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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

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الدولي للقانون المصرية بالجمعية الخارجية لوزير محاضرة

يلقي سامح شكري وزير الخارجية، السبت المقبل، محاضرة أمام الجمعية المصرية للقانون الدولي والتي يرأسها د.مفيد شهاب 

 عن"السياسة الخارجية المصرية فى خدمة التنمية الداخلية".

 0/0/6600 بوابة األخبار

 

 وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية الصين

يناير السيد تشانج مينج نائب وزير خارجية الصين، والذي يزور مصر  5استقبل سامح شكري وزير الخارجية يوم الثالثاء الموافق 

وفي تصريح للمستشار احمد أبو زيد .يناير الجاري 66إلى  66لإلعداد لزيارة الرئيس الصيني تشيي جين بيج إلى مصر من حاليًا 

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن المسئول الصيني أكد خالل اللقاء على األهمية الخاصة التي توليها بالده لتلك 

، 6600عامًا، والزيارة الخارجية األولى للرئيس الصيني خالل  06تبر أول زيارة لرئيس صيني لمصر منذ الزيارة التاريخية، والتي تع

وان الجانب الصيني حريص على أن تكلل الزيارة بالنجاح وان تعكس العالقة اإلستراتيجية القائمة بين البلدين، والرغبة المتبادلة 

 .دينفي االرتقاء بها بشكل يلبي طموحات شعبي البل

 0/0/6600 الموقع الرسمى لوزارة الخارجية

 

 سامح شكري يستقبل صائب عريقات 

 5المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان سامح شكري وزير الخارجية استقبل صباح الثالثاء صرح 

يناير الجاري الدكتور صائب عريقات كبير المفوضين الفلسطينيين و أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

نسيق مع المسئولين المصريين بشان االوضاع في االراضي الفلسطينية المحتلة، والتحركات والذي يزور مصر حاليًا للتشاور والت

واضاف  بأن شكري استمع خالل اللقاء الي شرح مفصل من عريقات حول .علي المستوي العربي والدولي خالل المرحلة القادمة

 .حالة جمود وعدم وضوح في الرؤية  االوضاع في االراضي المحتلة، وما تمر به القضية الفلسطينية حاليًا من

 5/0/6600 الموقع الرسمى لوزارة الخارجية

 

 اإلقليمية المياه لخرقهم بتونس محتجزين مصريا صيادا 00 عن اإلفراج: الخارجية

يناير ، بأن جهود السفارة  5صرح السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج اليوم الثالثاء 

حيث قاموا بالصيد داخل . صيادا 00عددهم المصرية في تونس تكللت بالنجاح في اإلفراج عن صيادي مركب الصيد "أبو أشرف" و

المياه اإلقليمية التونسية بشكل غير قانوني، وانهم تمتعوا بحرية الحركة في محيط مياه صفاقس التونسي دون تقيد حركتهم 

 أثناء فترة احتجازهم.

 5/0/6600 بوابة األخبار

 

http://akhbarelyom.com/article/568c403a324f8d715992d73d/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-1452032058
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6e046428-802e-40cc-bbe3-803b3f07e244
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fd503570-b5e2-4ea4-8cf7-3d4426ca3123
http://akhbarelyom.com/article/568bcef390e1f99e15086daf/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-16-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-1452003059
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 منصب نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش والتواصل بين الشعوباختيار محمد كاظم ل

، قرارا بانشاء منصب "نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش 6605الخارجية، فى سبتمبر أصدر سامح شكرى، وزير 

والتواصل بين الشعوب"، فى إطار القطاع الثقافى بالوزارة، والذى ترأسه السفيرة إيمان الفار، مساعد وزير الخارجية للعالقات 

 .دى غينيا االستوائية لهذا المنصبسفير مصر السابق ل ولقد تم اختيار السفير/ د. محمد كاظم،. الثقافية

 5/0/6006 الموقع الرسمى لوزارة الخارجية

 

 اتفاق مصري سعودي على تنمية الصادرات والتعاون بالمجاالت التنموية واالستثمارية.

يناير في الرياض ، وتم االتفاق على زيادة حجم  5اختتمت أعمال االجتماع الثالث لمجلس التنسيق المصري السعودي اليوم الثالثاء 

رأس االجتماع وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز  .السعودية إلى مصرالتعاون في مجاالت التنمية واالستثمار ، زيادة الصادرات 

العساف نيابة عن األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ووزيرة 

 التعاون الدولي د.سحر نصر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

 5/0/6600 بوابة األخبار

 

 توقيع اتفاقيتين مع السعودية إلنتاج الكهرباء والطاقة النووية«: شاكر»

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن االجتماع الذي تم اليوم مع الجانب السعودي في إطار مجلس األعمال التنسيقي المصري 

تتعلق بتوليد الكهرباء، واألخرى تتحدث عن التعاون من أجل االستخدام السعودي، أسفر عن التوصل لتوقيع اتفاقيتين، األولى 

، أن االتفاقية األولى تتحدث عن تطوير سوق الكهرباء في كال «مباشر من العاصمة»لبرنامج وأضاف .السلمي للطاقة النووية

، 6602هذا الخط الكهربائي مع نهاية عام  البلدين، من خالل اإلسراع في مشروع الربط الكهربائي بينهما، على أن يتم االنتهاء من

آالف ميجا وات، معلًنا عن وضع الوزارة لخطة طموحة لربط العالم العربي كله بخطوط كهرباء وغاز فيما  3بطاقة إنتاجية تبلغ 

االت بمجدية وأوضح أن االتفاقية الثانية تتعلق باالستخدام السلمي للطاقة النووية من خالل التعاون بين مصر والسعو.بينها

وكشف عن انعقاد اجتماع آخر لمجلس األعمال المصري السعودي في شهر يناير الحالي، بالقاهرة، .وغيره  إجراء األبحاث التطبيقية

 حيث من الُمرجح أن يكون برئاسة السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز.

 5/0/6600 الشروق

 

 لمصريين في الخارج يستنكر االعتداء على السفارة السعودية في طهرانا اتحاد

رئيسه د .سعيد يحيى عن استنكاره التام لالعتداء الغاشم على أعلن االتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية ممثال في 

الدبلوماسية ويمثل تحديا للمجتمع الدولي  عرافألووصف رئيس االتحاد الهجوم بأنه مخالف لكل ا.السفارة السعودية في طهران

الجبانة ، تمثل انتهاكا صارخا  ثمةآلخالل السنوات السابقة في المنطقة العربي ، مضيفا أن االعتداءات ا يرانيإلوامتدادا للتدخل ا

بالتصدي لذلك االعتداء والتدخالت  سالميةإلاالتحاد العام للمصريين بالخارج ، الدول العربية وا وناشد .لكل المعاهدات الدولية

 في المنطقة بكل حزم وقوة . يرانيةإلا

 5/0/6600 بوابة األخبار

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=32bc049e-ffc1-4160-a325-6cf5cb976619
http://akhbarelyom.com/article/568c26e4324f8ddf4eead2bb/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1452025572
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012016&id=f1464397-0602-4818-9b4f-d5b5c25e1074
http://akhbarelyom.com/article/568c281190e1f9b53bc21729/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%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%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-1452025873
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 "السيسي" ينيب اللواء مصطفى شريف لحضور قداس الميالد بالكاتدرائية

لحضور قداس عيد  -رئيس ديوان عام رئيس الجمهورية  -أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء أركان حرب مصطفى شريف 

 الميالد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسيًة.

 0/0/6600 بوابة األخبار
 

 نرحب بزيادة استثمارات الشركة.. ونمتلك مزايا تنافسية وعمالة مؤهلة«: مايكروسوفت»السيسي لرئيس 

االت القاضي وزير االتصاستقبل السيسي ساتيا ناديال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية، بحضور المهندس ياسر 

وقال السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، .وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الشركة في مصر

إن الرئيس أشاد بالدور الفعال للشركة في دعم المجتمع العلمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي توليه الدولة 

امًا كبيرًا باعتباره قطاعًا واعدًا يساهم بفاعلية في زيادة الدخل القومي، ويرتقي بمستوى وجودة الخدمات الُمقدمة اهتم

للمواطنين، مشيدًا باتفاقية التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والشركة، والتي تمنح من خاللها الشركة رخص البرامج 

 للحكومة بأسعار مخفضة.

 5/0/6600 الهيئة العامة لألستعالمات 
 

 السيسي يزور مقر المخابرات العامة المصرية ويناقش التحديات التى تواجه مصر

حيث عقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز بحضور قيادات وأعضاء المخابرات قام السيسي، بزيارة مقر المخابرات العامة المصرية. 

