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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

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤتمرصحفى: هدفنا بناء "عالقات إستراتيجية " بين مصر والسعودية لدعم األمن القومى شكرى والجبير فى 

 العربى

السعودية جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق األوسط وعلى العالقة الوطيدة بين مصر  أكد وزير الخارجية سامح شكري

كله، وذلك خالل لقاء صحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره  حول الرسالة التي يبعث بها هذا الزخم المصري السعودي للعالم

 السعودي عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي.

والسعي لتدعيم األمن وتابع شكري قائال: "الشعور بأن المصير مشترك وأن مصر والمملكة هما ركيزة العمل العربي المشترك 

القومى العربي واالنطالق نحو طموحات الشعبين واألمة العربية واإلسالمية يجعل من هذه العالقة عالقة إستراتيجية تبنى 

وقال: "نحن لنا هذا التوجه األكيد وسنظل عليه"، منوها  على الخير وتبنى على االستجابة لطموحات شعوبنا للتقدم واالزدهار".

من جانبه، عّبر وزير الخارجية السعودي  ل المجلس التنسيقي هي انطالق نحو مستقبل مليء بالتفاعل واإلنجازات".بأن "أعما

عادل الجبير، عن شكره وتقديره للوزير شكري على هذه الزيارة، وعلى كلماته الطيبة فيما يتعلق بالعالقات الثنائية وفيما يتعلق 

 دين معربا عن التطلع لمزيد من اللقاءات والزيارات الثنائية.باألهداف المرجوة من قبل قيادة البل

 5/0/6002 األهرامبوابة 

 وزير الخارجية: التدخل في الشأن السعودي مرفوض.. وأمن الخليج من أمن مصر

وشدد شكري، على أن  أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تقف بجوار السعودية وأن التدخل في الشأن السعودي مرفوض.

في الشؤون الداخلية العربية، مؤكدا حرصهم على األمن أمن دول الخليج من أمن مصر، معلنا رفضه أي شكل من أشكال التدخل 

جاء ذلك خالل المؤتمر الذى جمع بينه وبين وزير الخارجية  سنة. ٧٢القومي العربي، الفتا إلى أن مصر قطعت عالقتها بإيران منذ 

 السعودي عادل الجبير.

 5/0/6002 بوابة األخبار

 

ر والسعودية.. وأمن المملكة من أمن المتحدث باسم وزارة الخارجية: إرادة قوية لالرتقاء بالعالقات بين مص

 مصر

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك إرادة قوية من الجانبين السعودي والمصري لالرتقاء بالعالقات 

ية علي فضائ وأضاف السفير أحمد بمداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم الثنائية بين الطرفين بما يتطلع له الشعبين.

اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، رفض مصر ألي تدخل في خالل أكد   وزير الخارجية المصري سامح شكري الحياة، أن

الشأن الداخلي للملكة وأي تدخل غير مقبول ويخالف كافة األعراف الدولية، قائال "أمن المملكة العربية هو جزء ال يتجزأ من أمن 

لسفير إلي أن مصر دائما تسعي لصون األمن العربي والخليجي، وهذا ما يدفعنا دائما إلي دعم أي مبادرة تستهدف وأشار ا مصر". 

وأوضح أبو زيد أن مصر قدمت مبادرات  تهدئة الوضع في المنطقة العربية، قائال: "يجب وضع حد للتدخل في الشئون العربية".

 لمبادرات التي تحمي وتدعم األمن العربي.عدة منه القوة العربية المشتركة وغيرها من ا

 5/0/6002 بوابة االهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837499/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/article/568aa19990e1f9961eb6b01a/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1451925913
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837512/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7.aspx


 

 

6002يناير  50نشرة   مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 الرئيس التشيكى : اإلخوان وراء تدفق المهاجرين إلى أوروبا

اعتبر الرئيس التشيكى ميلوس زيمان المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة أن جماعة اإلخوان المسلمين فى مصر مسئولة عن 

مين تنظم هذا الغزو تدفق نحو مليون مهاجر إلى أوروبا. وقال زيمان لإلذاعة التشيكية : "أعتقد أن جماعة اإلخوان المسل

وأوضح الرئيس التشيكى أنه تلقى هذه  مستخدمة إمكانات مالية مصدرها عدد من الدول"، دون أن يذكر أسماء هذه الدول.

المعلومات المتصلة بجماعة اإلخوان التى أعلنتها مصر منظمة إرهابية من "سياسيين عرب مسلمين"، بحسب تعبيره، دون 

 ل.الكشف عن مزيد من التفاصي

 5/0/6002 األهرام

 

 ة خاصة في نفوس السودانيينمكان لها مصر: بأسوان السوداني القنصل

أكدت السفيرة أحالم عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، على عمق العالقات المتميزة التي تربط أبناء شعبي 

وادي النيل مصر والسودان والتي ترتكز على روابط الجوار والقرابة والمصاهرة وتؤكد بأن لمصر لها مكانة خاصة في نفوس 

جاء ذلك خالل حفل االستقبال الرسمي  األشقاء المصريين حيث يجمعنا هدف ومصير واحد.  السودانيين وهي نفس المكانة لدى

الستقالل  20يناير القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان في إطار االحتفال بالذكرى الـ  4الذي أقامته مساء االثنين 

اصر مدير أمن أسوان والقيادات الشعبية والتنفيذية السودان، وذلك بحضور محافظ أسوان مجدي حجازي، واللواء عمر أحمد ن

وأشارت عبد الجليل إلى أن المشاركة المصرية رفعية  وأعضاء القنصلية السودانية وأبناء الجالية السودانية بأسوان. بالمحافظة،

 .األزلية التي تربط الشعبينالمستوى داخل محافظة أسوان في هذه االحتفالية لهى تجسيد للعالقات 

 5/0/6002 بوابة األخبار

 

 وفد فنى يغادر القاهرة اليوم إلى أديس أبابا لحضور اجتماعات "سد النهضة"

اليوم الثالثاء، وفد فنى من وزارة الرى، متجهًا الى العاصمة االثيوبية أديس أبابا لدراسة المقترح المصرى بفتحات يغادر القاهرة، 

بوابات، وذلك بحضور استشارى من شركة "سالينى" اإليطالية المنفذ للسد.  4إلى  6تصريف المياه من خلف سد النهضة من 

اه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه، ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المي

كما يشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف جسم لضمان استمرار تدفق المياه خالل فترات المناسيب 

الدراسات الفنية المصرية واإلثيوبية الضعيفة لمجرى نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر، حيث سيتم خالل االجتماع مناقشة 

للوصول إلى تقرير سيتم رفعه الى اللجنة السداسية. ويتم حاليا التنسيق بين اللجنة الفنية الوطنية، والمكتب اإلنجليزى 

نية، ات الف"كوربت" الذى سيتولى التعامالت اإلدارية والمالية مع المكتبين االستشاريين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" المنفذان للدراس

 حول الصياغة التى سيتم كتابتها فى العقود "المسودة القانونية".

 5/0/6002 اليوم السابع

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131776/25/466691/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88.aspx
http://akhbarelyom.com/article/568ae99290e1f9053b70196b/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-1451944338
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D9%86%D9%89-%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF/2523637#.VouN8_krLIV
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 السياسة الداخلية

 -المصرية : الرئاسة

 السيسي مستقباًل بطريرك أنطاكية: اإلسالم أوصى بحسن معاملة أصحاب الديانات األخرى

استقبل السيسي، البطريرك غريغوريوس الثالث بطريرك انطاكية وسائر المشرق واإلسكندرية وأورشليم للروم الكاثوليك، بحضور 

وقال السفير .ن، واألب رفيق جريش الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكيةالمطران جورج بكر النائب البطريركي العام لمصر والسودا

عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، إن البطريرك جريجوريوس نقل تحيات بابا الفاتيكان للرئيس، وإشادته 

 واالزدهار، وأن يُعمها السالم واالستقرار.بالتقدم الذي تحرزه مصر على الصعيدين السياسي واالقتصادي، متمنيًا لها كل التقدم 

 4/0/6002 الشروق

 يؤكد اهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة« السيسي»

بد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية االقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ومحسن اجتمع السيسي، بالدكتورة عبلة ع

وقال السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، إن االجتماع استعرض اإلجراءات الجاري .حلمي عضو المجلس

مشروعات بمحافظة القليوبية واتخاذ تلك المشروعات  اتخاذها من أجل تنمية المحافظات المصرية، من خالل البدء بتنفيذ عدة

 كنموذج يمكن تعميمه في باقي المحافظات ، مع مراعاة الموارد المتاحة بكل محافظة والصناعات والحرف التي تتميز بها.

