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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

مساعديه التحديات المحيطة بالسياسة الخارجية المصرية ومنهج إدارة العمل وزير الخارجية يستعرض مع 

 6702بوزارة الخارجية خالل 

صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية عقد اجتماعا مع 

ول التحديات المختلفة المحيطة بالسياسة الخارجية المصرية ومنهج العمل تنا 6702يناير  2مساعدي وزير الخارجية يوم األربعاء 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق بشكل تفصيلي لألزمات اإلقليمية  .6702داخل ديوان وزارة الخارجية خالل عام 

حات والتقديرات الخاصة بالسياسة المحيطة بمصر، حيث دار نقاش مطول تم خالله استعراض العديد من األفكار والمقتر

الخارجية المصرية وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق المصالح المصرية، كما تناول اللقاء تقييم منظومة العمل داخل وزارة 

زايدة متالخارجية وسبل رفع كفاءة األداء ومعايير اختيار العناصر الدبلوماسية الشابة بالشكل الذي يؤهلها الداء المهام واألعباء ال

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خالل اللقاء استعراض خطة العمل الخاصة  المرتبطة بالعمل الدبلوماسي.

بمتابعة المشاركة المصرية في اعمال مجلس األمن، حيث تم مناقشة دور ومهام مجموعة العمل المشكلة داخل الوزارة في هذا 

بضرورة ان تواصل عملها على مدار الساعة لضمان موافاة بعثة مصر الدائمة في األمم المتحدة الشأن، والتي وجه الوزير شكري 

 بالتقديرات والتوجيهات الخاصة بمواقف مصر تجاه القضايا المطروحة على جدول اعمال مجلس األمن في الوقت المطلوب.

 2/0/6702 موقع وزارة الخارجية المصرية

 التعايش والتواصل بين الشعوبانشاء منصب نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار و

قرارا بانشاء منصب "نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش والتواصل بين  أصدر سامح شكرى، وزير الخارجية

ف ويهد الشعوب"، فى إطار القطاع الثقافى بالوزارة، والذى ترأسه السفيرة إيمان الفار، مساعد وزير الخارجية للعالقات الثقافية.

هذا القرار إلى تعزيز الجهود للمساهمة فى التصدى للمشاكل الناتجة عن االنطباعات المغلوطة وسوء الفهم المتبادل بين 

الشعوب، وإلبراز القيم اإلنسانية وتأكيد الحرص المصرى على التعايش السلمى بين الشعوب، وعلى المساهمة فى خلق عالم 

 .ى غينيا االستوائية لهذا المنصبد. محمد كاظم، سفير مصر السابق لد ولقد تم اختيار السفير/ أفضل للجميع.

 2/0/6702 المصريةموقع وزارة الخارجية 

 مصر تعرب عن قلقها تجاه إجراء كوريا الشمالية أول تجربة ناجحة الختبار قنبلة هيدروجينية

عرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر تجاه ما اعلنته كوريا الشمالية من اجراء اول اختبار لقنبلة 

ن تهديد جديد لنظام منع اإلنتشار النووي، وإضعاف لجهود ترسيخ عالمية هيدروجينية، مشيرًا إلى ما يمثله هذا اإلجراء م

وأكد المتحدث  معاهدة منع االنتشار النووي وتعزيز دورها في حظر انتشار األسلحة النووية ودعم السالم واإلستقرار العالمي. 

لتسلح وعدم اإلستقرار في شبه الجزيرة الكورية، باسم الخارجية، على أن استمرار مثل تلك الخروقات يزيد من حالة التوتر وسباق ا

مشيرًا إلى أن مصر ستظل متمسكة بموقفها الثابت الداعي لضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع اإلنتشار النووي، وضرورة وضع 

ليه في جميع البرامج واالنشطة النووية تحت إشراف نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنصوص ع

 المعاهدة، دون تمييز أو استثناء.

 2/0/6702 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ed6934a9-5030-49c5-8ff5-8233fb475ce3
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=32bc049e-ffc1-4160-a325-6cf5cb976619
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=2c720d80-13b4-442c-ad84-b1f73e73cf9b
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 ُتحمل وكالة السفر مسئولية مقتل ثمانية سياح من مواطنيها في مصرالمكسيك 

أعلنت السلطات المكسيكية أن التحقيق حول الغارة الجوية التي شنها الجيش المصري وقتل خاللها ثمانية سياح مكسيكيين 

السياح الثمانية ومرافقوهم  وكان وأربعة مصريين في سبتمبر الماضي، يشير الى أن وكالة السياحة هي المسئولة عن الحادث.

كلم في  627المصريون األربعة قتلوا في سبتمبر عندما قصفت مقاتالت ومروحيات تابعة للجيش المصري آلياتهم على بعد 

 جنوب غرب القاهرة في وسط الصحراء الغربية التي تعد وجهة مهمة للسياح. وتوقفت المجموعة لتناول الغداء خالل رحلة.

خارجية المكسيكية كالوديا رويز ماسيو إن الحكومة المصرية أبلغتها بان "السلطات اإلدارية ووكالة السفر كان وقالت وزارة ال

وأضافت أن "التحقيق على وشك االنتهاء"  عليهما الحصول على تفاصيل أكبر حول التصاريح وبذلك هي مسئولة عن ذلك".

 حسب الحكومة المصرية.