العامة، وتمت خالل االجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها 

لنسبة للتعامل االستراتيجي مع وِاستمع إلى عدد من تقديرات الموقف با .المنطقة، وانعكاساتها على األمن القومي المصري

ووّجه باستمرار العمل باجتهاٍد وتفاٍن لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها، مشيًدا بالجهود الدؤوبة التي .التحديات المختلفة

 يبذلها رجال المخابرات العامة.

 5/0/0066 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية :

  "وزراء يعودون من الرياض بعد مشاركتهم باجتماعات "التنسيقى المصرى السعودى 7

اليوم األربعاء، وزراء التعاون الدولى سحر نصر، و البترول طارق المال، و الكهرباء محمد شاكر، و القوى العاملة عاد إلى القاهرة صباح 

جمال سرور، واالستثمار أشرف سالمان، و التربية والتعليم الهاللي الشربيني، واإلسكان مصطفى مدبولى ، قادمين من الرياض بعد 

يقى المصرى السعودى الثالثة بالرياض، وكان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة قد عاد مشاركتهم فى اجتماعات المجلس التنس

الي القاهرة فى وقت سابق. كان الوزراء قد شاركوا على مدى يومين فى اجتماعات ثنائية مع نظرائهم السعوديين ورأس االجتماع 

جانب السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير من الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن ال

المالية. وتم خالل االجتماع، إجراء مراجعة شاملة لما قامت به فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر االجتماع األول، الذي 

  .قاهرةوقع فى مدينة الرياض ديسمبر الماضي، وتم االتفاق على عقد االجتماع الرابع للمجلس في ال

 0/0/6600 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/568bd114324f8d6929086daf/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1452003604
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=116651#.VovULfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837941/%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%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/6/7--%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84/2525268#.VozIvvl97IU
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 وزير العدل يشارك في فعاليات مؤتمر مجلس األعمال المصري الكندي.

في فعاليات مؤتمر مجلس األعمال المصري الكندي المنعقد بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور  شارك المستشار أحمد الزند وزير العدل

ويناقش المؤتمر مدى .د.عمرو موسى والشيخ شوقي عالم مفتي الديار المصرية ولفيف من كبار رجال األعمال والمستثمرين

إطار اهتمام الدولة على االخذ بكافة األسباب التي  انعكاس بطء إجراءات التقاضي على تقليص مناخ االستثمار في مصر، ويأتي في

 .من شأنها دعم االستثمارات في البالد ورفع المستوى االقتصادي لها

 0/0/6600 بوابة األخبار

  وزير الرى: إثيوبيا ملتزمة بإنهاء حالة التوتر حول إنشاء سد النهضة

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، إن المفاوض المصرى استشعر عدم الحيادية تجاه المكتب االستشارى 

االتفاق على استبداله بمكتب استشارى آخر، مؤكدا أن إثيوبيا أقرت بالتزامها إلنهاء  الفرنسى، حول أضرار سد النهضة، لذلك تم

، المذاع على ”العاشرة مساء“حالة التوتر بين الدول الثالث. وأضاف الوزير ، خالل حواره، مع اإلعالمي وائل اإلبراشى، ببرنامج 

خالل التفاوض األخير، موضحًا أنه سيتم التوقيع مع المكتب ، أنه تم االتفاق على استبدال المكتب الفرنسى ”دريم“فضائية 

شهرا. وأكد أن المكاتب االستشارية  00الهولندى، والمساعد له، فى فبراير المقبل، على أن يتم االنتهاء من إعداد الدراسات خالل 

لمبادئ ينص على التزام الدول الثالث ستقوم بدارسة األضرار، على دول المصب، وتأثير التخزين في السد، مشيرا إلى أن اتفاق ا

 .باحترام نتائج الدراسات

 0/0/6600 اليوم السابع

 ن بين البلدينرئيس الوزراء يستقبل السفير اإليطالي لبحث التعاو

استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء سفير إيطاليا بالقاهرة، وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية المصري للشئون 

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خالل االجتماع على عمق .األوروبية

 مشدًدا على دعم الحكومة لالستثمارات االيطالية وتذليل أي تحديات قد تواجه ضخ المزيد منها. العالقات المصرية اإليطالية،

 5/0/6600 بوابة األهرام

 رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت التعاون المشترك

وحضر اللقاء وزير ساتايا ناديال  استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت العالمية

القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خالل االجتماع أن شركة االتصاالت. وصرح السفير حسام 

ميكروسوفت شريك هام للحكومة فى تقديم الدعم التقنى لبرامج التنمية، مشددا على وجود العديد من الفرص المتاحة لتحقيق 

ن الحكومة تعمل على تحقيق ربط كامل لقواعد البيانات فى المزيد من التعاون بين الجانبين خالل الفترة المقبلة، خاصة وأ

  .مجاالت الدعم والمعاشات والخدمات الصحية، وغيرها فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين

 5/0/6600 اليوم السابع

 رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة أجريوم زيادة االستثمارات

ألتقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مع الرئيس التنفيذي لشركة أجريوم الكندية، وعدد من ممثلي الشركة، لبحث 

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام قاويش: إن "المهندس .بتروكيماوياتسبل زيادة االستثمارات في مجال ال

 ."شريف إسماعيل أكد خالل اللقاء حرص الحكومة على تهيئة المناخ المحفز لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة

 5/0/6600 التحرير

http://akhbarelyom.com/article/568c2563324f8d2d4eead2bb/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1452025187
http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84/2525369#.VozIlPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837706/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8.aspx
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%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%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%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/2524478#.VovBovl97IU
http://www.tahrirnews.com/posts/363780
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  يونيو 36متر.. وافتتاحه 566وزير العدل: إنشاء مجمع محاكم بمنطقة طرة بمساحة

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل خالل افتتاحه محكمة الزيتون الجديدة أنه تم باألمس االتفاق مع األجهزة األمنية على إقامة 

المتهمين فى قضايا اإلرهاب، والتى تضم أعدادا كبيرة مجمع قاعات محاكم فى منطقة طرة حتي يتم توفير مكان آمن لمحاكمة 

من المتهمين، حتى ال يكون هناك مشقة على األجهزة األمنية. وأشار الزند إلى أن المجمع يضم أربع أو خمس طوابق على مساحة 

مشروعات فى وقت قياسى، متر، مطالبًا باالنتهاء من إعداد المجمع فى وقت قياسى طبقا لتوجيهات السيسى باالنتهاء من ال 566

 .يونيو 36على أن يكون افتتاح مجمع القاعات 

 5/0/6600 اليوم السابع

 

 وزير البيئة يلتقي نظيره القبرصي لتفعيل سبل التعاون المشترك

زير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي، لمناقشة تفعيل التقى خالد فهمي ، وزير البيئة ، الثالثاء، نيكوس كوايليس، و

.يأتي اللقاء ضمن زيارة الوزير القبرصي لمتابعة مخرجات القمة الثالثية، 6660بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 

 التي تم عقدها الشهر الماضي بين مصر وقبرص واليونان.

 5/0/6600 المصرى اليوم

 

 يناير حرام شرًعا 65التظاهر في «: األوقاف»

ونشرت الوزارة .يناير 65حددت وزارة األوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، موضحة أنه سيكون عن التظاهر في ذكرى ثورة 

يناير جريمة متكاملة، وتوريط للمصريين  65الرسمي وذكرت فيها أن التظاهر في موضوع الخطبة في ثماني صفحات، عبر موقعها 

 .في العنف واإلرهاب لصالح األعداء، وهو أمر محرم شرًعا، ونتفق في ذلك مع دار اإلفتاء

 5/0/6600 التحرير

 

 لإلدارة المركزية للشئون اإلداريةوزير الصحة يعين "صقر" رئيسا 

بندب ممدوح محمد نقيب صقر، مدير اإلدارة العامة  6600لسنة  5أصدر وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين، قراًرا برقم 

ام، مدة عللشئون اإلدارية للعمل، وكيال لوزارة الصحة ورئيًسا لإلدارة المركزية للشئون اإلداريةونص القرار على شغل المنصب ل

 باإلضافة إلى اإلشراف على إدارة العالقات العامة بمكتب الوزير.

 5/0/6600 بوابة األخبار

 

 المشروع غير الكسب لقانون خاضعا 05 مع للتصالح مفاوضات: الزند

خاضعا لقانون  05أعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند أن هناك مفاوضات تجري بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، مع 

قابل ، مالجهاز بشأن التصالح معهم في الخصومات القضائية نظير سدادهم كافة األموال المستحقة عليهم للدولة، بصورة كاملة

 حفظ تلك القضايا.