 4/0/6002 الشروق

 -الحكومة المصرية :

  رئيس الوزراء يلتقى سفير إيطاليا بالقاهرة والرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت

اليوم الثالثاء، مع سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين فى عدد من المجاالت. يلتقى شريف إسماعيل رئيس الوزراء 

كما يلتقى رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت ويعقبها اجتماع بشأن تطوير سور مجرى العيون بحضور عدد 

 . من الوزراء

 5/0/6002 اليوم السابع

 

 وزير الخارجية يعود إلى القاهرة عقب زيارة قصيرة للسعودية

السعودية استغرقت عدة ساعات التقى  عاد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثالثاء، إلى القاهرة بعد زيارة للمملكة العربية

وكان الوزيران بحثا  .خاللها مع نظيره السعودي عادل الجبير، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي

ك آخر لاألوضاع في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا، واألمور الثنائية التي تتعلق بالتنسيق والتشاور واالستثمارات، وكذ

 التطورات في التدخالت اإليرانية في شؤون المنطقة واألعمال السلبية التي تقوم بها إيران.

 5/0/6002 الشروق

  األخبار باتحاد اإلذاعة والتليفزيونرئيس الوزراء يلتقى رئيس قطاع 

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم االثنين، االعالمية صفاء حجازى، رئيس قطاع األخبار باتحاد االذاعة 

صفاء والتليفزيون لمتابعة مستجدات القطاع والعمل به. وكانت هناك أنباء ترددت عن الموافقة على التجديد لإلعالمية 

  .حجازى، رئيس قطاع األخبار باتحاد اإلذاعة والتليفزيون لمدة عام، بدًءا من يناير الجارى

 4/0/6002 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=482f4fea-f30a-4d4b-a07a-e19234c5238c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=d01bc502-3b6c-4190-90d0-c850672f7a27
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D8%B4/2523914#.Vot8IPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D8%B4/2523914#.Vot8IPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D8%B4/2523914#.Vot8IPl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012016&id=3253b053-c814-4567-9470-a51d1995326e
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2/2522804#.Vop92vl97IU
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  تعيين الدكتور هشام عبد الحميد رئيسا لمصلحة الطب الشرعى

رارًا بتعيين الدكتور هشام عبد الحميد رئيسًا لمصلحة الطب الشرعى خلفا للدكتور أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل ق

محمود أحمد على رئيس المصلحة السابق، بعد بلوغه سن المعاش القانونى. يذكر أن عبد الحميد تولى منصب المتحدث الرسمى 

 .نللطب الشرعى، ومدير دار التشريح بمشرحة زينهم، على مدار السنتين الماضيتي

 4/0/6002 اليوم السابع

  مصادر: الحكومة تعرض برنامجها على رئيس الجمهورية قبل عرضه على البرلمان

قالت مصادر حكومية مسئولة، إن الحكومة ستعرض على السيسى، برنامجها المقرر عرضه على مجلس النواب، بعد ان انتهت 

للحكومة. وأضافت أن الحكومة  السيسيمحاور لخطاب تكليف  8األيام الماضية منه، وذلك نظرا ألن برنامج الحكومة يأتى وفق الـ

ستعرضه على البرلمان بعد الجلسات اإلجرائية له، على ان يتم شرح  السيسيد عرضه على راجعت اإلطار النهائى لبرنامجها، وبع

 .لكافة المشروعات لمختلف الوزاراتكافة تفاصيله على البرلمان، الفته إلى أن الحكومة وضعت فى برنامجها جدول زمنى 

 4/0/6002 اليوم السابع

 -االحزاب و االئتالفات :

 السبت المقبل الختيار مرشحيه على مناصب البرلمان« دعم مصر»اجتماع الئتالف 

أن االئتالف سيعقد اجتماعا مهما ” دعم مصر“الدكتور صالح حسب اهلل رئيس حزب الحرية و عضو مجلس النواب وائتالف أكد 

يوم السبت القادم بأحد الفنادق الكبري إلجراء انتخابات داخلية الختيار مرشحي االئتالف الذين سيخوضون االنتخابات علي رئاسة 

يتم خالل االجتماع فتح الترشح علي المناصب الثالثة ليقوم كل مرشح بتقديم طلب الترشح وقال إنه س.البرلمان ووكيلي المجلس

أنه بعد تلقي الطلبات من المرشحين سيتم إعالن  وأكد.مصحوبا بسيرته الذاتية وخطته للعمل في المنصب الذي سيترشح له

 األسماء إلجراء انتخاب حر مباشر علي المرشحين للمناصب الثالثة من خالل صناديق زجاجية وسيتم إعالن النتائج أمام الجميع.

 5/0/6005 األهرام

  المصريين األحرار": لن نناقش قوانين عدلى منصور ونقترح دراسة قوانين السيسى"

ابق لرئيس السكشف عالء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، عن مفاجأة خاصة بالقوانين الصادرة فى فترة ا

يوم األولى بمجلس النواب، موضًحا أن  05عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى المقرر مناقشتها وإقرارها خالل الـ 

القوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور لن تناقش بمجلس النواب لصدورها قبل الدستور. وأوضح عابد لـ" اليوم 

ن التى من مقرر مناقشتها هى الصادرة فى عهد السيسى لصدورها بعد إقرار الدستور المصرى، مقترًحا أن السابع"، أن القواني

 .قانون على لجان المجلس حتى يتثنى لكل لجنة التركيز فى عدد محدود من القوانين  600توزع القوانين التى تقدر بنحو 

 5/0/6002 اليوم السابع

 من المصريين األحرار 4وفديين و 9عضوًا بائتالف دعم مصر منهم  080سيف اليزل: 

عضوًا حتى  080أن عدد أعضاء االئتالف وصلوا إلى  س النواب، رئيس ائتالف"دعم مصر"و مجلقال اللواء سامح سيف اليزل، عض

نواب من حزب المصريين األحرار. يأتى ذلك، بالرغم من كون حزبى  4نواب من حزب الوفد، و 9اآلن، مؤكدًا أن االئتالف يضم 

شاركة فى ائتالف "دعم مصر"، فضالً عن سعى "الوفد" لتكوين "المصريين األحرار" و "الوفد"، قد قررا فى مواقف نهائية، عدم الم

 .تحالف جديد، وسعى "المصريين األحرار" لتشكيل تكتل مستقل، داخل البرلمان

 4/0/6002 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89/2522728#.Vop95vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89/2522566#.Vop-G_l97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131776/60/466778/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%C2%AB%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D9%88/2523717#.Vot8Qfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--380-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-9-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%884-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/2522860#.Vop91fl97IU
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 الغد": أيمن نور يحرك المفصولين من الحزب لتخريبهحزب "

فصولين من الحزب، أكد حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، أن قيادات الحزب، رصدت مؤخًرا تحركات لبعض الم

يوم اإلثنين، إن أجهزة الدولة على علم تام وقال الحزب، في بياٍن له، .بالتنسيق مع أيمن نور، لتخريب الحزب، وزعزعة استقراره

وأشار .بالمؤامرات التي يدبرها أيمن نور، بمساعدة بعض أصحاب النفوس الضعيفة، ممن تثار حولهم الشبهات، لتدمير الغد

أن أيمن نور وعد بعض المفصولين من الحزب بمساعدتهم على السفر لتركيا وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية البيان إلى 

 هناك مقابل هدم حزب الغد.

