المياه  جميع اآلبار بالمدينة إلى

 إلى المنازل.

 9102-0-92 بوابة االخبار

 انقطاع المياه عن األقصر ..وإغالق محطتين بقنا بسبب ظهور بقعة بترولية

انقطعت المياه عن أحياء مدينة األقصر صباح أمس ، بعد ظهور بقعة بترولية جديدة ، وسط مياه النيل ، حيث اضطرت سلطات 

كلف و تهاء من معالجة البقعة البتروليةالمحافظة وشركة مياه الشرب الي غلق محطة األقصر الرئيسية لمياه الشرب ، لحين االن

محافظ األقصر، محمد بدر ، اللواء عادل مهران ، السكرتير العام للمحافظة ، بمتابعة فرق عمل حماية البيئة ومكافحة التلوث في 

 تفتيت ومعالجة البقعة التبرولية وعودة ضخ مياه الشرب مجددا لمنازل المدينة.

 9102-0-92 جريدة االهرام

 

 سكرتير الزراعيين بقنا: البلطجية استولوا على أرض النقابة

اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا،  ناشد المهندس جمعة بكرى، سكرتير نقابة الزراعين بقنا، المسؤولين وعلى رأسهم

بسرعة التدخل إلنقاذ أرض نادي الزراعين بقنا من أيدى من وصفهم بالبلطجية لسيطرتهم عليها دون وجه حق  وأوضح بكرى 

ذ في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية " أن إدارة النادي قامت بتأجير قطعة األرض الملحقة بنادي الزراعين ألحد االشخاص من

عاًما لمدة شهر واحد، لكنه هذا رفض ترك األرض خالل تلك الفترة دون أن يدفع مستحقات لإلدارة والتي بلغت ما يزيد عن  91

 ألف جنيه. 421

 9102-0-29 مصر العربيه

 انتحار شاب بعد تناول أقراص سامة بالفيوم

لقي شاب مصرعه منتحرا بعد تناول أقراص سامة، تستخدم في حفظ المنتجات الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى 

عاما من قرية الالهون التابعة لمركز الفيوم، عامل،  91أن الشاب محمد فتحي جمعة سويلم ذكر شهود عيان و الفيوم العام

 .وتشير النتائج المبدئية لتشريح الجثة إلى أنه فقد حياته متسمما

 9102-0-92 رصد
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 رعب األهالي بالشرقيةعبوة هيكلية تثير 

سيطرت حالة من الرعب صباح اليوم الجمعة، علي األهالي بمدينة الزقازيق، عقب عثورهم على جسم غريب بالقرب من الصالون 

حيث تبين إن الجسم الغريب الذى عثر عليه عبارة عن  األخضر وتم اخطار خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لفحصه.

 .خالية من أى مواد متفجرةعبوة هيكلية 

 92/0/9102 البوابة نيوز

 القبض على ضابط تركى لتصويره كمينا بشارع الهرم

ألقت أجهزة األمن بالجيزة القبض على ضابط تركى الجنسية بعد قيامه بتصوير كمين أمنى بشارع الهرم وبفحص هاتفه وجد 

يه صور للقوات وكان بصحبته شخصان تركيان يحمالن صفة دبلوماسيين و يستقلون سيارة دبلوماسية، وتمكنت القوات من عل

توقيفهم لفحص سبب قيامهم بتصوير القوات حيث قرر الضابط التركى أمام اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية أنه كان 

 .ة لمصر وتم إخالء سبيل الدبلوماسيين بينما أحيل الضابط التركى للنيابة يلتقط صورا تذكارية وأنه فى زيارة سياحي

 92/0/9102 األهرام

 بينما قالت الشروق انه لم يتم التأكد من كونه ضابطاً 

 ساعة النتظار تحريات المباحث.. ومصدر: لم نتأكد من كونه ضابطا 97حجز سائح تركي 

ساعة على ذمة تحريات األمن الوطني والمباحث،  97ار محمد أبوزينة، حجز تركي الجنسية قررت نيابة العمرانية برئاسة المستش

كما أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي وإحضار أجهزة .بعد القبض عليه أثناء تصويره للقوات األمنية بمنطقة الهرم