 5/0/6600 بوابة األخبار

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84--%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9500-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7/2524490#.VovBofl97IU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/868433
http://www.tahrirnews.com/posts/363714
http://akhbarelyom.com/article/568bdd0790e1f91b1c26fc56/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1452006663
http://akhbarelyom.com/article/568c077090e1f97d2e9da150/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-15-%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-1452017520
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 -وفود أجنبية :

 صائب عريقات يغادر القاهرة

كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور صائب عريقات 

استغرقت زيارة عريقات يومين من أجل التشاور والتنسيق مع المسئولين المصريين بشان .الفلسطينية في ختام زيارة لمصر

 المرحلة القادمة . األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتحركات على المستوى العربي والدولي خالل

 5/0/6600 بوابة األخبار

 -البرلمان المصرى :

 مصادر بالتليفزيون المصري: إصرار في مجلس النواب إلذاعة الجلسات مسجلة

قالت صفاء حجازي ، رئيس قطاع األخبار بالتليفزيون المصري، إن الجلسة األولى لمجلس النواب، التي ستعقد األحد المقبل، سوف 

ين للنواب واختيار رئيس المجلس واثنين نواب له.وأضافت حجازي، في تصريحات تكون مباشرة على الهواء ألنها تتضمن حلف اليم

لها أن التليفزيون المصري سوف ينقل الجلسة األولى أما باقي الجلسات فلم يتم البت فيها، وهل سيتم بثها أم ال، وهو أمر من 

وقالت مصادر في التليفزيون المصري إن .شؤون المجلس الداخلية هو من يحددها، ونحن مستعدون لنقل الجلسات في أي وقت

 .هناك إصراًرا في مجلس النواب ، لتسجيل الجلسات ثم تتم إذاعتها مسجلة وال تكون هناك جلسات على الهواء

 5/0/6600 المصرى اليوم

 

 "عدلي منصور والسيسي" إلزامية ألعضاء البرلمان وليست تنظيميةمجدي العجاتي: مادة مناقشة قوانين 

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن أغلب القوانين التي اعتراض عليها كثيرون كقانون 

وأكد .لبرلمان في أولي جلساتهالتظاهر وغيرها يمكن للبرلمان إعادة النظر فيها ومناقشتها والبت فيها، وستعرض علي رئيس ا

العجاتي في حوارة في يحدث في مصر علي فضائية الـ إم بي سي اليوم الثالثاء، أن تلك القوانين، حين وضعت لم يكن لدينا 

من الدستور، والتي تنص علي  005وفيما يتعلق بالمادة .رفاهية التغاضي عنها أو تأجيها فالجميع علي دراية بوضع مصر آنذاك

يوما،  05ة مناقشة كل القوانين والقرارات التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور والسيس،ي في مدة ال تزيد على ضرور

 ."قال: إنها إلزامية ألعضاء البرلمان وليست تنظيمية، قائال": أتوقع أن ينتهوا من مناقشة جميع القوانين قبل انتهاء هذه المدة

 5/0/6600 بوابة األهرام

 -األحزاب واألئتالفات :

  سامة العبد لكننا ندعم "على عبد العال" لرئاسة البرلمانمستقبل وطن": نقدر أ"

أكد أحمد سامى، أمين اإلعالم بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يقدر قيمة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة األزهر السابق 

وخبرة فى العمل والمرشح لرئاسة البرلمان، لكن الحزب وضع أسسا فى اختيار رئيس المجلس بأن تكون له شخصية قانونية 

السياسى وهو ما تتوفر فى شخص الدكتور على عبد العال. وقال  إنه لم ينته من إعداد كافة القوانين التى ستناقش فى البرلمان، 

ويعد مجموعة من القوانين لمناقشتها تحت قبة البرلمان، مضيفا أن من أولويات الحزب مناقشة قانون الخدمة المدنية وقوانين 

  .ة والتعليمخاصة بالصح

 0/0/6600 اليوم السابع

 

http://akhbarelyom.com/article/568be20990e1f9da1d26fc56/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1452007945
http://www.almasryalyoum.com/news/details/868416
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837990/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2525403#.VozIgvl97IU
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  مصادر: مصطفى بكرى يخوض االنتخابات الداخلية لـ دعم مصر على منصب وكيل النواب

مصر، عن اتصاالت أجراها عدد من نواب االئتالف مع مصطفى بكرى لمطالبته بالترشح كشفت مصادر من داخل ائتالف دعم 

لوكالة البرلمان بعد إجراء تغيير فى الالئحة الداخلية لالئتالف يتيح لكل من يرغب للترشح ألى منصب أن يتقدم ليتم االنتخاب 

تخابات وكالة المجلس داخل ائتالف دعم مصر والمقرر داخل دعم مصر للتوافق حول األسماء. وأكدت المصادر أن بكرى سيخوض ان

 .ه الترشح ألى منصبإجراؤها السبت المقبل داخل أحد فنادق القاهرة، موضحا أن تغيير الالئحة هو سبب تراجع بكرى عن رفض

 0/0/6600 اليوم السابع

 "عليا الوفد" تختار "أبوشقة" رئيسا للكتلة البرلمانية باإلجماع..والسويدى وعقيل نائبين

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، باإلجماع اختيار المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد 

جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب، .رئيسا للكتلة البرلمانية للوفد، وطلعت السويدى وشوقى عقيل نائبين للكتلة

 والتى شكلت لجنة إلجراء انتخابات اختيار رئيس الكتلة البرلمانية، وانحصرت المنافسة بين أبوشقة والسويدى وعقيل.

 5/0/6600 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدنى :

  سنوات 4حية"مستشارا لألمن بمليون جنيه فى الجهاز المركزى للمحاسبات" ينتقد تعيين "الغرف السيا"

انتقد التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمراجعة الميزانية العمومية لالتحاد المصرى للغرف السياحية فى 

للواء عبد الرحيم ألف جنيه  36، وكذا حساباتها الختامية عن العام المالى المنتهى بذات التاريخ، صرف مبلغ  6605يونيو  36

 6605مايو  05حسان للعمل كمستشار لألمن السياحى واالتصاالت الحكومية باالتحاد بموجب العقد المبرم بينه وبين االتحاد فى 

  .سنوات 4ألف جنيه شهريا لمدة  66، نظير مبلغ 

 0/0/6600 اليوم السابع

 القائم بأعمال "المرشد" يعتذر لشباب اإلخوان

قدم الدكتور محمود عزت، نائب مرشد اإلخوان، القائم بأعمال المرشد، االعتذار لجبهة شباب الجماعة، داعيا للم شمل الصف 

قبل ذكرى ثورة يناير القادمة، وذلك بعد األزمة األخيرة التي ضربت التنظيم في الشهر الماضي، بعد إقالة محمد اإلخواني 

وقال في .عبدالرحمن المرسي، مسئول اللجنة اإلدارية للجماعة، للمتحدث اإلعالمي محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي بدال منه

د للجماعة: "إن ظلمتك فقد ظلمت نفسي، وإن ظلمتني فقد ظلمتني نفسي، رسالته التي نشرها على الموقع الرسمي الجدي

 فلنسارع بالتوبة واإلنابة إلى الغفور الرحيم". ه على الوفاء،وليس لنا جميًعا إال طلب المغفرة ممن عقد بيننا عقد األخوة وبايعنا

 0/0/6600 البوابة نيوز

 مسئول اللجنة اإلدارية العليا لإلخوان يرفض زيارة "دراج" ألمريكا

رفض محمد عبدالرحمن مسئول اللجنة اإلدارية العليا لجماعة اإلخوان، والموالي لجبهة محمود عزت زيارة الوفد التي قام بها "دراج" 

إن "ذكرى الصفحة الرسمية على "الفيس بوك" نشره علىوقال في بيان .األمس إلى ألمريكا، مؤكدا أنها ستضر الجماعة ولن تنفعها

هذه يناير تمثل حلقة هامة من حلقات كسر النظام الحالي، فال يجب أن يحالوا البعض من داخل الصف اإلخواني أن يسيئ ل 65

مؤتمر أكبر منظمة أمريكية يذكر أن وفد من قيادات جماعة اإلخوان زار مدينة شيكاغو للمشاركة في .الذكري قبل أيام من انطالقها

 والمعروفة بـ"ماس"، ويرأس الوفد الدكتور عمرو دراج رئيس المكتب السياسي لجماعة اإلخوان في الخارج.