 4/0/6005 البوابة نيوز

 المصريين األحرار: نؤيد وثيقة الوفد ولم نشارك في إعدادها

شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين األحرار، إن هناك اتفاق مع المباديء والنصوص التي أعلن عنها حزب الوفد بشأن  قال

أن  ل المؤتمر الصحفي األسبوعي للحزبخال وأضاف.التوافق الوطني، والتي عرضها على عدد من النواب المستقلين واألحزاب

 .األشكال مع حزب الوفد قبل إصدار تلك الوثيقة، ولم يشارك في إعدادها على اإلطالقالمصريين األحرار لم ينسق بأي شكل من 

 نيةالوط الثوابت بكافة وأقرت الهيئة العليا لحزب الوفد، مساء األحد، وثيقة التوافق الوطني، والتي تنص على "االلتزام الكامل

ور الذي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة أساسها لى أمنها القومي والعمل على تفعيل نصوص الدستع والحفاظ للبالد

 افةبك تعمل دولة اإلنسانية، والكرامة االجتماعية والعدالة والحرية بالرخاء شعبها الحق والعدل وسيادة القانون، دولة ينعم فيها

والمرض والفساد و تعّلي قيم المواطنه والتسامح والقبول باآلخر وحرية  الجهل و الفقر  مواجهة على وسلطاتها مؤسساتها

 ."االختالف والوحدة الوطنية

 4/0/6002 مصر العربية

 ساويرس: تأسيس جمعية أهلية ومركز دراسات لـ"المصريين األحرار"

قال نجيب ساويرس مؤسس حزب "المصريين األحرار" وعضو مجلس األمناء، إّن الجمعية األهلية التي يؤسسها الحزب سيكون لها 

ي تريد التعامل مع الجمعية، وللتأكد من مصداقية الحاالت مجلس إدارة وهيكل إداري خاص لتسهيل التواصل مع جميع الجهات الت

وفي سياق آخر، أكد ساويرس، أن الدكتور صالح .التي تريد مساعدة ومساهمة الجمعية في حل مشاكلها ومنها المشاكل الصحية

وأوضح أن مركز الدراسات .فضل رئيس مجلس األمناء بالحزب سيكون مسؤوًلا عن مركز الدارسات االستراتيجية الذي يؤسسه الحزب

سيساهم في توفير االستراتيجيات واألفكار والدراسات الالزمة للتعامل مع المشكالت اليومية التي ترد إلى الحزب واختيار الحلول 

 المناسبة لها.

 4/0/6002 الوطن

 

 اإليراني على سفارة السعودية وقنصليتها فى إيران"الوفد" يدين العدوان 

 كل محاوالت عودية وقنصليتها فى إيران ويرفضالعدوان اإليرانى على سفارة المملكة العربية الس يدينأصدر حزب الوفد بيانا 

التعرض للشأن الداخلي للمملكة العربية السعودية والمساس بسيادتها وحقها فى تطبيق القانون على مواطنيها بما يحفظ 

 . لشحن الطائفى الذى تمارسه إيرانكما يدين حزب الوفد كافة محاوالت التحريض وا.أمن واستقرار وسالمة الشعب السعودي

 4/0/6002 بوابة األهرام

 

http://www.albawabhnews.com/1697661
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%A9/866587-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.elwatannews.com/news/details/898126
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837520/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%86.aspx
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 نوابالوفد يتوافق على ترشيح محمود عطية لرئاسة اللجنة االقتصادية بمجلس ال

صرح الدكتور محمد فؤاد الخبير االقتصادي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد عن دائرة العمرانية، بأنه في إطار التوافق 

الحزبي، فقد قرر عدم المنافسة على رئاسة لجنة الشئون االقتصادية لصالح الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب عن 

 التوافق في مثل هذه األمور.الحزب، مؤكدا أن الصالح العام يحتم 

 4/0/6002 بوابة األهرام

 

 الهمجية في ويتفقون المرشدم فكر المؤتمر: إيران واإلخوان وجهان لعملة واحدة يجمعه

أصدر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بيانًا صحفيًا ، أدان فيه اقتحام مقر سفارة المملكة العربية السعودية 

ونها سافراً في شئبإيران، معبراً عن استهجان جميع قيادات الحزب ورفضهم للتصريحات العدوانية تجاه المملكة والتي تعد تدخالً 

وذكر أن التصريحات اإليرانية تكشف للجميع الوجه الحقيقى والمتمثل فى دعم اإلرهاب، بهدف زعزعة أمن واستقرار .الداخلية

 مع التعاطي في الهمجية في ويتفقون المرشددول المنطقة، مشيرًا إلي أن إيران واإلخوان وجهان لعملة واحدة يجمعهم فكر 

 .توجهاتهم تخالف التي ةالسياسي األحداث

 4/0/6002 بوابة األهرام

 

 ”طريقة لتصفية الُمعارضين“اإلعدامات في السعودية:  مصر القوية تدين

اإلعدامات التي قامت بها السلطات السعودية، أول أمس السبت، ” مصر القوية“أدان الدكتور أحمد إمام، المتحدث اإلعالمي لحزب 

ظمة السلطوية في عالمنا وأكد على خطورة استخدام ذريعة اإلرهاب من قبل األن.والتي كان من بينها أحد المواطنين المصريين

وأضاف أن اإلفراط في مثل تلك األحكام السياسية .العربية، لتصفية المعارضين في ظل غياب منظومة عدالة متكاملة

 والطائفية أحياًنا هو؛ أكبر محفز لإلرهاب والتطرف الذي نعاني منه، و هو عكس ما تدعيه األنظمة.

 4/0/6002 بوابة يناير

 

 -مؤسسات دينية :

 

 شيخ األزهر يستقبل سفير السنغال بالقاهرة

دعم األزهر  شيخ األزهرأكد .، تاال فال، سفير السنغال بالقاهرةأحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف استقبل اإلمام األكبر الدكتور

الشريف للطالب السنغاليين، بما يؤهلهم لنشر تعاليم اإلسالم السمحة وترسيخ روح التسامح واالعتدال في بالدهم، وإظهار 

وأضاف أن األزهر على استعداد إلعداد برنامج لتدريب بعض الكوادر .عظمة اإلسالم وسمو رسالته التي تميَّز بها عبر التاريخ

 خرين من غير الناطقين بالعربية لدراسة اللغة العربية باألزهر الشريف.العلمية، واستقبال آ

 4/0/6002 بوابة األهرام

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837472/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837482/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%83.aspx
http://yanair.net/?p=38551
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837309/%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%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7.aspx
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 مصادر تؤكد: جماعة اإلخوان تأكل نفسها

عادت حالة الصراع داخل جماعة اإلخوان لالشتعال من جديد بعد القبض على مجموعة من شباب الجماعة أثناء اجتماعهم، 

ووفًقا لمصادر داخل اإلخوان، فإن المجموعة التى تم القبض عليها، نهاية األسبوع .يناير 65تمهيًدا لوضع تحركات التنظيم قبل 

 م شباباتهوالماضى، تنتمى إلى محمود عزت نائب المرشد، مؤكدة أن القبض على الشباب لقى حالة من الغضب داخل التنظيم، 

ه السبب فى القبض عليهم ألنه أبلغ األمن عن اإلخوان المؤيد لمحمود عزت، محمد كمال مسئول اللجان النوعية لإلخوان، بأن

وأضافت أن المكاتب اإلدارية التابعة لمحمود عزت .قد يكون حاضرا اللقاءه جيه ضربه لمحمود عزت، ظنا منه أنمكان االجتماع لتو

سبب الرئيسى فى أرسلت رسالة لـ"كمال" تهاجمه وتتوعد بالرد، فأرسل هو اآلخر رسالة لهم قال فيها: "إن محمود عزت كان ال

القبض على محمد وهدان ومحمد عليوة كما أبلغ عن مكان اجتماع خلية أكتوبر، التى ُقتل فيها ناصر الحافى محامى الجماعة 

وأوضحت المصادر أن قيادات اإلخوان أصبحوا يبلغون األمن بشكل غير ."ومعه األمين العام الجديد التابع لمجموعة محمد كمال

صومهم، بعدما فشلت كل محاوالت الصلح التى قادها يوسف القرضاوى، رئيس بـ"االتحاد العالمى لعلماء مباشر باجتماعات خ

الناشط اإلخوانى أحمد المغير بالتعاون مع األمن المصرى، ونشر  اتهم شباب الجماعةونائبا إخوانيا.  44المسلمين"، ومجموعة الـ

اإلخوان، وهو فى منزله ومكتبه أثناء حديثه عن مخططات الجماعة  تسريبات لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة

ومساعيها فى مصر، وتدشين صفحة باسم "تسريبات اإلخوان" لنشر فضائح نائب المرشد. وأبلغ عمرو دراج، مسئول الجماعة فى 

خوانى، بالتوقف عن الحديث باسم تركيا، الثنائى آيات العرابى، القيادية بـ"المجلس الثورى المصرى"، وصابر مشهور، الصحفى اإل

الجماعة أو اسم الرئيس المعزول محمد مرسى، متهما إياهما أيًضا بالعمالة لألمن. ولم تنجُ المواقع اإلخوانية من اتهامات التخوين 

مواقع المتبادلة، حيث نشر سمير الوسيمى، المتحدث الرسمى السابق باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، أسماء عدد من ال

 اإلخوانية الكبرى متهًما إياها أيضا بالعمالة لألمن، محذرا شباب الجماعة من متابعتها. 