بالمتهم وتفريغها والتأكد من زوايا التصوير التي ألتقطت من  تنقية عالية في التصوير لفحص الصور الموجودة بالكاميرا الخاصة

وقال مصدر قضائي رفيع، إن النيابة لم تتأكد حتى اآلن من كون المتهم ضابطا تركيا من عدمه، .خاللها لمعرفة الغرض منها

مشيرا إلى أن جواز السفر الخاص به لم يكن مدون عليه المهنة، مضيفا أنه خالل التحقيقات معه أنكر جميع التهم المنسوبة 

 .إليه حتى أنه أنكر تصوير القوات األمنية 

 92/0/9102 الشروق

 اإلحالة للتحقيق والوقف عن العمل ألمناء الشرطة المتهمين بسحل طبيبين في المطرية«: الداخلية»

ؤون العالقات العامة واإلعالم، واقعة سحل ثمانية أمناء شرطة، وصف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لش

تم اتخاذ »، إنه «الصورة الكاملة»في مداخلة هاتفية لبرنامج  وقال .لطبيبين بمستشفى المطرية التعليمي، بالتصرف السلبي

اإلجراءات القانونية، فمن الناحية اإلدارية، تم إيقاف أمناء الشرطة المتهمين عن العمل وإحالتهم للتحقيق اإلداري، أما من الناحية 

نحن ال نصمت على أخطاء بعض أفراد »وأضاف .«الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وجميع األطراف اآلن أمام النيابة العامة

ال يمكن اعتبار »، متابًعا: «الشرطة، وال نتستر على التجاوزات، فوزارة الداخلية هي أكثر جهة بمصر تحاسب العاملين بها

ى المطرية ُيذكر أن ثمانية أمناء الشرطة، اعتدوا على طبيبين بمستشف.«التضحيات التي نقدمها كل يوم مبرًرا لهذه التجاوزات

 العام، فجر اليوم الخميس، وقاموا بسحلهما، بحجة رفض األطباء تحرير تقرير طبي ألمين شرطة مصاب بجرح قطعي.

 92/0/9102 الشروق

http://www.albawabhnews.com/1743870
http://www.ahram.org.eg/News/131800/38/472454/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=e41cc098-4b50-4ddf-98f7-b67af3abea24
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=62028e1d-5fe7-45b8-a42b-dfd96d85f53b
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 تفكك قنبلة هيكلية بجوار كارفور أكتوبر« مفرقعات الجيزة»

تمكن خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالجيزة من تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بجوار كارفور أكتوبر بجوار القرية 

 الذكية أعلى طريق مصر اإلسكندرية الصحراوى.

 92/0/9102 الشروق

 

 الداخلية تنفي وجود جسم غريب على الطائرة المتجهة إلى إسطنبول

سم وزارة الداخلية، صحة ما بثته بعض المواقع اإلخبارية نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المتحدث الرسمي با

وأكد اللواء أبو بكر، أن هذا .على شبكة اإلنترنت حول االشتباه بجسم غريب على إحدى الطائرات المصرية المتجهة إلى إسطنبول

 .الخبر عاٍر تمامًا عن الصحة جملًة وتفصياًل

 92/0/9102 بوابة األخبار

 

 رئيس جامعة القاهرة يتلقى تهديدات بالقتل من مجهولين

ى يوميا تهديدات متنوعة على تليفونه الشخصي، من أرقام تحمل خاصية كشف رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، أنه يتلق

يناير،  92وأضاف خالل تدونية على صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي" فيس بوك"، الخميس .عدم إظهار رقم الطالب

الظروف األمنية في البالد ال تستدعي  أنه يجب على وزير االتصاالت إلغاء خدمه إخفاء األرقام لمدة عام على األقل، مشيرا إلى أن

 ." واختتم قائال " نحن النخاف ولكن األخذ باألسباب واجب، وسنستمر في المواجهة، إن شاءاهلل. خاصية إخفاء األرقام

 92/0/9102 بوابة األخبار

 

 الخانكة مدينة مجلس داخل عليها ُعثر قنبلة مفعول إبطال

عليها داخل مجلس مدينة تمكنت قوات أمن القليوبية باالشتراك مع خبراء المفرقعات من إبطال قنبلة هيكلية تم العثور 

 الخانكة، تم إخالء المجلس بعد انتشار حالة من الهلع والفزع بين الموظفين.