 5/0/6600 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86/2525539#.VozIU_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837928/%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A/2525340#.VozIofl97IU
http://www.albawabhnews.com/1701602
http://www.albawabhnews.com/1700364


 

 

6600يناير  60نشرة    مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 -تصريحات :

 أسامة العبد: سأخوض معركة رئاسة البرلمان

الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة األزهر األسبق وعضو مجلس النواب، اعتزامه الترشح على رئاسة مجلس النواب المقبل، أعلن 

 معربا عن أمله أن يكون المجلس على مستوى راٍق يليق بقيمة وقامة مصر.

 0/0/6600 الشروق

 

 مخيون: "البلطجة اإليرانية" فى المنطقة العربية تجاوزت كل الحدود والبد من مواجهتها

قال يونس مخيون رئيس حزب النور، إن المشروع اإليرانى للهيمنة على المنطقة أصبح واضًحا جلًيا لكل أحد، وذلك عن طريق 

االضطرابات، وشن الفوضى فى الدول العربية، تمهيًدا للهيمنة وتحقيق الحلم اإليرانى بإقامة اإلمبراطورية إثارة القالقل و

الفارسية على أنقاض الدول العربية، مستخدمة فى ذلك دعم المد الشيعى بكل قوة وزرع العمالء، مشدًدا على أن "الشيعة" 

آليات قم والنجف وطهران، كما فعلوا ذلك فى العراق ولبنان واليمن  طابور خامس فى كل بلد ووالؤهم ليس ألوطانهم، ولكن

وأشار فى بيان له إلى أنهم اآلن يحاولون تنفيذ هذه المخطط الخبيث فى المملكة العربية السعودية، حتى وصل .وسوريا والبحرين

شيعية مستقلة مع البحرين.وشدد على أنه بانفصال القطيف واإلحساء وإقامة دولة  -على لسان نمر النمر -األمر إلى التهديد 

 البد للدول العربية أن تنتبه لهذا الخطر، وأن تتوحد لمواجهة البلطجة اإليرانية فى المنطقة، التى تجاوزت كل الحدود .

 5/0/6600 بوابة األهرام

 

 وحيد عبد المجيد: التحالفات البرلمانية ال تمتلك رؤى وإستراتيجيات

تحالف واحد بتشكيل االغلبية داخل البرلمان قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مدير مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية، أن استئثار 

وأوضح أن تلك التحالفات .ليس في صالح المجلس، مؤكدا أن "دعم مصر" لن تستطيع االستمرار في فترة طويلة وسيتم تفكيكها

الكثير وأضاف أن المجلس القادم سيشهد تشكيل .لم تكشف عن برامج حقيقية لها ولم تظهر عن كيفية تحركاتها داخل المجلس

 من التحالفات داخل المجلس ولكن أيضا ستتفكك ويحل غيرها محلها بسبب االختالف في الرؤي.

 5/0/6600 البوابة نيوز

 

 عماد جاد تعليًقا على أزمته مع المصريين األحرار: الموضوع انتهى

س النواب، إنه لم يحسم قراره النهائى بشأن ترشحه لوكالة المجلس، لزيادة أعداد النواب الذين قال الدكتور عماد جاد، عضو مجل

وأوضح أنه ليس عضوا في تحالف دعم مصر حتى يعلنوا تأييده .أعلنوا عن خوضهم المنافسة على منصب وكيل مجلس النواب

جميع الشخصيات التي سيتم ترشيحها ليقرر بعدها من  المباشر للدكتور علي عبدالعال لرئاسة المجلس، الفتا إلى أنه سيدرس

وعن أزمته مع حزب المصريين األحرار وإمكانية عودته مرة أخرى للحزب علق جاد قائال: .سيختار لشغل ذلك المنصب المهم

 الموضوع انتهى.

 5/0/6600 البوابة نيوز

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012016&id=40b86872-29c9-49af-90e5-e50940799950
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837893/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1700459
http://www.albawabhnews.com/1700210
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 -توك شو :

  "منير فخرى عبد النور: البرادعى "رومانسى" وليس خائنًا.. وحسنين هيكل "عمى

وزيرالصناعة والتجارة السابق، أن الدكتور محمد البرادعى ليس خائنًا أو مدفوعًا من الخارج، ولكنه أكد منير فخرى عبد النور 

وقال ، فى أول حوار تلفزيونى بعد خروجه من التشكيل الوزارى، "رومانسى"، ناصحًا إياه باالبتعاد عن السياسة ألنه "ملوش فيها. 

محمد حسنين هيكل عمى، وكبرت لقيته قدامى وقد اختلف معه فى الرأى، ومحمد حسنى مبارك مع اإلعالمى مجدى الجالد،"

خوان صفحة وطويت. وعن اإلنسان صعبان عليا، ولكن الرئيس األسبق ترك النظام يترهل بما ال يسمح باستمراره"، مؤكدًا أن اإل

السيسى، قال عبد النور إنه يتمتع بشخصية جارفة، تسمح له بفتح ذراعيه وقلبه لضم الشباب المصرى الوطنى الساعى إلى 

 .تنمية مصر ونهضتها ونموها

 0/0/6600 اليوم السابع

 

 «دعم الدولة»فصل أي عضو ينضم لتحالف «: الوفد»الرئيس الشرفي لـ

من أعضاء الحزب إلى ائتالف دعم الدولة المصرية، الفًتا إلى أن الحزب  9الوفد، انضمام نفى أحمد عز العرب، الرئيس الشرفي لحزب 

وأضاف خالل مداخلة هاتفية .أعضاء ضمن قائمة في حب مصر، كتحالف انتخابي قبل إعالن نتيجة االنتخابات البرلمانية 9رّشح 

لالئتالف بشكل نهائي، فهذا يعني أنهم استقالوا من أنه في حالة انضمام أي من أعضاء الحزب « ساعة من مصر»له ببرنامج 

وأكد أن االنضمام ألي تحالف برلماني بعيًدا عن الحزب يعد مخالف لشروط دخولهم البرلمان وفقًا للدستور، ألن ذلك ُيعد .«الوفد»

مام ألي ائتالف برلماني، ألنه فصل كل من لم يلتزم بالقرار الصادر عن الوفد بعدم االنض»تغييرًا في الصفة الحزبية، متابًعا: 

 «.ُيخالف ما تم االتفاق عليه داخل أروقة الحزب

 0/0/6600 الشروق

 

  "عدلى منصورمجدى العجاتى: "رئاسة البرلمان كانت هتبقى صعبة على 

وعلق المستشار مجدى العجاتى، على ما تردد خالل الفترة األخيرة، بشأن تولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية 

العليا رئاسة البرلمان، قائاًل "القاضى ديما فى منصة عالية، والمنصة العالية مع النواب ما تنفعش"، مشيرًا إلى أن عدلى منصور 

دارة مجلس النواب، ولكن كان سيشعر بالتعب ألن منصب رئيس المحكمة الدستورية "ليس سهاًل"، وتابع "ما اتعودش يستطيع إ

حد يعارضه فى هذا المنصب وهتبقى صعبة عليه". وأضاف خالل لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" أن قوانين بناء الكنائس 

ية عاجلة فى المناقشة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات من السيسى والعدالة االنتقالية والصحافة واإلعالم، تعتبر أولو

بترجمة القوانين المتعلقة بالعدالة االجتماعية واالقتصاد لتحويلها إلى تشريعات. وكشف عن لقائه بالبابا تواضروس الثانى، 

ر النعقاده. وعن المفاوضات التى تتم حاليًا للتواصل لمشروع قانون لبناء الكنائس سيتم عرضه على مجلس البرلمان فى أول دو

حول بناء سد النهضة اإلثيوبية، واالتفاقية اإلطارية لبناء السد، قال إنه ال يرى أى مشكلة فى االتفاقية اإلطارية لبناء سد النهضة 

  .ألنها تنظم التعاون فى هذا األمر، ولكن من حق البرلمان مراجعتها

 0/0/6600 اليوم السابع

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D9%83/2525219#.VozI5_l97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012016&id=7df2d198-cd6e-4c1e-8a12-41bc054128c0
http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%89--%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/2525247#.VozIuvl97IU
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 بهاء ابو شقة: سأكون صوتا معبرا عن الوفد في البرلمان

ديمقراطي، وقراراته ليست ملكا لشخص، وإن قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن الوفد حزب 

وأضاف بمداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم أنه تم اختياره علي مرحلتين األولي .كان صاحب نفوذ أو وضع قوي بالحزب