 4/0/6002 البوابة نيوز

 -تصريحات :

  : على عبد العال األقرب لتولى رئاسة مجلس النوابالسيد البدوى 

البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب، المرشح األوفر حظا واألقرب لتولى قال الدكتور السيد 

  .منصب رئيس البرلمان حال إعالنه مرشحا عن ائتالف دعم مصر رسميا

 5/0/6002 اليوم السابع

 يناير إلى ليبيا 65آمنة نصير: أتمنى شحن الداعين للتظاهر يوم 

يحملون فى قلوبهم أي ذرة وفاء لهذا البلد ال أعربت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب عن استيائها من وجود أناس ما زالوا 

نفيهم إلى أى بلد تشتهر بالهرج والمرج كليبيا أو أى دولة أخرى هؤالء ال يريدون خيًرا لمصر، وهذه دعوات قائلة: أتمنى أن يتم 

وقالت إن مصر اآلن فى طريقها إلى النهوض من عثرتها ويكفى تظاهرات غير أن  .قبيحة تريد أن تنال من أمن واستقرار البالد

ب وهم منبوذون من المجتمع، ويريدون تسليط الضوء عليهم، ولكنى أتمنى من يطلقون هذه الدعوات معروفون جيًدا عند الشع

 .من اإلعالم التغافل عن هؤالء األقلية وعدم السماح لهم بالظهور مرة أخرى، وال يكون لهم صوت مسموع بين طبقات المجتمع

 4/0/6002 البوابة نيوز    

 

http://www.albawabhnews.com/1698704
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2523662#.Vot8Vvl97IU
http://www.albawabhnews.com/1698585
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 -توك شو :

 ساويرس: ساخًرا "لو كان لـ"دعم مصر" صفة قانونية هنبقي نقاضيه"

"آخر النهار" أن حزب المصريين األحرار  ببرنامجفى مداخلة هاتفية  قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين األحرار

ألحزاب السياسية باعتباره هدف فى حد ذاته، ولكنه ال يقيم نجاحه فى االنتخابات البرلمانية وتصدره ألكبر عدد من المقاعد بين ا

ولفت إلى أن الحزب يستعد لخوض انتخابات المحليات إال أنه أعرب عن تخوفه .يعمل على بناء حزب مؤسسي يدوم لمائة سنة

بالتصويت لبقاء أوضح أنه فى حالة قيام أعضاء "دعم مصر" ومن تكرار تجربة قائمة "فى حب مصر" خالل انتخابات المحليات.

النواب المفصولين من الحزب تحت قبة البرلمان بسبب االنضمام إليه، وخاصة أنه يملك ثلثي األعضاء ويتحكم فى األغلبية فإنه 

سيرفع دعوى قضائية ضده ألنه بحكم القانون ال يحق ألعضاء ائتالف "دعم مصر" التصويت فى هذه الحالة ألنهم طرف فى 

وأضاف ساخًرا "إذا كان هناك صفة قانونية لهذا االئتالف هنرفع دعوى قضائية عليه، وإحنا لحد  .الموضوع، على حد قوله

 النهاردة مش عارفين كيانه شكله إيه ألنه كيان هالمى، وبالدعوى دى ممكن يترفدوا كلهم، ونخلص من دعم مصر كله".

 5/0/6002 بوابة األهرام

 ”أنا مش شايف توفيق عكاشة رئيس للبرلمان“عبدالرحيم علي: 

أنا “صوته للنائب توفيق عكاشة إذا ترشح لرئاسة البرلمان، مشيرًا إلي قال عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، إنه لن يعطي 

فرص فوز » «مساء القاهرة»جي أنور، ببرنامج وأضاف خالل حواره مع اإلعالمية إن.”مش شايف توفيق عكاشة رئيس للبرلمان

وقال إنه مع مصلحة مصر والوقوف إلى جانب السيسى .، ولكنه أكد أنه من حقه الترشح إن أراد«%0توفيق عكاشة برئاسة البرلمان 

 تقتضى توحيد الصف خلف رأس الدولة. « حرب وجود»ألن البالد تخوض 

 5/0/6002 بوابة يناير

 أحمد موسى: السعودية تجري زيارات سرية إلصالح العالقات بين مصر وتركيا

المملكة العربية السعودية تقوم خالل األيام الجارية بالوساطة إلصالح العالقات بين مصر وتركيا؛ قبل » قال أحمد موسى، إن

هناك اتصاالت مكثفة بين السيسي، والملك سلمان »وأضاف في برنامجه أن .«عقد القمة اإلسالمية بتركيا في شهر إبريل المقبل

المصريين والسعودية، تتم في سرية تامة، من أجل إصالح العالقات بيننا وبين بن عبد العزيز، وزيارات متبادلة بين المسؤولين 

من المفترض أن تقوم مصر بتسليم رئاسة القمة لتركيا، فهل سيرأس السيسي، الوفد المصري الذي سيسافر »وتساءل .«تركيا

في إصالح عالقتنا مع تركيا، سيكون  لو حدث ونجحت السعودية»وتابع: .ه بتسليم القمة للنازي أردوغان؟تركيا، ويقوم بنفس

 . ذلك وفًقا لشروط يضعها الجانب المصري، متعلقة باالستجابة لكافة مطالبنا

 4/0/6002 الشروق

 «الداخلية»يناير تحٍد أمني واختبار لقوة  65زول في دعوات الن«: المسلماني»

، مؤكًدا أن «تحٍد أمني كبير واختبار حقيقي لقوة وزارة الداخلية»يناير المقبل،  65قال أحمد المسلماني، إن دعوات النزول في 

وأضاف خالل لقاٍء له .«األصليةيونيو جاءت لتصحيح مسار الثورة  00النظام الحالي ليس ضد ثورة يناير باإلضافة إلى أن ثورة »

أمريكا تدعم قوى في الداخل من أجل إنهاك هذا »أن  اإلخبارية« الغد العربي»فضائية  ، المذاع على«ساعة من مصر»ببرنامج 

رة أن ليست بالضرو»وأوضح أن أي توقعات بأعداد المشاركين .«الوطن، وال ينبغي أن نعود إلى الثورة ألننا انتقلنا منها إلى البناء

 .عبيتها على األرضيناير تأتي في سياق استعراض قوى معينة ش 65الدعوات لـ»، مردفًا: «تكون دقيقة

 0/0/6002 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837586/%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%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D9%86%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%85--%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B.aspx
http://yanair.net/?p=38603
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=07894c59-8d5d-4988-94ae-302aaeebe10d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012016&id=a7faafc4-228a-4a13-a8f5-a5c39fe51490
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 هما العدو الحقيقي وليست إيران سعيد الالوندي: أمريكا وإسرائيل

أعرب الدكتور سعيد الالوندي أستاذ العالقات الدولية، عن تعجبه مما وصفه بانشغال الدول العربية بالصراع مع إيران، وعدم 

العدو  الواليات المتحدة هي»، إن «صدى البلد»وقال في تصريحات لفضائية .التفاتها للعدو الحقيقي المتمثل في الواليات المتحدة

سيكي كيف نترك العدو الكال»، متسائًلا: «الحقيقي للعالم العربي واإلسالمي، وإسرائيل أيًضا كونها الحليف االستراتيجي لواشنطن

هناك تعميقا للخالف بين العالم السني والشيعي، مقابل غض الطرف عن إسرائيل »وأضاف أن .«لألمة اإلسالمية ونهاجم إيران؟

واشنطن تحرص على وجود خالفات مذهبية بالشرق األوسط، وترعى التفرقة بين الدول العربية »، متابًعا: «وجرائمها بالمنطقة

الصلح البد وأن يكون »وأعرب عن أمله في أن تشهد العالقات السعودية اإليرانية تحسًنا خالل الفترة المقبلة، قائًلا: .«وإيران