 0/0/6702 بوابة األهرام

 

 أبابا لمناقشة زيادة فتحات تصريف المياه تواصل االجتماعات الفنية لسد النهضة في أديس

 االجتماعات الفنية لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة، ،تتواصل اليوم في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا

من شركة ، بحضور استشاري بوابات 4إلي 6لمناقشة المقترح المصري الخاص بزيادة فتحات تصريف المياه من خلف السد من

خبراء من وزارة الري يجري مع نظرائه في دولتي إثيوبيا والسودان نقاشا  4ويضم الوفد المصري  .ساليني اإليطالية المنفذة للسد

علميا وفنيا حول ما أثارته مصر في إحدي المسائل الفنية المتعلقة بفتحات الطوارئ لسد النهضة اإلثيوبي في حال حدوث أي 

وكان وزير  ص مصر علي تمرير حصتها المائية بالشكل المطلوب في حال حدوث عطل بإحدي هذه الفتحات.أعطال في إطار حر

الري حسام مغازي استبق االجتماعات مصرحا بأن هناك استمرارا في التفاهمات بين خبراء الدول الثالث في بحث ملف سد النهضة, 

مرة خالل يناير الجاري أو فبراير المقبل لموقع السد لالطالع عن قرب علي األمر الذي سيفتح المجال قريبا لزيارة وفد مصري ألول 

 مجريات األمور هناك, معتبرا أن ذلك يأتي في إطار بناء الثقة المتبادلة بين البلدين.

 0/0/6702 بوابة األهرام

 

 تشانج مينج :دعوة السيسي لحضور قمة العشرين دليل على ثقل مصر في الدبلوماسية الصينية

دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج للرئيس عبد كر نائب وزير خارجية الصين تشانج مينج أنه سلم خالل زيارته للقاهرة ذ

الفتاح السيسي لحضور القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل في مدينة هانجو في 

صة خاوأكد مينج ـ في تصريحات  الصين الدولة المضيفة لهذه القمة هذا العام، والتي يحق لها دعوة دولتين فقط كضيف شرف.

لوكالة أنباء الشرق األوسط قبيل مغادرته القاهرة اليوم ـ أن دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي لحضور هذه القمة الذي 

يعتبره أًخا عزيًزا يمثل مصر الدولة الصديقة يدل على ثقل مصر في الدبلوماسية الصينية..مشيًرا إلى أن الجانب المصري سعيد 

وضح أنه بحث خالل زيارته للقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري والسفيرة فايزة أبو النجا مستشارة وأ بهذه الدعوة الكريمة.

األمن القومي، والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية اإلعداد والتمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني لمصر 

 عة حول األمور المتعلقة بهذه الزيارة.هذا الشهر، وتم التوصل إلى اتفاقيات وتوافقات واس

 2/0/6702 بوابة األهرام

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838475/%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%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838458/%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%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838063/%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%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AC-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
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 بن عبدالعزيز يتسلم أوراق اعتماد السفير المصريالملك سلمان 

يناير، أوراق اعتماد السفير المصري لدى  2تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، األربعاء 

المملكة العربية السعودية، ورحب الملك سلمان بالسفراء في  باإلضافة إلى عدد من سفراء الدول االخرى. "ناصر حمدي"السعودية 

وأكد على اعتزاز المملكة بالصداقة واستمرار العالقات وتطورها  مبدياً نقل تحياته وتقديره ألصحاب الجاللة والفخامة قادة دولهم.

عبرا م و نقل السفير ناصر حمدي تحيات السيسي لخادم الحرمين الشريفين، مع دولهم، متمنيًا للسفراء طيب اإلقامة في المملكة.

عزيز العالقات بين مصر وأكد على حرصه على ت عن شكرهم للملك على استقباله له وعلى ما وجده من حفاوة وكرم ضيافة.

 والمملكة

 2/0/6702 ة األخباربواب

 وفد صينى يصل القاهرة لإلعداد لزيارة الرئيس تشى جين بينج مصر

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، تشن فانج مدير إدارة المراسم بالخارجية الصينية قادما على رأس وفد كبير من بكين فى زيارة 

من كبار مسئولى البروتوكول واألمن الصينى وكان فى  02الصينية لمصر تستغرق ثالثة أيام. ويضم الوفد المرافق لمدير المراسم 

استقبالهم بصالة كبار الزوار سفير الصين لدى مصر. وصرحت مصادر دبلوماسية شاركت فى استقبال الوفد الصينى، بأن الوفد 

يناير الحالى، والتى تعد األولى  67سيلتقى خالل زيارته كبار المسئولين لإلعداد لزيارة الرئيس الصينى تشى جين بينج لمصر فى 

عاما ومراجعة جدول الزيارة واللقاءات والفعاليات التى سيشارك فيها خالل زيارته لمصر. وكان تشانج  06لرئيس صينى لمصر منذ 

ح جية ساممينج نائب وزير خارجية الصين قد أنهى أمس األربعاء زيارة لمصر التقى خاللها كبار المسئولين ومن بينهم وزير الخار

 شكرى واألمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى لإلعداد لزيارة الرئيس الصينى.