م صوتا، ث 66حصل أبو شقة علي  64بالتصويت السري لكل من تشرفوا لعضوية الهيئة بين نواب الوفد، وكان عدد من صوتوا 

أخذ بهذا األمر االسترشادي، ضمنا لالئحة الحزب في المناقشات النهائية التي خلصت فيها الهيئة العليا باإلجماع إلي اختياره رئيسا 

  .وأكد أبو شقة أنه سيكون في المرحلة المقبلة صوتا معبرا عن حزب الوفد ومبادئه وثوابته داخل البرلمان.للهيئة البرلمانية

 5/0/6600 بوابة األهرام

 

 «نوع من التودد اللزج»بالسعودية: إبراهيم عيسى ينتقد ارتداء سحر نصر الحجاب 

ذا ه»انتقد إبراهيم عيسى، ارتداء الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، للحجاب أثناء لقائها لمسؤولين سعوديين، قائال: 

مجاملة وأضاف أن ما أقدمت عليه وزيرة التعاون الدولي هو .«نوع من التودد اللزج.. انتي مش ممثلة لنفسك انتي ممثلة لمصر

بطلوا سياسة اليد السفلى دي بقا.. ما حدث »واستطرد: .للسعوديين، على الرغم من أن األمر ال عالقة له بأي تقاليد سعودية

 .«تطوع من الوزير ولم يطلب أي مسؤول سعودي منها أن تتحجب.. هذا يدل على كيفية إدارة حكومتنا لعالقتها مع الدول العربية

 5/0/6600 الشروق

 -سوشيال ميديا :

 وائل غنيم: سافرت المريخ اللتقي جون كيندي

 هيالري للقاء أسبوعين منذ أميركا إلى سافر بأنه نيوز، البوابة موقع على نشر الذي الخبر صحة غنيم، وائل نفى الناشط السياسي

وقال موقع البوابة نيوز إن "غنيم" سافر .المسلمين اإلخوان جماعة من وأعضاء القرضاوي، يوسف الشيخ طلب على بناء كلينتون

 ونكلينت هيالري تقىإلى أميركا، منذ أسبوعين بناء على اتفاق بينه يوسف القرضاوي وأعضاء من جماعة اإلخوان في قطر، وأنه ال

منشوره ساخًرا: "وبما إنه ال حدود بين الواقع والخيال غنيم واختتم .المنظمات من عدد مع العربية الثورات ملف إدارة تتولى التي

 في صحافة األذرع اإلعالمية، فأقترح تعديل الخبر إلى التالي؛ وائل غنيم يتجه إلى المريخ على متن الوحش المصري للقاء الرئيس

 . األميركي الراحل جون إف كينيدي لتنفيذ األجندة التآمرية لشركة جوجل سعًيا إلحداث الفوضى في شركة فيسبوك

 0/0/6600 رصد

 

 سيف الدولة: لماذ ال تتبني أى جهة شجاعة حوارا وطنيا في ذكري الثورة

في الشأن القومي ومستشار الرئيس األسبق محمد مرسي، بعقد حوار وطني بين األطياف الفكرية طالب محمد سيف الدولة الباحث 

وقال سيف الدولة في تدوينة له على حسابه بموقع التواصال االجتماعي " فيس بوك" .يناير 65والسياسية بمناسبة ذكري ثورة 

 والسياسية الفكرية األطياف كافة بين وطنيا حوارا ةواستضاف تنظيم على قادرة :"هل يعقل أن تخلو مصر من جهة شجاعة

 ؟المضادة والثورة الثورة بين مصر  عنوان تحت للثورة الخامسة الذكرى بمناسبة

 5/0/6600 مصر العربية

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837949/%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%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012016&id=5a4f3fe1-ba7a-4130-b0d5-63f9e35497ea
http://rassd.com/172358.htm
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%A7/868585-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 الدخول بدون راجية عمران؟البرعي: لماذا قبل أعضاء القومي لحقوق اإلنسان 

انتقد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رفض قوات التأمين الموجودة أمام سجن طرة شديد الحراسة " العقرب" دخول عضوة 

وقال البرعي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر .المجلس القومي لحقوق اإلنسان، ضمن وفد المجلس لزيارة السجن

مش زعالن ان الداخليه ما رضيتش تدخل راجيع عمران الي سجن العقرب انا زعالن من باقي بعثه المجلس دخلوا انا :”"تويتر" 

 .” التضامن فين طيب…وسابوها علي الباب 

 5/0/6600 مصر العربية

 

 محسوب: مصر بحاجة لمصالحة شاملة

طالب محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي باجراء مصالحة شاملة بين القوى 

بالطبع مصر بحاجة لمصالحة شاملة لكنها :”وقال محسوب في تغريدية على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" .السياسية

 ."مصالحة ال يمنعها إال وجود سلطة تتعيش على الُفرقة وتتغذى على القمع رحيلها سيفتح طريق لم شمل الوطن

 5/0/6600 مصر العربية

 

 نجار: من يعتقد أنه بعيد عن إيران ستصيبه النار من حيث ال يدريمصطفى ال

وأوضح في عدة تغريدات .أكد النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، على أهمية أن تتخذ الدول العربية موقًفا موحًدا ضد إيران

مصير إيران في المنطقةليس من  عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر"، كيف يمكن أن يحدد الموقف العربي

مصلحة المنطقة العربية تأجيج الصراع المذهبي والطائفي، إيران ليس لديها ما تخسره لكننا أمام عواصم عربية صارت تدار من 

 اإليراني المشروع عن بعيد أنه يعتقد من بالمزيد، إيران يغري  رمادية بعض المواقف والوقوف فى المربع الخطأ!طهران

 !يدري ال حيث من نيرانه ستصيبه

 5/0/6600 مصر العربية

 

 عالء األسواني: إيران والسعودية ومصر دول تتمتع بنعمة "القضاء الشامخ"

وكتب .انتقد الكاتب والروائي عالء األسواني، التناول اإلعالمي لموقف إيران من إعدام السعودية للقيادي الشيعي نمر باقر النمر

ا: "في مصر حملة إعالمية شرسة ضد إيران ألنها األسواني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيه

 ."اعترضت على حق السعودية في إعدام أي سعودي في أي وقت إيران والسعودية ومصر دول تتمتع بنعمة القضاء الشامخ

 5/0/6600 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%A7/868483-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%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%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
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%A7/868372-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%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%A7/868288-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%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%A7/867778-%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%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE
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 النشره المجتمعيه

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

مليون دوالر منحة سعودية لشراء منتجات وسلع 566  

بالمجلس التنسيقى المصرى السعودى الذى اختتم اعماله فى الرياض، أن من مصادر مسئولة بالوفد المصرى « الشروق»علمت 

هناك تفهما كبيرا من الجانب السعودى فيما يتعلق بالمساعدات والمنح التى ستقدمها المملكة لمصر خالل الفترة 

تعلق بتأمين االحتياجات أن الجانبين توصال إلى اتفاق فيما ي« الشروق»القادمةوأضافت المصادر التى فضل عدم ذكر اسمها لـ

المصرية من المواد البترولية خالل العام المالى الحالى، إضافة إلى موافقة الجانب السعودى على امكانية استخدام مصر للمنحة 

 .مليون دوالر فى المرحلة األولى، لتمويل سلع وبضائع يحتاجها الجانب المصرى 566السعودية المقدرة بـ

 6600-0-0... الشروق

ألف دوالر 656مصادر: رفع سقف اإليداع النقدي إلى   

ع تتضمن رفكشفت بعض المصادر المصرفية، ان البنك المركزي سيفصح عن سياسات نقدية جديدة بداية االسبوع المقبل، 

الف دوالر خالل الفترة  56ألف دوالر شهرًيا مقارنة بنحو  656أضعاف القيمة الحالية، لتصل إلى  5سقف اإليداع النقدي للدوالر 

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تشمل السياسات الجديدة مزيداً من اإلجراءات التيسيرية فيما يتعلق بفتح اإلعتمادات  الحالية

 .لصناع والمستوردين، وكذلك توفير إعتمادات مالية جديدة إلستيراد الخامات والسلع األساسية الالزمة لألسواقالمالية ل

 6600-0-0...البوابه نيوز

 وخبراء: بسبب الدوالر 6605تراجع مبيعات السيارات في مصر بنهاية  25%

وقال رئيس غرفة الصناعات 6605، خالل العام المنتهي %65المحلية بمصر، تراجًعا بمبيعات السيارات بنحو شهدت السوق 