 .«طقةمشروط بتوقف إيران عن التدخل في شؤون دول المن

 4/0/6002 الشروق

 

 عفوا.. مصر لم تستكمل خارطة الطريق«: السيسي»يوسف الحسيني لـ

االنتخابات البرلمانية، الفتا إلى أن خارطة الطريق لم رفض يوسف الحسيني، وصف مصر بأنها استكملت خارطة الطريق، بإجراء 

على « بوضوح»ووصف في برنامجه .خطوات فقط، المتمثلة في الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل البرلمان 0تتضمن 

رطة الطريق، باستكمال خاه ، وهنأالسيسي، ب، رئيس مجلس األمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي التقى «إف إم»إذاعة نجوم 

خطوات فقط، ولكن  0عفوا سيادة الرئيس، مصر لم تستكمل خارطة الطريق.. الخارطة لم تكن »وقال: .«السياسي المراوغ»بـ

خطوات وهي الدستور، وانتخابات الرئاسة، وانتخابات البرلمان، وتشكيل المجلس الوطني لإلعالم، وكتابة التشريعات  2فيها 

، عن عدم اطمئنانه لعدم وجود نواب بالبرلمان يتحدثوا عن مصر باللغات األجنبية، «الحسيني»ب وأعر.«اإلعالمية والصحفية

 «.أين النائب الذي يتكلم اإلنجليزية، ويستطيع التكلم مع النواب في أوروبا.. المسألة غير مطمئنة»قائًلا: 

 0/0/6002 الشروق

 

 «السيسي»عمرو أديب: األخطر على مصر الفترة المقبلة هو اغتيال 

قال عمرو أديب، إن ذكرى الثورات في معظم الدول عادة ما تكون يوم سعادة وفرح ويتم االحتفال بها عدا مصر، الفًتا إلى أن من 

يناير عقدة  65»أن  وأضاف .يناير 65لن تتغير في العام الجديد هو العقدة النفسية لدى المصريين من يوم ضمن األشياء التي 

، مضيًفا أنه ال يوجد شعب في العالم يخاف «يناير نهائيًا 65الشعب وكل الناس بتخاف من هذا اليوم، والدولة لن تحتفل بثورة 

أقولهم ال، هتبقى أسوأ،  6005هتبقى أحسن من  6002ولي السنة الجديدة الناس بتق»وتابع: .من يوم ثورته غير المصريين

 65والقادم غامض، وحددت بعض توقعاتي المسؤول عنها وأنها لن تحدث في العام الجديد، منها أننا لن نتخلى عن عقدة ثورة 

اسندت هذه المهمة لضابط مخابرات هناك أجهزة مخابراتية لدول تعمل على إسقاط مصر، ومنها دولة عربية »واستطرد: .«يناير

فرنسي، واألخطر على مصر في الفترة المقبلة هو اغتيال عبد الفتاح السيسي، ألنها الطريقة الوحيدة بعد توحد قطاع كبير من 

 «.الشعب حوله

 0/0/6002 الشروق

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=7b80bbff-581e-40fb-afec-0351e3d3fd37
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012016&id=7bdca368-0aeb-43ff-9735-572a3a1cde79
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012016&id=28d08039-ce75-4d77-9da4-216fcbf129e1
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 -سوشيال ميديا :

 وائل غنيم: بعض الدول اإلسالمية تمنع الشعائر بحجة الحفاظ على الدين

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، ممارسات بعض الدول ضد المسلمين من خالل التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة الشعائر 

حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" ضرب فيها مثل للصين في تعاملها وكتب غنيم تدوينة عبر .الدينية

 .مع المسلمين بالمقارنة بكندا التي تسمح بحرية االعتقاد في ظل حماية قانونية

 4/0/6002 مصر العربية

 ياسر الزعاترة: موقف مصر األهم عربًيا في أزمة السعودية وإيران

على مستوى الدول  اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، موقف مصر من أزمة السعودية وإيران هو األهم

وكتب الزعاترة عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر" أكد فيها على أهمية أن تتخذ .العربية

الموقف األهم عربًيا، شئنا أم أبينا هو موقف مصر. وقوفها إلى جانب السعودية في هذه .مصر موقف مؤيد للسعودية ضد إيران

 ."ثير. المشكلة أن المؤشرات على ذلك ال تتوفرالمعركة سيغير الك

 4/0/6002 مصر العربية

 ى لميس جابر: سيدة السعة ومطبالتيةنجيب ساويرس يرد عل

هاجم نجيب ساويرس ورئيس حزب المصريين األحرار، الكاتبة الصحفية والنائبة البرلمانية لميس جابر، بعد ماوصفته في حوار 

وكتب ساويرس تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "سيدة .صحفي بأنه تاجر وال يفهم ماذا يعني البرلمان

 ."سعة مطبالتية اتعينت فى برلمان بتقول عليه برلمان لبش ومحتاج رئيس شرس.. طب قبلتى تدخليه ليه؟ال

 4/0/6002 مصر العربية

 عليه.. حازم عبد العظيم: أنا صبري له حدودبعد حمالت الهجوم 

 .انتقد الناشط السياسي حازم عبد العظيم حمالت الهجوم من وسائل إعالمية بعد نشره لمقال عن شهادته في البرلمان القادم

من وكتب عبد العظيم تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "أتعرض لسب وقذف يومًيا 

 ."منابر اعالمية مختلفة، في حالة من الهياج وانفالت األعصاب. مايصحش كدة وصبري له حدود

 4/0/6002 مصر العربية

 اني: احتجاز آمال قرامي فضيحة قمعية جديدةعالء األسو

وكتب األسواني تغريدة عبر حسابه .انتقد الكاتب والروائي عالء األسواني، منع الكاتبة التونسية آمال القرامي من دخول مصر

األمن في مطار الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "المثقفة التونسية البارزة الدكتورة آمال قرامي، احتجزها 

 ."القاهرة بطريقة مهينة، فضيحة قمعية جديدة، اعتذار الحكومة المصرية أقل واجب

 4/0/6002 بوابة يناير

 عالء األسواني: بعض المثقفين يمارسون النضال اآلمن "اللذيذ"

وكتب األسواني تغريدة عبر  .المثقفين عن أخطاء النظام، على حد تعبيرهانتقد الكاتب والروائي عالء األسواني صمت بعض 

حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "بعض المثقفين يمارسون النضال اآلمن اللذيذ، يثورون بشدة إذا 

 ."حسنيصودرت قصيدة أما إذا اعتقل النظام آالف األبرياء فال حس لهم وال خبر، تربية فاروق 

 0/0/6002 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%A7/865966-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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%A7/866026-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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%A7/865807-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%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%A7/866659-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://yanair.net/?p=38531
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%A7/865348-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%B0
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 يوان عام المحافظةاعتصام سائقي األجرة في الشرقية أمام د

نظم العشرات من سائقي األجرة "الميكروباصات" في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية منذ صباح اليوم وقفة أمام ديوان عام 

وأعرب العشرات عن غضبهم الشديد من قرار النقل الذي أصدره المحافظ السابق رضا عبدالسالم بنقلهم من الموقف  المحافظة

عرابي إلى منطقة األحرار بسبب بعد المسافة وعدول الركاب عن الذهاب للموقف خاصة في ساعات الليل، مما القديم بميدان 

وطالبوا المحافظ الحالي اللواء خالد سعيد بالعودة إلى الموقف القديم بأحمد عرابي، الفتين إلى استياء الركاب من  أضر بهم ماديا

 .غياب وسيلة لنقلهم منذ صباح اليوم

 6002-0-4رصد

 

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مصر في باالستثمار ترحيبا تبدى سعودية عقاري استثمار شركة 65: اإلسكان

بجميع ألف وحدة سكنية  200أكد وزير اإلسكان الدكتور مصطفى مدبولي أن االحتياج السنوي في مصر للوحدات السكنية يصل إلى 

يناير، تحت عنوان " لقاء الفرص االستثمارية  4جاء ذلك خالل اللقاء الذي نظمته وزارة اإلسكان السعودية، االثنين  المستويات

في جمـهورية مصر العربية " بحضور وزير اإلسكان السعودي ماجد الحقيل والسفير المصري لدى الرياض ناصر حمدي وذلك على 

 900مدينة جديدة بمجموع مساحات تبلغ  65وأشار إلى وجود  التنسيقي المصري السعودي بالرياضهامش اجتماعات المجلس 

أالف فدان وسيطلق عليها مسمى مدينة  00ألف فدان في أفضل المواقع وكذلك مشروع بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة

وزير اإلسكان أن المستثمرين السعوديين المشاركين في  وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط عقب اللقاء قال الملك سلمان

شركة استثمار عقاري ابدوا ترحيبا كبيرا باالستثمار في مصر ورغبة شديدة في المشاركة بتلك المشروعات  65اللقاء والذي ضم 

 مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تواصال مع هذه الشركات.