 92/0/9102 بوابة األخبار

 

 قيادة شرطية من قضية المليار جنيه 43استبعاد 

مسئوال بمؤسسات الدولة  ١١أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضى التحقيق، قراًرا بأنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية، ضد 

المختلفة، على رأسها، وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل، والجهاز المركزى للمحاسبات، فى اتهامهم فى القضية المتهم 

لعادلى، وزير الداخلية األسبق، باالستيالء على مليار جنيه، من ميزانية وزارة الداخلية، وأمر برفع أسمائهم من فيها اللواء حبيب ا

وَمُثَل المتهمون أمام قاضى التحقيق، وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية، تحت مسمى حافز .«المنع من السفر»قوائم 

وقاموا  كان يصدُر بقرار من الوزير، وأنهم لم يتعمدوا االستيالء على تلك األموال. احتياطى، لمواجهة األهداف األمنية، وأنه

 مليون جنية. 991بتسديد هذه المبالغ وتبلغ 

 92/0/9102 البوابة نيوز

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=fdeaf5b8-9ae3-437f-842f-9ecb83e954ca
http://akhbarelyom.com/article/56aa380832679f8d3173f310/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-1453996040
http://akhbarelyom.com/article/56aa1ac632679f512450f375/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-1453988550
http://akhbarelyom.com/article/56a9fbcb32679fed16494818/%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B9-%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A9-1453980619
http://www.albawabhnews.com/1742363
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 مقر "الداخلية" الجديد "قاطع مياه واتصاالت"

إن السيسي، أبدى خالل احتفال عيد الشرطة، األسبوع الماضي، غضبه من عدم انتهاء أعمال تجهيز المقر قالت مصادر أمنية 

الجديد لوزارة الداخلية بالتجمع الخامس، وطلب من اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، االنتهاء منه، وتسليم المقر، غًدا 

، رغم االستعانة فى ذلك «شبه مستحيل»فى الموعد المحدد « المقر الجديد» وأشارت المصادر إلى أن االنتهاء من تجهيز.السبت

بكبرى شركات المقاوالت، موضًحا أن التسليم يعوقه عدم االنتهاء من توصيل المرافق المهمة مثل المياه وشبكة االتصاالت 

 السلكية والالسلكية والخطوط األرضية لالتصال.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 وزوجته« الرواس»تحريات النيابة: ال شبهة جنائية في مصرع 

داخل سيارته في شارع كورنيش وزوجته باشرت نيابة دار السالم، اليوم الخميس، تحقيقاتها في وفاة رجل األعمال محمد الرواس 

أكدت .رة عدة مرات، ثم اشتعال النيران فيها فتفحمت جثته داخل السيارةالنيل، إثر اصطدامه بشجرة أدت إلى انقالب السيا

تحريات المباحث عدم وجود شبة جنائية وراء وفاته، كما أكد مفتش الصحة أنه توفى من جراء اندالع الحريق داخل السيارة، وأمر 

 دسية لفحص سيارة رجل األعمال.المستشار هشام حمدى المحامى العام األول لنيابات جنوب القاهرة بتشكيل لجنة هن

 92/0/9102 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 من العاملين بمكتبة اإلسكندرية من تهمتي التجمهر واحتجاز مديرها 01براءة 

من العاملين بمكتبة  01اليوم الخميس، ببراءة  قضت محكمة جنح استئناف باب شرقي برئاسة المستشار شريف فتحي، قرارا،

من العاملين بالمكتبة،  02وكان مدير مكتبة االسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، أقام دعوى قضائية ضد .اإلسكندرية

 جاز.ر واالحتاتهمهم بالتظاهر والتجمهر واحتجازه بمكتبه، وصدر حكم بحبسهم لمدة عام وتغريمهم ألفي جنيه عن تهمتي التجمه

 92/0/9102 الشروق

 محامي يدعي مدنيا بمليون جنيه ضد المستشار جنينه إلهانته القضاء

للنائب العام يطالب فيه بالسماح له باإلدعاء مدنيا بمبلغ مليون وواحد يناير، ببالًغا  92تقدم تامر سيف المحامي، الخميس 

جنيه ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك الهانته السلطة القضائية، وعلى رأسها المستشار 

 أحمد الزند، وزير العدل.