الهندسية باتحاد الصناعات، حمدي عبدالعزيز، إن االنخفاض بمعدل المبيعات، جاء بسبب عدم قدرة الوكالء والمستوردين على 

 .العملة الصعبة والسياسة النقدية للبنك المركزي التي صعبت من االستيراد تلبية طلبات السوق من عدة أنواع؛ نظًرا لعدم توافر

 6600-0-5...رصد

 صحه

 نقيب الصيادلة: مرضي فيروس سي فئران تجارب لـ"الصحة".. وشيحة يرد: "انت بتفتي"

الكبدية التابعة لوزارة الصحة تستخدم مرضى فيروس سي كفئران تجارب  أكد نقيب الصيادلة، محيى عبيد، أن لجنة الفيروسات

وكشف  لعقاقير عالج الفيروس، مؤكدا أن أكثر من نصف المتلقين للعالج يعانون من انتكاسة المرض بسبب هذه العقاقير

، مستندا إلى بحث طبي نشره نقيب الصيادلة عن نيته التقدم ببالغات للنائب العام تكشف عن االنحرافات القانونية للوزارة

من المرضى بعانون من انتكاسة المرض بسبب  %40الدكتور مجدى الصيرفي، عضو لجنة الفيروسات الكبدية، كشف فيه أن 

فيما علق أستاذ األمراض الكبدية ورئيس وحدة الكبد بجامعة المنصورة، جمال  السوفالدي ومشتقاتة وأيضًا عقار اإلنترفيرون

يحات نقيب الصيادلة قائاًل: "نقيب الصيادلة غير متخصص ألنه أفتى بما ال يعلم، وليس له الحق في الفتّي فى شيحة، على تصر

 ."أشياء خارج تخصصه

 6600-0-0 ...بوابة االهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012016&id=56069af2-6aec-4faa-bbac-3df7845de420
http://www.albawabhnews.com/1701621
http://rassd.com/172293.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838023/%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84.aspx
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 النقل والمواصالت

 خالل أيام« كوبري السالم»يعلن إعادة تشغيل « مميش»

أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، األربعاء، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعادة تشغيل 

يناير، بعد اتخاذ جميع إجراءات التأمين  65سنوات منذ ثورة  4كوبري السالم ، على قناة السويس خالل أيام، بعد توقف دام 

 الالزمة لتأمين الكوبري، وحركة العبور شرقا وغربا.

 6600-0-0...المصري اليوم

 تعليم

 «لو الهرم اتحرك أنا مش هتحرك»عن أزمة اتحاد الطالب.. وزير التعليم العالي: 

بعض الطالب الفائزين في انتخابات اتحاد الطالب حاولوا الضغط علّي »قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، إن 

 .«بلقاءات تليفزيونية قبل اعتماد النتيجة بشكل رسميلوضعي أمام األمر الواقع، من خالل تنظيم مؤتمرات صحفية، والظهور 

رضخ أنا لم أ»، مساء الثالثاء، «صدى البلد»، الذي يعرض على فضائية «على مسؤوليتي»في تصريحات لبرنامج « الشيحي»وأضاف 

 عبيره.، على حد ت«لو الهرم اتحرك أنا مش هتحرك»، متابًعا: «لهذه المحاوالت، ألنه من الصعب جًدا استثارتي

 6600-0-0... الشروق

 أقباط

 أقباط من العاملين بدير السريان في حادث مروع 2مصرع 

بدير السريان كانوا في طريقهم لمحافظتي بني سويف والمنيا وقع اليوم تصادم مروع بين سيارة ميكروباص تقل عاملين أقباط 

 لقضاء إجازة العيد وسيارة نقل علي الطريق الزراعي الغربي لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

 6600-0-5...االقباط اليوم

 أخرى
 

 «قرية أوليمبية»فدانا إلقامة  66اإلسكندرية تسلم الجيش محافظة 

قامت محافظة اإلسكندرية بازالة التعديات على أرض القرية األوليمبية غرب اإلسكندرية والمخصصة إلستضافة اإلسكندرية دورة 

أراضي أمالك الدولة وذلك  فدانا من 66حيث تم هدم فيال ومبنى و عدد من األسوار المتعدية على مساحة  6602ألعاب المتوسط 

 تمهيدًا إلقامة القرية األولمبية عليها وقد تم تسليم االرض للقوات المسلحة لسرعة تنفيذ المشروع.

 6600-0-0... ربوابة االخبا

 إثيوبيا بدأت حجز المياه عن مصر

نشرت صحيفة مصرية، وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي، ، صور األقمار الصناعية لسد "النهضة" اإلثيوبي، وتطورات بنائه، 

بوابة، بالتزامن مع  00وتحويل مجرى النيل للسد، مشيرة إلى أن إثيوبيا بدأت فعليا في توليد الكهرباء، عقب انتهائها من بناء 

وقالت صحيفة "اليوم السابع"، الثالثاء، إنها تنفرد بنشر الصور بعد إزالة  مماطلتها المستمرة في مفاوضاتها مع مصر والسودان

 التشويش األمريكي، التي التقطتها األقمار الصناعية لسد النهضة، منذ بدء عملية إنشائه، حتى تغيير مجرى نهر النيل بالكامل.

 6600-0-0...60عربي

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/868777
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012016&id=1e0efcc2-ab33-4922-9d83-9be62afe6249
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=139218
http://akhbarelyom.com/article/568cbf9990e1f9c5763e7db8/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-20-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1452064665
http://arabi21.com/story/880586/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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 مصر ستتحمل تكاليف زيادة فتحات سد النهضة«: النيل»رئيس قطاع 

 قال المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الوفد المصري في اللجنة الوطنية الثالثية لملف سد النهضة اإلثيوبي،

إلى  وأشار إن الوفد المصري يضم خبراء على مستوى عال من العلم فيما يتعلق بالسدود، وهيدروليكا المياه، واإلنشاءات، والتربة

أن الوفد سيتقدم بدراساته الفنية الخاصة بإمكانية إضافة الفتحتين المقترحتين للجانب اإلثيوبي شامله أبعادها الهندسية 

السوداني، وذلك في االجتماع الذي يستغرق يومين على أن يعقبه رفع تقرير فني مشترك من قبل والفنية، وفي حضور الوفد 

الخبراء الفنيين بالدول الثالث لوزراء المياه التخاذ القرار النهائي بشأن المقترح المصري، الفتا إلى استعداد مصر لتحمل تكلفة 

 ح .إنشاء الفتحتين إذا وافق الجانب اإلثيوبي على المقتر

 6600-0-0... بوابة االخبار

 بسوهاج جديدة خدمية مشروعات لتنفيذ جنيه ماليين 2

جديدة بالمحافظة؛ لتنفيذ مشروعات لخدمة وتنمية جمعيات أهلية  2أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اختيار 

المجتمع المحلي وتشغيل الشباب ضمن البرنامج العاجل لالستثمار في التشغيل والعمالة بتمويل من الصندوق االجتماعي 

لهذه يناير , خالل قيام المحافظ بتسليم عقود تنفيذ المشروعات 5جاء ذلك مساء الثالثاء  ماليين جنيه 2للتنمية قدره 

 الجمعيات بواقع مليون جنيه لكل جمعية بحضور طاهر عبد الرحمن مدير فرع الصندوق االجتماعي للتنمية بالمحافظة.

 6600-0-5... بوابة االخبار

 والمحافظ يأمر بالتطعيمرأس ماشية بسبب الحمى القالعية في البحيرة..  36نفوق 

رأس ماشية بسبب  36شهدت قرى سيدي عقبة وفزاره ومنية السعيد، التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة، أمس الثالثاء، نفوق 

ومن جانبه، أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ  مرض الحمى القالعية، ما تسبب في حالة من الذعر بين الفالحين ومربي الماشية

بسرعة تشكيل لجنة من الطب البيطري والمحافظة واالنتقال لمناطق ظهور حاالت الماشية النافقة وأخذ عينات منها البحيرة، 

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة،  ونقلها لدفنها في المدفن الصحي، حتي ال تتسرب لحوم المواشي النافقة لألسواق

، مدير المديرية، إنه تم تشكيل لجان متابعة بجميع القرى والمراكز، من أجل حالة الطوارئ، وقال الدكتور جاد اهلل الخولى

 التحصينات الالزمة ضد مرض الحمى القالعية.