 6002-0-4 بوابة االخبار

 

 خبير اقتصادي: تقييد استيراد بعض السلع يشجع مافيا االحتكارات

االقتصادي رضا عيسى، من إقدام الحكومة على تقييد استيراد بعض السلع من الخارج بهدف الحد من الطلب على  حذر الخبير

فرض البنك المركزي في مصر، قيوًدا على االستيراد في ظل شح موارد البالد من العملة الصعبة، وقرر أن تسري حيث  الدوالر

أن تقييد االستيراد على بعض السلع يعني  -منشور له على "فيس بوك"عبر -وأكد  هذه القيود منذ بداية العام الجاري

وطالب  مليون مصري في قبضة مافيا االحتكارات المحلية، ومن ثم سنعاني من مزيد من ارتفاع األسعار والمعاناة 90سقوط 

ك التشريعات قد صدرت في "عيسى" بمراجعة كل التشريعات التي تمنع الدولة من التدخل في تحديد هوامش األرباح؛ ألن تل

 .ظروف مختلفة تماًما كان المستهلك يملك فيها قدًرا من حرية االختيار

 6002-0-5 رصد

 

http://rassd.com/172196.htm
http://akhbarelyom.com/article/568ae4d690e1f96b3970196b/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-25-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1451943126
http://rassd.com/172237.htm
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 جنيه مليار ٤٫4البورصة تخسر من رأس مالها 

مؤشرات البورصة منذ الجلسة االفتتاحية تراجعًا حادًا فى على خلفية النزاع بين ايران ودّول الخليج على رأسها السعودية شهدت 

المؤشرات بسبب مبيعات المؤسسات واالفراد العرب بعد ان تراجعت البورصات الخليجية بشكل حاد، وقد خفف من حجم هذه 

 للمؤشر ٪١٫١١و القيادية لألسهم ٪٧٫١الضغوط البيعية موجة شراء ملحوظة من المصريين وتراجعت نسبة االنخفاض بين 

 ١٧٣مليون جنيه وبلغ حجم التداول  ٠١٣مليارًا و  ٤٧٢ليار جنيه ليسجل م 4.4 السوقى المال رأس وخسر ٠٣ اكس ايجى الرئيسى

 مليون جنيه.

 6002-0-5 جريدة االهرام

 انخفاًضا في المبيعات %60الغرفة الهندسية: 

الدكتور حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن السوق المحلية شهدت انخفاًضا للمبيعات قال 

وأرجع عبدالعزيز، ذلك االنخفاض إلى 6004خالل العام المنقضى مقارنة بعام  65و% 60اإلجمالية فى سوق السيارات، تراوح بين 

تلبية طلبات السوق نظرًا لعدم توافر العملة الصعبة والسياسة النقدية للبنك المركزى عدم قدرة الوكالء والمستوردين على 

 .6004مليارات جنيه عام  5وأشار إلى أن حصيلة صادرات الصناعات المغذية بلغت نحو  والتى صعبت من االستيراد

 6002-0-5 البوابه نيوز

 مليون دوالر للبنوك في عطاء دوالري 40اليوم.. "المركزي" يضخ 

 مليون دوالر للبنوك العاملة في السوق المحلية 40يضخ البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري، اليوم الثالثاء، نحو 

مليون  40مليون دوالر للبنوك، من إجمالى  09.4وباع البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري يوم األحد الماضى نحو 

 جنيه للدوالر. 3.3000دوالر عرضت خالل العطاء، وبسعر 

 6002-0-5 البوابه نيوز

 %50.8تراجع صادرات اإلسماعيلية من الخضر والفاكهة بنسبة 

الزراعة باإلسماعيلية، أن قيمة التصدير الفعلي من المنتجات الزراعية التي تغزو األسواق أعلن المهندس السيد خليل، وكيل وزارة 

مليون  609.0وقد تراجعت نسبة الصادرات عن العام الماضي بقيمة  مليون دوالر 064بلغت  6005العربية واألوروبية خالل عام 

 . مليون دوالر 500.0وصل إلى  6004رت بنهاية عن العام الماضي فقد كان إجمالي الصادا %50.8دوالر، أي بنسبة 

 6002-0-5 رصد

 

 

 صحه

 بأسيوط للتحقيق وطوابير لمرض الكبد بسوهاج 00عجز شديد فى أطباء أبو سمبل وإحالة 

تدهور الخدمة الصحية ففى اسوان يعانى كشفت الجوالت الميدانية للمحافظين فى مطلع العام الجديد عن نماذج صارخة من 

مستشفى أبو سمبل الدولى من عجز شديد فى الطاقم الطبى رغم االهمية السياحية للمدينة، وفى أسيوط قرر المحافظ إحالة 

من األطباء والعاملين بمستشفى أبو تيج للتحقيق بسبب عدم انضباط الخدمة الصحية، وفى سوهاج اكتشف المحافظ  00

 رضى الكبد فى انتظار الفرج وحصولهم على العالج.طوابير م

 6002-0-5 جريدة االهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131776/5/466752/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%A4%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.albawabhnews.com/1699491
http://www.albawabhnews.com/1699447
http://rassd.com/172208.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131776/29/466762/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9--%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-.aspx
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 طن سلع غذائية فاسدة بثالجة بالحوامدية 06350ضبط 

قيام مالك و السلع الغذائيه بمنطقه الحوامديةتمك َّنت اإلدارة العامه لمباحث التموين من ضبط ثالجه غير مرخصة لحفظ 

كميات كبيرة من هياكل الدواجن، واألجزاء غير الصالحة لألستهالك اآلدمي وتعبئتها داخل عبوات  وبيع السلع الغذائية بثالجه ال

طن سلع غذائية  06350وقامت قوة من ضباط اإلدارة بمداهمة الثالجة وتم ضبط مالكها وبحوزته  مدون عليها ماركات وهمية

 فاسدة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

 6002-0-5 البوابه نيوز

 

 النقل والمواصالت

 تحويلة في خط الغاز عند منطقة مارجرجس بمصر الجديدة بسبب أعمال الحفر في الخط الثالث للمترو

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن هيئة األنفاق سوف تقوم بعمل تحويلة لمواسير الغاز عند منطقة 

وأضاف إبراهيم، أن الهيئة تطمئن المواطنين  كنيسة مارجرجس بمصر الجديدة، بسبب أعمال الحفر في الخط الثالث لمترو األنفاق

 لك عدم االنزعاج في حال ظهور رائحة غاز في المنطقة.بأنه لن يحدث انقطاع للغاز، وكذ

 6002-0-4 بوابة االهرام

 

 زراعه

  بالدقهلية وتحويلهم للنيابة بتهمة الفسادموظفين بالمكتب الزراعى  4إيقاف 

موظفين بمكتب برمبال الزراعى، بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، عن  4قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إيقاف 

 0اليوم، بإيقافهم  العمل، بينهم رئيس المكتب، وإحالتهم للنيابة اإلدارية، فى وقائع فساد إدارى وبدأ العمل بالقرار اعتبارا من

 .أشهر عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة، والنيابة اإلدارية، مع صرف نصف األجر

 6002-0-5 اليوم السابع

 

 أخرى

 «حتى ال نقطع التيار»خففوا األحمال «: المواطنين»لـ« الكهرباء»

، عن حالة الشبكة  أنه لم يكن هناك تخفيف لألحمال أمس، االثنين، مشيرة إلى أن الحمل المتجددةزارة الكهرباء والطاقة أعلنت و

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع المواطنين تخفيف األحمال ،  ميجاوات 60200األقصى المتوقع اليوم الثالثاء يبلغ 

 ل، حتى ال تضطر لقطع التيار الكهربائي.والتعاون للمساهمة في تخفيف تأثير أي فصل محتمل لألحما

 6002-0-5 المصري اليوم

 مسؤولين بمحافظة الفيوم للمحاكمة بتهمة الفساد 5إحالة 

 0م، وسكرتير عام مدينة الفيوم، وقررت هيئة النيابة اإلدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، إحالة رئيس حي شرق الفيو

آخرين، للمحاكمة العاجلة، التهامهم بارتكاب مخالفات إدارية ومالية تمثلت فى االمتناع عن اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 

 قيام نجل نائب رئيس المدينة ببناء عقار مخالف بدون ترخيص.