 0/0/6702 اليوم السابع

 6702فى العام المالى  %8.3ر ستشهد نموا معتدال يصل لـ البنك الدولى: مص

، كما 6702في العام المالى الذى ينتهي فى يونيو  %8.3توقع البنك الدولى، اليوم الخميس، أن تشهد مصر نموا معتدال يصل إلى 

. وأرجع تقرير 6702عام  % 6.2مقابل  6702عام  % 2.0توقع ارتفاع معدل النمو فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 

اآلفاق االقتصادية العالمية، هذه الزيادة إلى الرفع المتوقع للعقوبات االقتصادية المفروضة على إيران وهو ما سيتيح لها أن 

ا شتلعب دورا أكبر فى أسواق الطاقة العالمية. ورغم توقع البنك الدولى، فى تقريره، أن تشهد الدول المصدرة للنفط أيضا انتعا

اقتصاديا، وذلك بناء على افتراض حدوث استقرار فى أسعار النفط، إال أنه حذر من أن المنطقة ُعرضه لمخاطر شديدة من جراء 

 احتمال تصاعد الصراعات واستمرار تراجع أسعار النفط األمر الذي قد يثير اضطرابات اجتماعية.

 0/0/6702 اليوم السابع

 انى: عالقتنا بمصر استراتيجيةمساعد الرئيس السود

مد، على عدم وجود أسباب منطقية أكد مساعد الرئيس السودانى، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، إبراهيم محمود حا

وقال حامد فى الحوار الذى  تعكر أجواء العالقات المصرية ــ السودانية، مشددا أن عالقة السودان بمصر وإثيوبيا استراتيجية.

 بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن التغييرات السياسية التى تشهدها بالده حاليا وفق مجريات الحوار« الشروق»أجرته معه 

الوطنى، ستكون سببا فى تقوية الجبهة الداخلية، كاشفا عن أن عالقة بالده بالدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة 

 األمريكية تتسحن بشك كبير.

 0/0/6702 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/568cfc7790e1f9900f6fe96d/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1452080247
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2527114#.Vo4g4PkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%80-38--%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/2526992#.Vo4hZvkrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012016&id=098f1dbf-b766-45a2-b85a-9affbca7dc09
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 مليارات دوالر قروض سعودية لمصر 8بلومبرج: 

مليارات دوالر لمساعدة اقتصادها الذي يعاني من أزمة حادة  8وافقت المملكة العربية السعودية على منح مصر قروًضا بأكثر من 

تعاون الدولي لـ " بلومبرج" من وتحدثت سحر نصر وزيرة ال في العملة األجنبية، بحسب شبكة بلومبرج اإلخبارية األمريكية.

مليار دوالر لتنمية سيناء فضال عن منحة  0.2العاصمة السعودية الرياض، قائلة إن السعودية ستمنح القاهرة قرًضا بقيمة 

مليون دوالر لشراء  277وأضافت نصر أن مصر ستحصل على ما إجمالي قيمته  مليار دوالر لتمويل المشتريات النفطية. 0.6بقيمة 

ادرات ومنتجات سعودية، دون اإلدالء بمزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن القروض ُستمنح بشروط ُمَيّسرة وسيتم التوقيع ص

 عليها اليوم الثالثاء.

 2/0/6702 مصر العربية

 

 للسعودية في مواجهة إيران؟ محلل إسرائيلي: هل ترد مصر "الجميل"

"إحدى أكثر المسائل التي يشوبها الغموض تتعلق بكيفية تصرف مصر وهي أكبر دولة عربية، صحيح أن مصر أدانت الهجوم على 

"بالنسبة للسعوديين يدور الحديث عن اختبار كبير  السفارة والقنصلية السعودية بإيران، لكن السؤال هو هل ستكتفي بذلك".

لك جاء ذ توقع المملكة أن تقف القاهرة بجانبها بشكل كامل في ظل المساعدات االقتصادية الواسعة التي تقدمها لها".لمصر وت

مناحيم" المحلل اإلسرائيلي للشئون العربية تطرق للخيارات السعودية المتاحة في مواجهة إيران مع  -في مقال لـ"يوني بن

سعودية الناشط الشيعي نمر باقر النمر، وما أعقب ذلك من هجوم على السفارة تصاعد األزمة بينهما على خلفية إعدام ال

مناحيم" في مقاله  -ورأى "بن والقنصلية السعودية بطهران ومشهد، انتهاء بقطع السعودية عالقاتها الدبلوماسية مع إيران.

السعودية ترتكز على محاولة عزل إيران  بعنوان "في الطريق لحرب إقليمية؟"، أن االستراتيجية” news1المنشور على موقع "

 في عالقاتها مع العالم العربي السني وتجنيد دول عربية أخرى لتأييد موقفها وقطع أو تقليص العالقات الدبلوماسية مع إيران.

 0/0/6702 مصر العربية

 

 مصر ُتواصل التصعيد ضد الفلسطينيين: اإلبعاد بعد إسقاط الجنسية

فلسطينيين عن األراضي المصرية، بحجة "تشكيلهم خطورة على األمن العام، وألسباب تتعلق  2الداخلية المصرية أبعدت وزارة 

والمبعدون الستة عن األراضي  بالصالح العام"، من دون ذكر ما إذا كانوا متورطين في قضايا معينة أو متهمين بمخالفة القانون.

عامًا(، وإياد محمد  62عامًا(، وفرج إبراهيم سكر ويبلغ من العمر ) 40غ من العمر )المصرية هم: "رياض محمود محمد معمر، ويبل

عامًا(، ومحمد حاتم  80عامًا(، وياسر إبراهيم حسين أبوشرار، ويبلغ من العمر ) 40عبدالدايم الهوبي، ويبلغ من العمر )

ويعتبر هذا اإلجراء هو  عامًا(". 43يبلغ من العمر )عامًا(، وحمدي حسين أبوليلى و 64عبدالمعطي أبوسمعان، ويبلغ من العمر )

األول من نوعية اإلبعاد عن األراضي المصرية بالنسبة للفلسطينيين، وذلك منذ تولي وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار 

 منصبه.