 6600-0-0 ...الوطن

 نشطاء يدشنون حملة "رسالة برىء" لرفض أحكام اإلعدام بمصر

"ال خير في عالم يصمت على إعدام بريء"، أطلق نشطاء وحقوقيون وسياسيون في بعض الدول العربية والغربية  تحت شعار

حملة بعنوان "رسالة بريء"، رفضا ألحكام اإلعدام التي تصدرها سلطة االنقالب في مصر، وتضامنا مع متهمي القضية المعروفة 

قض األربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المتهمين بقضية كرداسة ضد وتصدر محكمة الن."إعالميا بـ"اقتحام قسم كرداسة

شخصا، بزعم تورطهم في أعمال عنف خالل فض اعتصامي "رابعة  023باإلعدام، البالغ عددهم  6605الحكم الصادر في فبراير 

ديوهات بعّدة لغات مختلفة، ونشرت حملة "رسالة بريء" على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من الفي."والنهضة

التي شارك فيها نشطاء وحقوقيون وسياسيون من بعض الدول، للتأكيد على رفضهم الكامل لممارسات سلطة االنقالب وقضائها 

 الذي قالوا عنه إنه غير محايد تماما ويفتقد للنزاهة، وأصبح أداة باطشة وظالمة في أيدي العسكر ضد معارضيهم.

 6600-0-0...60عربي

 

http://akhbarelyom.com/article/568c65db324f8d8f67cf7a9e/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1452041691
http://akhbarelyom.com/article/568c148090e1f99b336c15dd/7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-1452020864
http://www.elwatannews.com/news/details/901093
http://arabi21.com/story/880697/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%A1-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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 6602منتصف « مجمع التحرير»محافظ القاهرة : إخالء 

قال الدكتور جالل مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، صباح اليوم، األربعاء، إن مجمع التحرير يضم العشرات من اإلدارات الخدمية 

ألف مواطن  066ألف موظف، باإلضافة إلى تردد حوالى  36المواطنين والتابعة لمجموعة من الوزارات، ويضم حوالى التي تهم 

وأضاف المحافظ أن محافظة  يوميا خالل ساعات محددة من النهار مما يتسبب في ضغط مروري على المنطقة المحيطة به بأكملها

ات التي تشغله، وأن ذلك سيستغرق فترة أكثر من عام لحين االنتهاء من توفير القاهرة سوف تعمل على إخالء المجمع من اإلدار

 أماكن بديلة لكافة اإلدارات العاملة به بمعرفة الوزارات والهيئات التابعة لها.

 6600-0-0...المصري اليوم

 

 اإلسكندرية في مياه األمطارغرق شوارع أبوتالت ب

يعاني أهالي منطقة أبوتالت التابعة لمحافظة اإلسكندرية من غرق شوارع المنطقة في مياه األمطار منذ أسبوع حتى اآلن، 

وسط تجاهل من المسؤولين وعدم شفط المياه من الشوارع رغم استغاثات األهالي المتكررة لمسؤولي الحي، مما تسبب في 

وقد عبر بعض األهالي  لى المحال التجارية والمنازل في المنطقة وهددها بالسقوط وإعاقة األهالي عن الحركة.دخول المياه إ

عن معاناتهم وغضبهم، فيقول سالم عبدالعزيز، من سكان شارع عيد أبوتالت: "المياه بالصورة دي من أسبوع وال حد سائل 

حمادة محمد: "المحافظ شاطر بس ييجي لنا كل كام يوم ويقول هنعمل وأضاف ."فينا وشوية مطر يوقفوا الحياة في المنطقة

 ."وال حاجة بتتعمل، الشوارع متكسرة وكلها حفر والميه دخلت المحالت والبيوت والمسؤولين نايمين في العسل

 6600-0-0...رصد

 بعد تهجيره لنا قسريا أهالي سيناء: الجيش فقد حاضنته الشعبية

اشتكت رابطة أسر وأهالي سيناء المهجرين من منازلهم من صعوبة ما يالقونه جراء برد الشتاء القارس، وعدم تقديم الدولة 

أماكن بديلة تأويهم بعد أن هجرتهم قسريا إلقامة المنطقة العازلة التي تقيمها قوات الجيش المصري على الشريط الحدودي 

دد من األهالي المهجرين في بيان مصور بثوه عبر موقع التواصل االجتماعي "إن أهالي سيناء سجلوا ملحمة من للبالدوقال ع

الصمود في وجه الصهاينة ومن ساعدوهم، لم يستطع العدو الصهيوني أن يهجرهم من أرضهم حتى أطلق عليهم اسم 

 ."الصامدون

 6600-0-0...رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/868785
http://rassd.com/172340.htm
http://rassd.com/172345.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

  كنيسة قبل بدء احتفاالت أعياد الميالد بالقاهرة 306خبراء المفرقعات يفحصون 

أكد مصدر أمنى، أن خبراء المفرقعات بالقاهرة، بقيادة اللواء جمال حالوه مساعد الوزير للحماية المدنية، واللواء عالء عبد الظاهر 

كنيسة منتشرة بقطاعات القاهرة األربعة، إلجراء عمليات فحص وتعقيم لكافة الكنائس تحسبا لوجود أى  306 سيفحصون

  .أجسام غريبة

 0/0/6605 اليوم السابع

 

 إبطال مفعول عبوة ناسفة شديدة االنفجار بجوار محطة تنقية باإلسكندرية

ليوم الثالثاء، مفعول عبوة ناسفة شديدة االنفجار زرعت بجوار محطة التنقية أبطل خبراء المفرقعات بمديرية أمن اإلسكندرية ا

 للصرف الصحي بطريق المطار السريع.

 5/0/6600 الدستور

 

 "سجن طرة" يمنع عضوة بـ"القومي لحقوق اإلنسان" من زيارة "العقرب"

لراجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، بزيارة سجن العقرب، ضمن وفد "القومي  رفضت إدارة سجون طرة السماح

لحقوق اإلنسان" برئاسة الناشط الحقوقي جورج إسحاق، لعدم وجود اسمها ضمن القائمة التي سلمها المجلس لوزارة الداخلية، 

وقالت عمران في تصريحات خاصة . السماح لها بالدخولواضطرت "عمران" للوقوف خارج أسوار السجن انتظارا لصدور تعليمات 

لـ"الدستور" إن القومي لحقوق اإلنسان "أرسل القائمة الخاصة بأسماء الوفد "مبكرا" وأنها أبلغت "إسحاق" برغبتها في المشاركة 

رب" دون تأكيد بالسماح لها فيما بعد، لكن لضيق الوقت لم تتم إضافتها للقائمة، وقررت أن تغامر بالذهاب مع الوفد إلى "العق

 بالدخول أم ال.

 5/0/6600 الدستور

 

 «يناير 65»فحص الغرباء المترددين على القرى لتأمين ذكرى «: أمن الغربية»

المعينين بالخدمات في قرى مركز السنطة  أصدر اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغريبة، تعليمات مشددة ألفراد األمن والخفراء

والعزب التابعة لها بفحص الغرباء والمترددين عليها في المرحلة المقبلة واإلخطار الفوري لمركز الشرطة عن األشخاص غير 

زب بعد كما أصدر تعليمات لمساعديه و مأموري المراكز واألقسام بالمرور على أماكن الخدمات بالقرى والع.المعلوم بياناتهم

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة و فرض السيطرة األمنية بالشارع . مالحظة غيابهم عن الخدمات ،وتحفيز الملتزمين في عملهم

وضبط العناصر اإلرهابية الهاربين من محل إقامتهم في محاولة لالختفاء عن أعين رجال األمن بغرض ارتكاب أعمال عنف في 

 يناير. 65ذكرى ثورة 

 5/0/6600 الشروق

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%86-360-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/2525510#.VozIWPl97IU
http://www.dostor.org/958933
http://www.dostor.org/958983
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012016&id=99ed3577-a9ed-4eb3-8574-95b12b6aca00
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 تأجيل ندوة الجيش اإللكتروني ألسباب أمنية باإلسكندرية

اإللكتروني بفندق هيلتون باإلسكندرية ألجل تقرر تأجيل الندوة التثقيفية التي كان من المقرر أن يعقدها فريق الجيش المصري 

يناير بفندق الهيلتون  04وأكد الرائد خالد أبوبكر قائد الجيش المصري اإللكتروني، أنه كان من المقرر عقد الندوة يوم .غير مسمي

لندوة ألسباب أمنية ألجل غير باإلسكندرية، وتم طباعة الدعوات واالنتهاء من تجهيزات الندوة، فيما تم إبالغ إدارة الفندق بإلغاء ا

 مسمي.