 92/0/9102 بوابة األخبار

 -اعتقاالت  :

 على العنف بدمياط التحريض أشخاص بتهمة 2 على القبض

مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا بقرية الخياطة،  أشخاص 2 القبض علىاألجهزة األمنية بمديرية أمن دمياط،  ألقت

ويواجه المتهمون تهم التحريض علي العنف، وإثارة الشغب، وقطع الطرق، والتجمهر، والتظاهر بدون تصريح، وإهانة  إرهابية.

 اضر الالزمة، وإحالتهم للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات .مؤسسات الدولة، بدائرة مركز دمياط، وتحررت المح

 92/0/9102 بوابة األخبار

 

 

http://www.albawabhnews.com/1743505
http://www.albawabhnews.com/1742812
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012016&id=45efb982-acb0-43a2-8362-a11c53e4005b
http://akhbarelyom.com/article/56aa08240ea86fe323029aef/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1453983780
http://akhbarelyom.com/article/56a9f7ab0ea86f4f1d494818/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-6-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1453979563
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 ونجله بتهمة التحريض على العنف شخص القبض على

في مركز اإلبراهيمية يدعى "محمد صالح  القبض على شخصاألجهزة األمنية بالشرقية بالتنسيق مع جهاز األمن الوطني،  ألقت

عاًما طالب بالصف الثالث الثانوي  02عاًما وكيل المعهد االبتدائي بقرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير ونجله "أحمد"  21ضالم" 

 بتهمة االنتماء لجماعة إرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال شغب وعنف والتظاهر بدون تصريح.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 بديرب نجم أشخاص 2القبض على 

بمركز ديرب نجم وهم كل  أشخاصمن  2، القبض على بالتنسيق مع جهاز األمن الوطنى ألقي ضباط مباحث مديرية أمن الشرقية،

من "معاذ مصطفى مجاهد" طالب جامعى و"مجاهد مصطفى مجاهد" طالب بالصف األول الثانوى و"ياسر المنسى" طالب بالصف 

 .األول الثانوى، واثنين آخرين وذلك بتهمة االنتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال شغب وعنف والتظاهر بدون تصريح، 

 92/0/9102 البوابة نيوز

 بحملة أمنية بالبحيرة أشخاص 2القبض على 

خالل حملة مكبرة لضبط  أشخاص 2ضباط المباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث، القبض على  ألقى

 المتهمين في قضايا التحريض والعنف والتظاهر.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 في طنطا أشخاص 4 القبض على 

بتهم االنضمام لجماعة محظورة وإرهابية، والتحريض على العنف  أشخاص 4 القبض علىقوات األمن بمحافظة الغربية ألقت

 والتظاهر والتجمهر.

 92/0/9102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1743072
http://www.albawabhnews.com/1743079
http://www.albawabhnews.com/1743328
http://www.albawabhnews.com/1743325
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــــ

 جديدة« رافال»مقاتالت  3القوات المسلحة تحتفل بانضمام 

بمنطقة الشرق األوسط ،تسلمت القوات في خطوة نوعية لزيادة قدرتها علي القيام بمهامها في دعم جهود األمن واالستقرار 

الفرنسية تمثل الدفعة الثانية من الصفقة التي أبرمتها مصر و فرنسا في « رافال»المسلحة ثالث مقاتالت جديدة من طراز 

وقام وفد من الجانبين المصري   لمصر.« فريمى»طائرة وفرقاطة متعددة المهام من طراز  97فبراير الماضي، وتقضي بتسليم 

لفرنسي بحضور مراسم استقبال المقاتالت، وشهدت سماء القاهرة أمس عروضا جوية للطائرات الجديدة وطرازات أخري. وا

وبانضمام الدفعة الثانية من المقاتالت الفرنسية، تمتلك القوات المسلحة ست مقاتالت جديدة، بما يمثل أضافة هائلة ألسطول 

 اد القتالي بما يعزز القدرات القتالية للقوات المسلحة في مختلف المجاالت.القوات الجوية ولمنظومة التسليح واالستعد

 92/0/9102 األهرام

 المختص بالصناعات الدفاعيةب وزير الصناعة والتجارة الروسي نائيلتقي بصدقي صبحي 

بحث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربي خالل لقائه الكسندر بوتابوف نائب وزير 

يم دعالصناعة والتجارة الروسي والمختص بالصناعات الدفاعية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، عددا من االتفاقيات لت

وأعرب القائد العام عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين  الشراكة والتعاون بين البلدين .