 2/0/6702 العربي الجديد

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/867682-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/868447-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/6/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 : بدأت الترتيبات لعودة مرسي للحكم.. وحاسبوني على هذاتشومسكي نعوم

في جامعة كاليفورنيا التي درَّس فيها الرئيس الشرعي الدكتــور  في محاضرة -الكاتب والمفكر األمريكي  -قال نعوم تشومسكي 

 وأكد تشومسكي محمد مرسي: بدأت بالفعل الترتيبات واالتصاالت التي تصب كلها في اتجاه واحد، وهو عودة الشرعية في مصر.

وأضاف أن السيسي  اتخاذ القرار.صحة كل تحليالته التي تخص الشأن المصري، وأرجع ذلك إلى وضع مصادره وقربهم من مراكز 

عجز عن تحصين تسجيالته الخاصة من التسريب، واشتعلت الصراعات بين أجنحة العسكر سرًّا وعلًنا، "وقد قلت من قبل: إن 

وأكد تشومسكي  سقوط االنقالب لن يبدأ إال إذا برزْت وطفْت خالفاتهم واختالفاتهم على سطح األوضاع، وهذا ما يراه العميان".

ن "الترتيبات واالتصاالت قد بدأت بالفعل والتي تصب كلها في اتجاه واحد وهو عودة الشرعية التي باتت وأضحت مسألة وقت، أ

ودافع عن االتهامات التي قيلت عنه: إنه يحب  وتدور الخالفات حول كيف ستتم حماية البعض من جنراالت الدم في المؤسسة؟".

، وأخبرني أحد أصدقائي بأنني عميل إخواني، قلت: نعم أحب مرسي؛ ألنه الرئيس المنتخب مرسي بقوله: "اتهمت أنني أحب مرسي

ومسكي: وقال تش الذي لم يعثر على قضية فساد تدينه، ولكني لست إخوانيًّا وال حتى مسلًما لكني أكره من يقولون ما لن يفعلوه".

لنفس األخير، وتوقع أشياء كثيرة، "واآلن أقول لكم من نفس إنه توقع صمود التظاهرات وتوقع خالفات العسكر، وتوقع مجازر ا

القاعة التي درَّس فيها الرئيس المصري محمد مرسي: إن الرئيس سيعود زعيًما وستصبح مصر أقوى مما كانت، وضحايا رابعة 

الطاهرة وستنجح..  مليون نسمة، يأبى العالم أن يعطيهم حريتهم، فثاروا ثورتهم 077هم ثمن حرية شعب تعداده يقترب من 

 وحاسبوني على هذا".

 مفكرة اإلسالم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://islammemo.cc/akhbar/arab/2014/01/01/191085.html
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 السيسى يستقبل وزير الزراعة القبرصى بقصر االتحادية

بمصر الجديدة، نيكوس كوايليس وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصى. وبحث الجانبان  السيسى بمقر رئاسة الجمهورية التقى

سبل تعزيز العالقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك. وتشهد العالقات المصرية القبرصية، تطورًا إيجابيًا، 

وقبرص فى مجاالت حماية البيئة البحرية فى البحر المتوسط  وتستهدف زيارة الوزير القربصى تعزيز التعاون المشترك بين مصر

 .وإدارة المخلفات الصلبة والتعامل معها، باإلضافة إلى خفض انبعاثات الكربون خاصة الناجمة عن قطاع النقل

 2/0/6702 اليوم السابع

 السيسي يعتذر لألقباط عن حرق الكنائس: اللي اتكسر يتصلح

ل الفترة الماضية، مؤكًدا أنه سيتم ترميمها جميًعا خالل الفترة اعتذر السيسي، لألقباط عن ما تم من إحراق وتدمير للكنائس خال

وأكد السيسي لألقباط، خالل حضوره احتفاالت عيد الميالد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن العام .المقبلة

 .ليس تفضًلا على األقباط ولكنه حقالمقبل، "لن يوجد بيت واحد من بيوتكم وال كنيسة لم يتم إصالحها"، مشدًدا على أن هذا 

عدد من وحضر وقال السيسي، "لم ننس لألقباط أو لقداسة البابا الموقف الوطني العظيم والمشرف خالل الفترة السابقة".

المستشار أحمد الزند وزير  .الشخصيات العامة والحزبية والنواب للمشاركة في احتفاالت الكنيسة القبطية بأعياد الميالد المجيد

العدل، وحلمي النمنم وزير الثقافة، والهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم، و الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسياسي 

سابق ة، والبرلماني الكما حضر المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيم.عمرو موسى، كذلك عدد من سفراء الدول

والكاتبة فاطمة ناعوت والشيخ مظهر شاهين وعدد من قيادات الداخلية والنواب الجدد بالبرلمان منهم محمد أبو  إيهاب رمزي

 حامد، وعماد جاد، وتوفيق عكاشة، وذلك للتهنئة بعيد الميالد المجيد.