 6002-0-5 مصر العربيه

http://www.albawabhnews.com/1699508
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/837415/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-4-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA/2523936#.VouC1PkrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/868208
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/867535-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-5-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 "أهالى أسوان لـ وزير البيئة:مشروع الحل العاجل إلنقاذ النيل من التلوث "متعطل

الييئة، حول إعالن الوزارة بأن نهر النيل خاٍل من التلوث تعجب أهالى محافظة أسوان، من تصريحات الدكتور خالد فهمى، وزير 

فى مدينة  00الصناعى، بالرغم من استمرار تصريف مياه الصرف الصحى الناتجة من مخلفات مصنع كيما ومحطة الصرف رقم 

حل العاجل"، الذى أسوان، على مياه نهر النيل مباشرة. وأوضح أهالى أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن مشروع "ال

وضعته الحكومة إلنقاذ نهر النيل من التلوث البيئى والصحى، ووقف تصريف مياه الصرف الصحى إلى النيل مباشرة، ال يزال معطاًل، 

 0مليون جنيه، من خالل إنشاء محطتى معالجة مياه الصرف الصحى "كيما  080بالرغم من تخطى ميزانية اإلنفاق عليه نحو 

آالف  5مياه الصرف الصحى من مصرف السيل، واالستفادة من المياه المعالجة فى إقامة غابات شجرية على مساحة " لرفع 6وكيما

 .فدان، يستفاد من أخشابها

 6002-0-5 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86/2523848#.VouEOvkrLIU
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 سليمان عامر يطلب التصالح في مخالفات "الصحراوي"

كشف مصدر قضائى، أن تقرير خبراء الكسب غير المشروع، أيد ما جاء بتحريات األجهزة الرقابية، حول مخالفات شابت عملية شراء 

وأضاف المصدر، أن رجل األعمال تقدم لمستشار التحقيق، .عامر، لألراضى الصحراوية، ما أضر بالمال العام رجل األعمال سليمان

 بطلب للتصالح، مقابل سداد المبالغ المستحقة عليه جراء المخالفات الثابتة ضده.

 5/0/6002 البوابة نيوز

 

 بركات يطلب التسوية في قضايا فساد وزارة الزراعةمدحت 

كشف مصدر قضائي، عن تقدم مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الدائم، بطلب لمستشار التحقيق المنتدب من 

شراء مه برئيس محكمة االستئناف للتحقيق فى قضية فسادة وزارة الزراعة، لسداد المبالغ المالية المستحقة عليه، نتيجة اتها

وأضاف المصدر، أن بركات تقدم بطلب .قطعة أرض بالمخالفة للقانون، وذلك نظير إنهاء اإلجراءات القضائية المتخذة ضده

 تسوية لهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلنهاء النزاع.

 5/0/6002 البوابة نيوز

 

 أمين شرطة برصاص مجهولين فى بني سويف مقتل

سنة، مقيم مركز ناصر، أمين شرطة بفرع جهاز األمن  48مستشفي بني سويف العام، جثة دياب عبد اللطيف محمد،  استقبلت

 .دراجة بخاريةإثر إطالق نار من مجهوالن يستقالن  الوطنى ببني سويف، مصاًبا بطلقات نارية فى البطن والرقبة، أدت لوفاته

 5/0/6002 بوابة األهرام

 

 وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة ويلتقي الطلبة الجدد للوقوف على آخر مراحل التدريب األساسي

عبدالغفار وزير الداخلية بزيارة ألكاديمية الشرطة للوقوف على آخر مراحل التدريب للطلبة الجدد بكلية الشرطة قام اللواء مجدى 

واطلع الوزير على آليات التدريب والمناهج التعليمية والثقافية للطلبة ومدى إستيعابهم .فى ختام فترة التدريب األساسى لهم

هم وفق منظور عصرى يلبى طموحات المواطنين خالل المرحلة المقبلة، إتساقًا مع لتلك البرامج التى تساعدهم فى أداء مهام

 المستجدات التى تشهدها الساحة األمنية.

 4/0/6002 بوابة األهرام

 

 كاميرا مراقبة متناهية الصغر بميناء السخنة 50ضبط 

تمكنت مباحث المواني السويس، بالتنسيق مع اإلدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط كاميرات مراقبة متناهية 

 تستخدم في أعمال المراقبة والتجسس كانت مخبأة داخل حاوية بميناء السخنة واردة من الصين . سم0ال يتجاوز حجمها  الصغر

 4/0/6002 بوابة األخبار

 

http://www.albawabhnews.com/1699181
http://www.albawabhnews.com/1699183
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/837581/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%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-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/837515/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/568a797090e1f92d0efc4599/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-50-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9-1451915632
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 مصر تمنع أكاديمية تونسية من دخول أراضيها

آمال قرامي، إّن السلطات المصرية منعتها من دخول مصر وقامت بترحيلها فور وصولها إلى  قالت األكاديمية والكاتبة التونسية

مطار القاهرة الدولي، حيث كانت مدعوة رسميا للمشاركة في مؤتمر دولي حول مواجهة التطرف، الذي تستضيفه مكتبة 

حول "تقييم مناهج البحث في التطّرف واإلرهاب:  وكشفت قرامي، التي دعيت لتقديم محاضرة.يناير الجاري 5إلى  0اإلسكندرية من 

الحصيلة والمقترحات"، في تدوينة لها في صفحتها على موقع فيسبوك أّن سلطات مطار القاهرة احتجزتها ليلة كاملة، حيث 

ة دخول وأّكدت أّنها قّدمت جواز سفرها الذي يحمل تأشير.رّحل إلى تونس فجر األحدعت للتحقيقات خمس مّرات قبل أن تخض

وتابعت أّن سلطات أمن المطار سحبت .لألراضي المصرية، غير اّنها ُعوملت كأّنها "إرهابية متطّرفة بسبب تهديد األمن القومي

سنوات مزعجة إلى هذا  0جواز سفرها وحاسوبها وسلمتهما لألمن التونسي، متسائلة "هل أن مقاالتي بالشروق المصرية طيلة 

 .حاضر في بلد يعامل المثقفين بمثل هذه الطريقةضيفة أّنها ترفض أن تي؟ هل هي؟" مالحد؟ هل هي مواقفي؟ هل ه

 4/0/6002 60عربى

 

 «خلية أوسيم»دفاع اإلخوان: سنتقدم بطلبات أخرى لرد ناجي شحاتة بعد إبعاده عن 

المستشار ناجي شحاتة، في  قال المحامي محمد شبل، عضو هيئة الدفاع عن قيادات االخوان، إن الهيئة ستتقدم بطلبات رد ضد

وأضاف .القضايا الخاصة بالجماعة وقياداتها، وذلك بعد أن قبلت محكمة االستئناف طلب الرد المقدم ضده في قضية خلية أوسيم

وأوضح المحامي اسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن .أن قبول طلب الرد فتح الباب للتقدم بطلبات مماثلة استنادًا لألسباب ذاتها

إلخوان، أنهم بالفعل تقدموا بطلب رد آخر للمستشار ناجي شحاتة في محاكمة أمين عام الجماعة محمود غزالن في قضية غرفة ا

 عمليات رابعة.

 4/0/6002 الشروق

 

 صدر قضائي: على النيابة العامة إخراج بديع والشاطر وعاكف من قائمة اإلرهابيينم

من « أحداث مكتب اإلرشاد»إخوانًيا في قضية  08قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن حكم محكمة النقض بإلغاء حكم إدانة 

وأضاف ا أنه "يجب على النيابة العامة ."نات اإلرهابيةشأنه إنهاء إدراج المتهمين في قائمة اإلرهابيين المنشأة وفًقا لقانون الكيا

 أن تبادر لتنفيذ مقتضى حكم محكمة النقض بإجراء التعديل الالزم على قائمة اإلرهابيين، وأن تصدر قراًرا بذلك".