البلدين في جميع المجاالت. وأشاد بوتابوف بمتانة العالقات المصرية ــ الروسية، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق في 

، كما أشاد بجهود القوات المسلحة في الحرب علي اإلرهاب وتعزيز األمن واالستقرار بمنطقة الشرق االوسط بما المجاالت المختلفة 

 يوفر مناخًا آمنا لالستثمار .

 92/0/9102 األهرام

 تعاون بين اإلنتاج الحربى والمصانع الدفاعية الروسية

فى إطار عالقة الود والصداقة والتكامل بين مصر و روسيا االتحادية التقي الدكتور محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربى والسيد 

العصار أن اإلمكانيات الصناعية المتطورة  حيث أكد اليكسندر بوتابوف نائب وزير الصناعة الروسية بديوان عام الوزارة .

والتكنولوجية المتقدمة لمصانع اإلنتاج الحربى تشجع على إقامة تعاون جيد بين مصانع وزارة اإلنتاج الحربى المصرية 

رورة ضوقد أشاد بوتابوف بمتانة العالقات المصرية الروسية وأكد  والصناعات الدفاعية الروسية بما يحقق المصلحة للطرفين .

استمرار التعاون فى المجاالت المختلفة خاصة التصنيع والتدريب الفنى من خالل االستغالل األمثل إلمكانيات مصانع اإلنتاج 

الحربى فى زيادة حجم االستثمار بين الدولتين وأضاف أن هذا التعاون يمكن أن يمثل إضافة جديدة للعالقات المصرية الروسية 

وبموجب هذا اللقاء تم عقد جلسة مباحثات  الفترة القريبة الماضية برعاية الرئيسين الروسى والمصرىوالتى شهدت ازدهارا فى 

بحضور كال من وزير اإلنتاج الحربى وبعض من قيادات شركات اإلنتاج الحربى و نائب وزير الصناعة الروسية ووفد مرافق له من 

الحربي وكذلك إمكانيات الشركات الروسية والتى يمكن دمجها لفتح آفاق  الشركات الروسية تم فيها عرض إمكانيات مصانع اإلنتاج

 جديدة فى مجال التدريب وتعميق التصنيع المحلى .

 92/0/9102 األهرام

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131800/25/472434/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85--%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131800/25/472434/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85--%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131800/27/472409/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
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 الجنازة العسكرية لشهيد الواجبوزير الدفاع يتقدم 

تقدم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، الجنازة العسكرية التي أقيمت للشهيد 

لذي شهيد اوأكد صبحي، الذي تقدم بالعزاء ألسرة ال العقيد أحمد عبد النبي بيومي الذي استشهد خالل أدائه مهامه بشمال سيناء .

لبي نداء الواجب بكل شجاعة وتضحية، أن مثل هذه العمليات اإلرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته 

المسلحة علي اقتالع جذور التطرف واإلرهاب . حضر الجنازة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من 

 .مسلحةكبار قادة القوات ال

 92/0/9102 األهرام

 بالده إلى القاهرة يغادر الباكستانية المشتركة األركان هيئة رئيس

 92المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له، الخميس غادر مطار القاهرة الدولي، الفريق أول رشاد محمود رئيس هيئة األركان 

 يناير، عائدا إلى بالده بعد زيارة للقاهرة التقى خاللها مع عدد من المسئولين المصريين لبحث دعم التعاون.

 92/0/9102 بوابة األخبار

 يصل القاهرة على رأس وفد عسكري ليبي« حفتر»

يناير، إلى القاهرة في أول زيارة معلنة منذ توليه قيادة  92وصل الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، الخميس 

، خالل الزيارة، «حفتر»ومن المقرر أن يبحث  الليبية قادًما على رأس وفد دبلوماسي وعسكري بطائرة خاصة.القوات المسلحة 

سبل دعم العالقات الثنائية وأخر مستجدات األوضاع بليبيا في ظل رفض مجلس النواب المعترف به دوليا لحكومة التوافق، التي 

كما تأتي زيارة حفتر لبحث سبل تعزيز إمكانيات الجيش الليبي ودعمه بخبرات  وافق عليها المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج.