 2/0/6702  8 – 6 – بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية :

 الحكومة تضع برامج العدالة االجتماعية على رأس األولويات

أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها االهتمام ببرامج العدالة االجتماعية،  فى األجتماع األسبوعى للحكومة أكد رئيس الوزراء

وصرح السفير حسام القاويش .بالسير قدمًا فى تنفيذ برامج تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة من محدودى الدخل،

جراءات التى تتم لتخصيص األراضى المناسبة المتحدث الرسمى لرئاسة الوزراء، بأن وزير التموين قدم خالل اإلجتماع عرضًا حول اإل

ى وافق مجلس الوزراء علوإلقامة السالسل التجارية والمجمعات اإلستهالكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة

 بشأن الكسب غير المشروع. 0202لسنة و  26مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 

 0/0/6702 األهرام

 الحكومة تنهى استعداداتها النعقاد أولى جلسات البرلمان

ب النواأنهت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استعداداتها الالزمة لقاعة استقبال أعضاء مجلس 

يناير الجارى. كما تسلم تامر عوف منذ يومين مهام عمله كمستشار  07بمجلس الوزراء، وذلك مع قرب انعقاد جلسة البرلمان األولى 

 .لالتصال السياسى لرئيس الوزراء للتواصل مع أعضاء مجلس النواب

 2/0/6702 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2525951#.Voz9Mfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838387/%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-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838368/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838354/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131778/27/467151/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2525809#.Voz9p_l97IU
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 -الوفود األجنبية :

 بعد لقاء سامح شكرىمتجهًا إلى الرياض نائب وزير خارجية الصين يغادر القاهرة 

الصين، متوجها على رأس وفد صينى إلى الرياض فى  غادر مطار القاهرة الدولى اليوم األربعاء، "تشانج مينج" نائب وزير خارجية

يناير  66إلى  67ختام زيارة بمصر استغرقت ثالثة أيام، لإلعداد لزيارة الرئيس الصينى تشيى جين بيج إلى مصر المقررة من 

ر المسئولين من من كبار المسئولين الصينيين حيث التقى "مينج" خالل زيارته مع عدد من كبا ٠١الجارى. وضم الوفد الصينى 

  .بينهم "سامح شكرى" وزير الخارجية

 2/0/6702 المصرى اليوم 

 

  وفد صينى يصل القاهرة لإلعداد لزيارة الرئيس تشى جين بينج مصر

بالخارجية الصينية قادما على رأس وفد كبير من بكين فى زيارة  وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، تشن فانج مدير إدارة المراسم

من كبار مسئولى البروتوكول واألمن الصينى وكان فى  02لمصر تستغرق ثالثة أيام. ويضم الوفد المرافق لمدير المراسم الصينية 

 تقبال الوفد الصينى، بأن الوفداستقبالهم بصالة كبار الزوار سفير الصين لدى مصر. وصرحت مصادر دبلوماسية شاركت فى اس

يناير الحالى، والتى تعد األولى  67سيلتقى خالل زيارته كبار المسئولين لإلعداد لزيارة الرئيس الصينى تشى جين بينج لمصر فى 

 .عاما ومراجعة جدول الزيارة واللقاءات والفعاليات التى سيشارك فيها خالل زيارته لمصر 06لرئيس صينى لمصر منذ 

 0/0/6702 اليوم السابع

 -األحزاب واالئتالفات :

 عم مصر"الجندى: "بكرى وعازر وعبد المنعم وثابت والديب" سيترشحون على وكالة "النواب" فى ائتالف "د

قال مصطفى الجندى النائب البرلمانى، إن كًلا من النواب مصطفى بكرى، ومحمود الشريف، ومارجريت عازر، وعالء عبد المنعم، 

وشادية ثابت، ونشوى الديب، سيترشحون على وكالة مجلس النواب المنتخب فى االجتماع المغلق الذى سيعقده ائتالف "دعم 

الحائزين بوكالة المجلس سيتقدمون إلى البرلمان لدخول جولة االنتخابات يوم األحد القادم، منوها وأضاف أن .مصر" السبت القادم

إلى أن هناك اتفاًقا على أن الخاسرين فى االنتخابات، لن يشاركوا فى انتخابات الجلسة العامة للمجلس، وأن االئتالف سيدعم 

  .جهودهم التى سيبذلوها خلف المرشحين اآلخرين

 2/0/6702 بوابة األهرام

 

 مليار جنيه 277عن فساد الـ  الحركة الوطنية: استجواب رئيس المركزى للمحاسبات

أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن أول نشاط له تحت قبة البرلمان سوف يستهله 

لة خالل مليار جنيه فسادا فى الدو 277باستجواب ، حول ما اثاره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود 

 .السنوات الثالث األخيرة 

 2/0/6702 بوابة األهرام

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/868971
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2527114#.Vo4iTvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838310/%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%AC%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131778/60/467169/%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%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%81.aspx
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 -نقابات :

 

 رؤساء تحرير لـ"الجنايات" جزء من الهجمة على "الصحافة" 8 أعضاء بينهم 2الصحفيين: إحالة 

رؤساء تحرير للمحاكمة في قضايا  8صحفيين بينهم  2قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: إنها تلقت ببالغ القلق خبر إحالة 

اصة أن تلك البالغات تأتي من تتعلق ببالغات قدمها المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، ورئيس نادي القضاة السابق، خ

مسئول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شئون العدالة وإنفاذ القانون والدستور.وأشارت اللجنة في بيان لها مساء اليوم، 

 إلى أن قرار اإلحالة يتعلق بثالث قضايا فقط من سلسلة بالغات قدمها المستشار أحمد الزند ضد الصحفيين، وصل عددها طبقا

صحفًيا، فيما لم يتم  00بالغات حتى اآلن، وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بخمسة بالغات تخص  3لما كشف عنه محاميه إلى 

 الكشف عن طبيعة البالغات الثالثة المتبقية.