 4/0/6002 الشروق

 من الهاربين خالل حملة أمنية بمطار القاهرة 03ضبط 

تنفيذ أحكام قضائية في حملة أمنية من الخارجين عن القانون والهاربين من  03ألقت مباحث مطار القاهرة الدولي القبض على 

 بالمطار، بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح.

 4/0/6002 بوابة األخبار

 وفاة مسجون بهبوط حاد في الدورة الدموية بسجن المنيا العمومي

ط حاد جناية قتل، نتيجة هبوسنة سجن، في  05، محكوم عليه بـسنة، فالح، مقيم مركز البداري 48ُتوفي محمود أحمد حسين، 

 .في الدورة الدموية

 4/0/6002 البوابة نيوز

http://arabi21.com/story/880428/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=f11d7749-ff36-4831-a1f5-588ab16f817d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=3dff019e-a637-4da7-9ba7-545a7c244734
http://akhbarelyom.com/article/568a4cbf90e1f9d078b92e1b/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-37-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1451904191
http://www.albawabhnews.com/1698366
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 -محاكم ونيابات :

 بتشويه صورة مصر لنيابة أمن الدولة إحالة بالغ يتهم سفيراالتحاد األوروبي

أحالت النيابة العامة، البالغ المقدم من المحامي عاطف أبو العزايم، وكيًلا عن اإلعالمية مني سويلم، كبير مذيعي قناة "النيل 

، ومسؤولين آخرينالدولية" بقطاع األخبار باتحاد اإلذاعة والتليفزيون، يتهم فيه جيمس موران، سفير االتحاد األوروبي في مصر، 

واختصم البالغ رقم .بنشر أخبار كاذبة لتشويه صورة مصر بالخارج، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق واتخاذ اإلجراءات الالزمة

عرائض، كًلا من جيمس موران، سفير االتحاد األوروبي بمصر، وجبريال مونويرا فينالس، رئيس قسم الشؤون  6005لسنة  60680

 .لصحافة واإلعالم بوفد االتحاد األوروبيالسياسية وا

 5/0/6002 رصد

 

 أخرين في أحداث االرشاد و اعادة المحاكمه 00قبول طعن بديع و الشاطر و 

قبول  الطعون المقدمة من مرشد جماعة االخوان محمد بديع ونائبه خيرت  قضت  محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي

 متهما اخرين، على حكم ادانتهم في قضية " مكتب اإلرشاد"  و نقض الحكم و اعادة المحاكمه  ١١الشاطر و

 4/0/6002 البوابة نيوز

 

 دريم بعد اتهام الزند له بالسب والقذف إخالء سبيل مدير قنوات

قرر المستشار صفاء الدين أباظة قاضى التحقيق إخالء سبيل أسامه عز الدين مدير قنوات دريم بضمان محل إقامته، وذلك على 

ه يتهمهم في ووائل اإلبراشى مقدم برنامج العاشرة مساءًا، المستشار أحمد الزند ضد القناة خلفية البالغ المقدم من وزير العدل

وقال المستشار الزند في البالغ أن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتخذ من اإلعالم .بالسب والقذف

نوفمبر وهو ما 4وكتابات وسيلة للنيل من مؤسسات الدولة بهز ثقة الشعب فيهم وكان االبراشي قد استضاف هشام جنينه يوم 

 بناءًا على ما أذيع بالحلقة.دفع الزند لتقديم بالغ 

 4/0/6002 بوابة يناير

 

 إلى القضاء العسكري« أنصار بيت المقدس الثالثة»إحالة قضية 

، أن "قضية أنصار بيت المقدس الثالثة تم «فيس بوك»قال المحامي خالد المصري على صفحته بموقع التواصل االجتماعي 

االنضمام لجماعة أسست خالفا ألحكام »يواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات، من بينها: ."إحالتها إلى القضاء العسكري

 «.القانون والدستور الغرض منها تعطي مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتمويل جماعة إرهابية إتالف ممتلكات عامة

 4/0/6002 الشروق

 

 

 

 

 

http://rassd.com/172234.htm
http://www.albawabhnews.com/1697732
http://yanair.net/?p=38561
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=a7525f17-cd52-460a-aa0b-ca61922ab389
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 -اعتقاالت :

 الفتات تحريضية  طالب بالشرقية بتهمة األنتماء ألخوان و حيازة 2القبض على 

منشورات  وحيازةلجماعة اإلخوان  األنتماء بتهمةطالب  2 القبض على شرقية، بالتنسيق مع األمن الوطنىاألجهزة األمنية بال ألقت

سنة طالب بالفرقة األولى بكلية أصول الدين  60أحمد رأفت عبدالغنى أحمد ضيف اهلل  وهم.وألعاب نارية والفتات تحريضية

والسيد الصباحى  سنة طالب بالصف الثالث الثانوى األزهرى بالزقازيق 09جامعة األزهر بالزقازيق وأحمد جمال على محمد 

سنة طالب بالصف الثالث الثانوى  08سنة طالب بالصف الثانى الثانوى األزهرى وأحمد عادل فتح اهلل 08عبدالعظيم البيطار 

سنة طالب بالصف الثالث الثانوى األزهرى بالزقازيق وأحمد  08األزهرى بالزقازيق وأنس محمد عبد الفتاح محمد إسماعيل النمر 

 .سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بالزقازيق  60اللطيف بدر عمار مصطفى عبد

 4/0/6002 البوابة نيوز

 

 بتهمة االنتماء لألخوان  شخص 08القبض على  

على مستوى محافظات بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها   شخص 08ألقت قوات األمن القبض على 

 الجمهورية .

 4/0/6002 البوابة نيوز

 

 جماعة اإلخوان بالقليوبيةل األنتماء أشخاص بتهمة 0ضبط 

بتهمة األنتماء لجماعة  أشخاص 0 القبض علىأجهزة األمن بالقليوبية باالشتراك مع إدارة األمن الوطنى ومركز شرطة بنها،  ألقت

 .األخوان 

 4/0/6002 البوابة نيوز

 

 طالب بالبحيرة 5قوات األمن تختطف 

من أهالي مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة من منازلهم بعد اقتحامها من قبل أفراد أمن طالب  5اختطفت قوات األمن 

 .بالزي المدني وبعثرة محتوياتها وسرقة منقوالت منها وقاموا باقتيادهم إلى جهة غير معلومة

 5/0/6002 رصد

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1697541
http://www.albawabhnews.com/1698014
http://www.albawabhnews.com/1699384
http://rassd.com/172226.htm
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 أخبار سيناء

 ــــــــــــــــــ

 

 من أنصار بيت المقدس بالشيخ زويد 50مقتل وإصابة 

" حيث قامت مروحيات األباتشي  6من أنصار بيت المقدس في إطار حملة حق الشهيد  50تمكنت قوات األمن من قتل وإصابة نحو 

سيارة يستقلها أنصار التنظيم كما  00كما تم قصف  بقصف عدد من البؤر التي يحتمي بها أنصار التنظيم جنوب الشيخ زويد.

 00قامت قوات الصاعقة باقتحام المعاقل التي تم تدميرها بصواريخ الطائرات اواألباتشي، ونجحت قوات الصاعقة من ضبط 

مخازن بداخلها بضائع مهربة إلى قطاع غزة عبر األنفاق  0مخازن لألسلحة والذخائر والمتفجرات و 3مخازن تحت األرض بينها 

 طنا من المتفجرات، وجرى تفجيره بصواريخ األباتشي. 40القوات مخزنا ضخما بقرية اللفيتات بداخله  وضبط

 5/0/6002 بوابة األخبار

 

 التصدي لطائرات الجيش المصري من قبل صواريخ والية سيناء

 قامت والية سيناء بالتصدي الى طائرات الجيش المصري جنوب الشيخ زويد بالمضادات األرضية وإجبارها على الهروب.

 ءاحدى حسابات والية سينا

 

 قصف كمين الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد

أثناء تجمع لقوات الجيش المصري لشن حملة  003قصفت والية سيناء كمين الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد بصاروخ كاتيوشا 

 أمنية على مدينة الشيخ زويد.

 إحدي حسابات والية سيناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/568b068c90e1f92946057108/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-53-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-1451951756
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