القائد  ويسعى القوات المسلحة المصرية، واالستفادة من إمكانياته القتالية لتطوير قدرات الجيش الليبي الوليد، على حد وصفه.

مع تدخل عسكري دولي محتمل لمواجهة تنظيم داعش  العام للجيش الليبي إلى تطوير إمكانيات القوات المسلحة الليبية تزامًنا

اإلرهابي، الذي بدأ التمدد في األراضي الليبية بشكل كبير خالل الفترة الماضية، وتزامنا مع التقارير التي تؤكد فرار أعضاء التنظيم 

ريكية األخيرة للقاهرة والتي أكد فيها اإلرهابي من سوريا والعراق إلى األراضي الليبية، خصوًصا في ضوء زيارة رئيس المخابرات األم

ويلتقي حفتر عدًدا من المسئولين المصريين لبحث تداعيات  ضرورة مكافحة التمدد الداعشي بالشرق األوسط، خصوًصا ليبيا.

يفية ك رفض برلمان طبرق لحكومة فائز السراج، واستعراض نتائج زيارة السراج التي قام بها خالل األيام القليلة الماضية لبحث

 الخروج األزمة بعد تلويح عدد من الجهات الدولية بفرض عقوبات على األطراف المعطلة لتشكيل حكومة التوافق.

 92/0/9102 بوابة األخبار

 وزير الدفاع ورئيس األركان يهنئان وزير الداخلية بعيد الشرطة

للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب زار الفريق أول صدقي صبحي القائد العام 

القوات المسلحة، اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لتقديم التهنئة لرجال الشرطة في مناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد 

هم خالل مسيرة أداء واجبهم الوطني، وخصوًصا في الشرطة.وأعرب صبحي، عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحيات

المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر جميع الجهود في مسيرة البناء والتنمية، الفًتا إلى أّن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية 

 ُتجسد أسمى صور االنتماء للوطن والتضحية في سبيله.

 92/0/9102 الوطن

 

http://www.ahram.org.eg/News/131800/25/472435/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56aa6dd732679f6448830a60/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-1454009815
http://akhbarelyom.com/article/56aa314932679f772e73f310/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-1453994313
http://www.elwatannews.com/news/details/943348
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــــــــ

 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش 2وإصابة  ضباط 3 مقتل

يناير، في مدرعة بجوار مدرسة أحمد عرابي أثناء قيامها  92آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة، مساء الخميس  2وأصيب  ضباط 3قتل 

آخرين، وتم نقل المصابين  2وإصابة  ضباط 3مقتل صادر إن االنفجار أسفر عن وقالت الم بأعمال تمشيط داخل مدينة العريش.

قوات األمن بعمل كردون حول مكان االنفجار وعمل تمشيط واسع خشية وجود وقامت  إلى مستشفى العريش لتلقي العالج.

وقال شهود العيان إن االنفجار هز مدينة العريش بأكملها وأن  عبوات ناسفة أخرى في طريق الذي تسير عليه اآلليات العسكرية.

 يهم.قوات األمن تقوم بعمليات تفتيش للسيارات واألفراد للقبض على العناصر المشتبه ف

 92/0/9102 بوابة األخبار

 

 القبض على سعودي وأردني في كمين بالشيخ زويد

سعودى واآلخر أردنى الجنسية خالل محاولتهم العبور من كمين أمني ألقت قوات األمن، مساء الخميس، القبض شابين أحدهما 

وأكد مصدر أمني أن الشابين تم نقلهما داخل مدرعة ألحد المقار األمنية بالعريش ويخضعان  بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

تكفيرية وخاصة جماعة أنصار للتحقيقات حول أسباب تواجدهما في سيناء المصرية خشيه من كونهما أعضاء في أي تنظيمات 

 وأشار المصدر إنه يجري اتخاذ إجراءات ترحيلهما إلى القاهرة الستكمال التحقيق معهما. بيت المقدس. 
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