 2/0/6702 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدنى :

 

  جمعية أهلية بمحافظة دمياط النتمائها لإلخوان 24التضامن" تحظر نشاط "

جمعية أهلية بالمحافظة النتمائها  24إنه تم حظر نشاط قال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن االجتماعى بدمياط، 

جمعية منهم ، وجارى اتخاذ اإلجراءات القانونية مع البقية . وأضاف  20لجماعة اإلخوان ، بناء على تقارير أمنية ، مؤكدا أنه تم حل 

ية أهلية ، تتنوع مخالفتهم جمع 64جمعية رعاية اجتماعية، و  22جمعية مخالفة بالمحافظة ، من بينهم  067أنه تم حصر 

مابين عدم توافر مقرات ، أو توقف النشاط، أو مخالفة الغرض التى انشأت من أجله . وأوضح "عبد الغفار" أن هناك بعض 

الجمعيات بها مشاكل بسبب استقالة أعضاء مجلس اإلدارة، وتم مخاطبة االتحاد العام للجمعيات األهلية، وجارى العمل على حل 

 . اكلهذه المش

 0/0/6702 اليوم السابع

 -تصريحات :

 

  فريد خميس يطالب بتطبيق عقوبة اإلعدام على المهربين لتنمية الصناعة المحلية

األعمال محمد فريد خميس، رئيس االتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن ارتفاع التهرب الجمركى سواء الكلى قال رجل 

والجزئى للواردات يؤثر سلبيا على الصناعة المحلية، مضيفا "فى الصين يتم توقيع عقوبة اإلعدام على المهربين، وأطالب 

مليار جنيه، رغم إجراءات  077ول حجم التهرب الجمركى تصل إلى نحو بتطبيق نفس العقوبة بمصر". وأضاف أن التقديرات ح

الحكومة للحد من عمليات التهريب، مطالبا بضرورة استكمال تلك الجهود لسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات لكل من يثبت 

ترحات للحد من الواردات، لتوفير قيامه بالمشاركة فى عمليات التهريب. وكان فريد ، قد تقدم بمذكرة إلى السيسى، تتضمن مق

 .مليار جنيه فاتورة استيراد مصر من السلع االستفزازية، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات 42

 0/0/6702 اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838371/%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%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9--%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85--%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-64-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5/2526925#.Vo4pEfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5/2527148#.Vo4iRvl97IU
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 بالغات لمنظمات دولية رفضا لمحاكمة ضابط سابق بالجيش المصري

ي أحمد عبد الجواد، عن أنهم سيتقدمون بعدة بالغات إلى جهات ومنظمات كشف وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري المصر

دولية لرفض المحاكمة العسكرية لألمين العام للحزب، العقيد الطيار المتقاعد هاني شرف، على رأسها المحكمة األفريقية لحقوق 

ذي نتمسك فيه بواجب الدفاع عن أمين عام إنه "في الوقت ال "وقال  .اإلنسان، ومنظمة العدل الدولية، وهيئة األمم المتحدة

حزب البديل الحضاري، نؤكد على تمسكنا بالدعوة للثورة الكاملة على نظام االنقالب العسكري، الذي أهان شرف العسكرية 

ة وقررت المحكمة العسكري."المصرية، وألقى بعدد كبير من شرفاء القوات المسلحة في السجون لمحاولة إسكاتهم وإخضاعهم له

  .6702يناير  00بمدينة نصر، ظهر األربعاء، تأجيل محاكمة العقيد الطيار المتقاعد هاني شرف إلى جلسة االثنين المقبل 

 2/0/6702 60عربى

 -توك شو :

 النائبة رانيا السادات: أعتذر ألهالي دائرتي عن لقاء القنصل األمريكي.. لكنني لست مدانة

البرلمانية عن محافظة بورسعيد، عن اعتذارها ألهالي دائرتها، بعد لقائها القنصل األمريكي مؤخًرا، أعربت رانيا السادات النائبة 

عبر مداخلة تليفونية مع اإلعالمي وائل  وقالت.مؤكدة أن اعتذارها على سبيل التقدير لناخبيها وال يعني ذلك اعتراًفا بإدانتها

وأوضحت أنه تم دعوتها من قبل السفارة .اإلبراشي في برنامج العاشرة مساًء، إنها تتعرض لفتنة سياسية وال تعرف من مصدرها

حدث لو رفضت وتساءلت ما الذي كان سي.األمريكية للقاء القنصل باعتبارها نموذج للمرأة المستقلة التي خاضت االنتخابات بنزاهة

دعوى القنصل باعتباري مسئولة سياسية ؟، الفًتة إلى أنها طلبت من منسق اللقاء حضور القنصل إلى بورسعيد الذي رحب ولم 

وتساءلت قائلة: إذا توجه القنصل للقاء المحافظ أو قاضي هل كانوا سيرفضون ؟، مشيرة إلى أنها تعاملت بشكل دبلوماسي .يمانع

 لجهات المختصة والوسط اإلعالمي لنشر الخبر تأكيًدا على سالمة نيتها.مع الموقف وأبلغت ا

 0/0/6702 بة األهرامبوا

 