 5/0/6600 البوابة نيوز

 

 تقرير حقوقي: مصر األولى عالميا في االنتهاكات ضد الصحفيين 

 الةح عن للمرصد السنوي التقرير لعرض "مبارك هشام" مركز بمقر عقد المرصد العربي لحرية اإلعالم مؤتمرا صحفيا عصر اليوم

وأكد التقرير أن مصر احتلت العام الماضي المركز األول في االنتهاكات الصحفية، نتيجة .6605خالل عام  مصر في الصحافة حرية

واالعتداء البدني  -والمنع من التغطية  -تزايدها وتنوعت بين أربعة ملفات رئيسية ما بين "االعتقال وتوقيف الصحفيين 

 ."والحظر والمصادرة -علي الصحفيين والقتل 

 5/0/6600 رصد 
 

 صحفي لـ"رصد": تلقيت تهديًدا من ساويرس وأنصاره

 حسب وانصاره، ساويرس نجيب األعمال رجل من تهديًدا تلقى بعدما الصحفيين بنقابة إسماعيل محمد أمين اعتصم الصحفي

ان عضوا بحزب المصريين األحرار وقام برفع عدة قضايا بسبب غياب ك أنه .وأكد "أمين" فى تصريحات خاصه لـ"رصد"قوله

رئيس للحزب، وبعد االنتخابات البرلمانية األخيرة وفوز الحزب بأغلبية تلقي تهديدات من أشخاص مدعومين من 

م يتم النظر فيها حتى اآلن ما جعلني اعتصم بالنقابة، وُاطالب "ساويرس".وتابع:" تقدمت بعدة شكاوي لقسم شرطة الشرابية ول

وقام بتعليق الفتات على النقابة بعنوان "بأموال اليهود ساويرس أشترى مقاعد البرمان، ويهدد بعض ." النقابة بالوقوف جانبى

 ."األقالم ويتعدى على الحريات

 5/0/6600 رصد

 -محاكم ونيابات :

 سنوات لعادل حبارة بتهمة مقاومة السلطات 06السجن 

قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الثالثاء، 

  .أبيضسنوات التهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سالح  06بمعاقبة عادل حبارة بالسجن 

 5/0/6600 أصوات مصرية
 

 مليون جنيه لمتهمي "أحداث األزهر" 6السجن المشدد وغرامة 

سنوات  3متهمين، والمشدد  4سنوات لـ  5قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المشدد 

ألف جنيه، على خلفية أعمال الشغب والعنف التي  006مليون جنيه و 6آخرين، والسجن سنة لفتاة وتغريم جميع المتهمين  0لـ 

 شهدتها جامعة األزهر العامين الماضيين، والتي تعرف إعالمًيا بقضية "أحداث جامعة األزهر".

 5/0/6600 البوابة نيوز

http://www.albawabhnews.com/1700658
http://rassd.com/172325.htm
http://rassd.com/172218.htm
http://aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=b6053e25-f83b-4add-8311-fb194d8b2aa5
http://www.albawabhnews.com/1699846
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  التحقيق فى بالغ يتهم الفنان هشام عبد اهلل بالتحريض ضد مصر

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البالغ المقدم من المحامى تامر سيف، ضد الفنان هشام عبد اهلل، لنيابة أمن الدولة 

إليه باالنضمام لجماعة اإلخوان، واالشتراك فى المؤامرة على مصر، عن طريق تقديم برنامج  العليا، لفحص االتهامات الموجهة

وانضم الفنان هشام عبد اهلل إلى قناة "وطن" اإلخوانية وغادر مصر إلى تركيا، لتقديم برنامج "توك  .بإحدى القنوات بدولة تركيا

  .ارتها )إسالم عقل(شو"، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة يناير، يتولى إد

 5/0/6600 اليوم السابع

 

 شخًصا بالفيوم 03محكمة النقض تسقط أحكاما مشددة ضد 

معتقال، بمحافظة الفيوم، كانت قد أدانتهم محكمة  03ألغت محكمة النقض، اليوم الثالثاء، أحكام السجن المشددة الصادرة ضد 

وأمرت المحكمة المنعقدة .6603أغسطس  04الجنايات بالتجمهر أمام مبنى المحافظة بالتزامن مع فض اعتصام ميدان رابعة في 

 .بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة، غير التي أدانتهم بدار القضاء العالي

 5/0/6600 رصد

 

 يناير الجاري في دعوى الزند 02إخالء سبيل اإلبراشي والتحقيق مع جنينة 

قرر المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البالغ المقدم من المستشار 

، رئيس نادي القضاة السابق، ضداإلعالمي وائل االبراشي، بدعوى إهانة السلطة القضائية، وسب وقذف  أحمد الزند وزير العدل

يناير الجاري، للتحقيق مع  02كما قرر المستشار صفاء الدين، تحديد جلسة ."الزند"، بإخالء سبيل اإلبراشي، بضمان محل إقامته

 ت، في ذات البالغ.المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبا

 5/0/6600 بوابة األهرام

 

 ام الداخلية باإلفراج الشرطي عنهالخضيري يقيم دعوى قضائية إللز

أقام المحامي أحمد رفيق وكيال عن، المستشار محمود الخضيري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء االداري، اليوم الثالثاء، مطالًبا 

حكًما يقضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة  6604اكتوبر 00وأوضح في دعواه أنه بجلسة .بإلزام الداخلية باإلفراج الشرطي عنه

ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خالل فترة  .سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين 3بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 

 تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة.

 5/0/6600 بوابة األهرام

 -اعتقاالت :

 أشخاص بتهمة تكوين خلية ارهابية بالبحيرة 5القبض على 

البحث الجنائى وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة  األجهزة األمنية بالبحيرة ألقت

 . بحوش عيسىأشخاص بتهمة تكوين خلية أرهابية  5القبض على  اعد وزير الداخلية ألمن البحيرةمس

 5/0/6605 ليوم السابعا

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2524381#.Vouzyfl97IU
http://rassd.com/172270.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/837896/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/837712/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-5-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9/2524875#.VozNKPl97IV
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 مطلوبين على ذمة قضايا عنف بالشرقية بزعم انهم أشخاص 5القبض على 

بزعم انهم طالب  4ألقت األجهزة األمنية بالشرقية، بالتنسيق مع األمن الوطنى القبض على موظف بإدارة ههيا التعليمية و

 مطلوبين في قضايا تحريض على العنف واالنضمام لجماعة إرهابية.

 5/0/6600 البوابة نيوز

 

 في مسيرات بالهرم المشاركة بتهمة أشخاص 5 القبض على

 5 ألقاء القبض علىكما تمكنت من .مسيرات بمنقطة بوالق الدكرور والهرم 3تمكنت أجهزة األمن بالجيزة، اليوم، من تفريق 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله العميد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة إلى المسيرات و أشخاص من المشاركين في

 .النيابة التي تباشر التحقيقات

 5/0/6600 الوطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1699983
http://www.elwatannews.com/news/details/899776
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 الشأن العسكرى

 

 عدًدا من المشروعات التنموية للهيئة الهندسيةالفريق أول صدقى صبحى يتفقد 

تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى عدًدا من المشروعات الهندسية التى 

مية لجاللة العالتنفذها القوات المسلحة بمنطقة هضبة الجاللة البحرية والتى تشمل طريق العين السخنة/الزعفرانة ومدينة ا

واستعرض . والمنتجع السياحى وجامعة الملك عبد اهلل التى تضم عدد من الكليات المتخصصة وطريق بنى سويف/الزعفرانة

 . اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكونات المشروع

 5/0/6600 الموقع الرسمى لوزارة الدفاع

 

 آخرين 0تكفيرًيا والقبض على  36مداهمة البؤر اإلرهابية بشمال ووسط سيناء والقضاء على 

وعناصر الشرطة المدنية تنفيذ عمليات التمشيط  واصلت قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بالقوات الجوية

والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط اإلرهابى بشمال ووسط سيناء، للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون، 

ة بوسط وقد أسفرت نتائج العمليات التى جرت أمس بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلي

آخرين من المشتبه  0خالل تبادل إلطالق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش، والقبض على  شخصًا 36سيناء عن القضاء على 

أجولة من مادة نترات النشادر التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة،  0بندقية آلية وأخرى قناصة و 6بهم، وضبط عدد 

 4666عبوة ناسفة وتدمير  26نارية تستخدمها هذه العناصر واكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على وتدمير سيارتان وخمس دراجات 

كجم من المواد المخدرة التى تم ضبطها خالل عمليات التمشيط، يأتى ذلك فى إطار استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من 

 العملية الشاملة حق الشهيد .

 5/0/6600 الموقع الرسمى لوزارة الدفاع

 

http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28929
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28927