 بسبب انقطا الكهرباء قطع البث عن قناة "دريم" أثناء حوار حمدين صباحي

انقطع البث الهوائى بشكل مفاجئ، عن حوار حمدين صباحى ، مؤسس التيار الشعبى، مع اإلعالمى وائل اإلبراشى ببرنامج 

مرة واعتذر اإلبراشى، عن انقطاع التيار الكهربائى فى محيط عاد البث الهوائى و .""العاشرة مساًء" المذاع عبر فضائية "دريم

االستوديو،قائال: " نعتذر عن التأخير لم يكن فى إمكاننا تفاديه بسبب انقطاع التيار فى محيط االستديو وعدنا فى الدقائق 

  ."الماضية

 0/0/6702 اليوم السابع

  لميس جابر: تواجد األغلبية بالبرلمان مطلوب.. واألفضل لعكاشة أن يظل نائًبا

أكدت الكاتبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، أن األغلبية البرلمانية يجب تواجدها فى البرلمان لتسيير أمور المجلس، وذلك ما 

يحدث بجميع برلمانات العالم، مضيفة أنها مع ائتالف دعم مصر قلًبا وقالًبا دون االنضمام إليه، ومستعدة لمعارضتهم فى وقت 

أن الجدل الدائر حول رئيس البرلمان القادم سابق  قاهرة" مع اإلعالمية أنجى أنور، رنامج "مساء الأوضحت خالل حوارها ببوما. 

ألوانه، مشيرة إلى أن توفيق عكاشة من حقه الترشح على هذا المنصب ولكن سيكون االختيار على أساس الكفاءة، مضيفة "أفضل 

 ."اع فى القانون وده لمصلحة البرلمانلتوفيق عكاشة أن يظل نائًبا واللى يمسك يكون حد عنده ب

 0/0/6702 اليوم السابع

http://arabi21.com/story/880748/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838402/%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%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89--%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8/2526871#.Vo4ioPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%86-/2526810#.Vo4ih_l97IU
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 أهم ما جاء فى لقاء صباحى مع وائل االبراشى ببرنامج العاشرة مساءً 

مصر فى مأزق حقيقى اآلن كونها تسير على نفس السياسات القديمة رغم قيام  قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى ، إن

من تدخل األجهزة األمنية فى المشهد السياسى، موضحًا أن "عضالت األجهزة األمنية تنمو أكثر وحذر .الشعب بثورتين عظيمتين

، وأكد أن المناخ السياسى يشهد "تخوين" من العقل السياسى الذى يشهد ضمورًا". وانتقد " إلغاء انتخابات اتحاد طالب مصر

إن السلطة الحالية مازالت وقال ." ألصحاب الرأى ، موضحًا: "هناك تدخل فج للمال الفاسد و األجهزة األمنية فى المشهد السياسى

 ء هذا الشعبتتمتع بأغلبية شعبية ولكنها تتناقص، مضيفًا "الزم نلتفت إلى أنها تتناقص باطراد.. وتسائل قائاًل "هل جزا

عن رفضه لقانون التظاهر، معتبرًا أنه قانون غير وأعرب ."الذى أعطى السلطة أغلبية، أن الفقير يفضل فقير .. ال يجوز

دستورى، أودى باألبرياء إلى السجون. وقال أن "المسجونين اآلن ظلمًا وعدوانًا بسبب قانون غير دستورى أسمه قانون التظاهر، 

يونيو، وقفوا ضد فساد مبارك واستبداد مرسى"،  87يناير و 62، بعد أن كانوا فرسان الميادين فى ثورتى يلقون العنت بالسجون

وحذر بأن "البلد مش ."الجيل ده اتحط فى السجن وأباطرة الفاسد بالوطنى المنحل يأخذون القروض.. هل هذا عدل فى هذا البلد؟

نا حتى اآلن، وال أعنى أشخاص فأنا أحب الجميع ونفسى تنجح مصر شعبًا ماشية فى السكة الصح، ألن السياسيات القديمة تحكم

يناير  62وقال صباحى:"إن الشرطة لم تتعلم من درس ."وسلطة وأن تظل األرض محمية، وسأضغط على الزرار الذى ينجح الرئيس

واالختفاء القسرى"، متسائاًل :"إزاى دولة بعد، وعادت لممارساتها القديمة مرة أخرى، باالعتقاالت وزوار الفجر والتعذيب بالسجون 

محترمة متحضرة تسمح باالختفاء القسرى..ال قيمة لجهاز أمنى يقف ضد الشعب، والدولة بحاجة إلى إصالح مؤسسى جاد فى 

فى  عن الدكتور محمد البرادعى، مؤكًدا احترامه الشديد له، ولضميره ودوره، وإن أخطأودافع "األجهزة البيروقراطية واألمن

أكد أن اإلخوان و.انسحابه من المشهد السياسى، ألنه "خال" بكثيرين تعشموا فى وجود أحد رموز الثورة ممثاًل لهم فى السلطة

جماعة محظورة مثلها مثل الحزب الوطنى المنحل، بنص أحكام القضاء واألحكام التاريخية للشعب المصرى، بعد أن أساءوا لألمانة 

عن رفضه إهانة أى إخوانى فى بيته أو عائلته أو رزقه، قائاًل "هذا أمر ال وأعرب .ع الناس للخروج عليهمالتى كلفوا بها، بما دف

يمكن السكوت عليه.. دم اإلخوان فى رابعة دم مصرى، وكل دم مصرى حرام زى دماء الشهداء.. دم ال أنكره وال أستحقره، ألن هؤالء 

ون وضحية القيادة غير المؤتمنة لإلخوان"، مستطردًا:"الدم اللى فى رابعة أناس أصيبوا فى حياتهم وبعضهم أبرياء ومدان

يوجعنى، ويوجع أى ضمير، وماحدش يصفق لدم أى مصرى طالما لم يحمل سالحا". وعن مشهد فض رابعة، قال إنه كان واجبًا، 

ما يسمى قواعد االشتباك، مضيفًا: "أنا ولكن طريقة فض االعتصام لم يكن فيها مهنية أو احترام للروح اإلنسانية، أو التزام ب

 ."إيدى مش فى الميه.. وأجهزة األمن البد أن تكون كفًئا فى بلد بتاريخ مصر

 0/0/6702اليوم السابع 

 -سوشيال ميديا :

  تسريب جديد لـ"خيرت الشاطر"يعترف بسعى اإلخوان للخالفة

خيرت الشاطر نائب مرشد اإلخوان، مع عدد من قيادات نشرت مجموعة "تسريبات اإلخوان" فيديو جديد، مسرب للمهندس 

، يكشف فيه عن األهداف الحقيقية لجماعة اإلخوان. وقال الشاطر فى 6706الجماعة قبل ترشحه النتخابات الرئاسة عام 

ن أ حكم. وأضافالتسريب،إن جماعة اإلخوان ال تعترف بالحدود بين الدول ولكن تسعى إلقامة "الخالفة اإلسالمية" بعد وصولها لل

 .الجماعة ال تلتزم بالحدود ولكنها جماعة منتشرة وهدفها الخالفة بحسب قوله

 0/0/6702 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9/2526983#.Vo4pBPl97IU


 

 

6702يناير  70نشرة   مرصد اإلعالم المصري       12   

 

  "حمدين صباحى" يتصدر تويتر .. ومغرد: أنت بتظهر فى يناير بس هاشتاج

تصدر هاشتاج حمل عنوان "حمدين صباحى" قائمة الهاشتاجات على موقع التواصل االجتماعى " تويتر"، وذلك بعد حلقته 

اليوم . وعبر المغردون عن أمس مع اإلعالمى وائل اإلبراشى التى أذعيت على قناة دريم، واستمرت حتى الساعات األولى من صباح 

يناير، وجاءت اآلراء ما بين مؤيد  62آرائهم فيما طرحه صباحى من تصريحات حول النظام الحالى ودعوات النزول إلحياء ذكرى 

ومعارض لتصريحات المرشح الرئاسى السابق، فيما علق العديد من النشطاء بأن ظهوره فى الوقت الحالى مجرد دور تمثيلى، وقال 

م : "صورتان تلخصان حال مصر مع المتاجرين بها، زعيم المعارضة حمدين صباحى فرد من الممثلين، فى الوقت الذى أحده

يحارب فيه السيسى بزى عسكرى"، وتساءل أحد النشطاء: "طب إزاى يا حمدين انتقدت كل حاجة وعارف إن األجهزة األمنية بتحكم 

 . ""، فيما قال آخر "أنت بتظهر فى يناير بس62لنزول يوم كل شىء ولسة عايز السلطة تنجح، ومش بتفضل ا

 0/0/6702 اليوم السابع

 

 عمار علي حسن: قطع البث عن حمدين صباحي خطأ فادح

الدكتور عمار علي حسن الباحث في علم االجتماع السياسي قطع البث عن برنامج اإلعالمي وائل اإلبراشي أثناء استضافته استنكر 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "قطع البث عن .المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي

وتابع: "ألهذه الدرجة ال يوجد من يتحمل كالًما ."تقاده سياسات الرئيس السيسيحمدين صباحي في برنامج العاشرة مساًء بعد ان

 ."مختلًفا؟ هذا خطأ فادح

 0/0/6702 مصر العربية

 

 بدأ بتوتر في العالم ومصر بخير 6702نجيب ساويرس: 

وكتب ساويرس تغريدة .، بدأ بالعديد من األحداث المشتعلة على مستوى العالم6702ال رجل األعمال نجيب ساويرس أن عام 

 وجيرانها، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "السنة مبتدية بتوترات: توتر في آسيا كوريا الشمالية 

 ."!ليبيا و سوريا و العراق منطقتنا غير وده تركيا، و روسيا وإيران، السعودية

 2/0/6702 مصر العربية

 

 عالء األسواني: الشباب يدفعون ثمن الحرية في سجون السيسي

وكتب .يرهستنكر الكاتب والروائي عالء األسواني، وجود كثير من الشباب في السجون على خلفية قضايا سياسية، على حد تعب

األسواني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "أيها المصري الجالس على الكنبة المشغول 

 ."جًدا بكرة القدم وخناقات التوك شو، آالف الشباب في سجون السيسي اآلن ألنهم دافعوا عن حريتك وكرامتك تذكرهم

 2/0/6702 مصر العربية

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1--%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF--%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3/2527074#.Vo4iU_l97IU
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/870649-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD
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%A7/870220-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-2016-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/869971-%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%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 عقود من الجهل 2بالل فضل رًدا على تصريحات محافظ السويس: هذه نتيجة 

وكتب فضل تدوينة .بالل فضل، تصريحات محافظ السويس اللواء أحمد حلمي الهياتمي المثيرة للجدل انتقد الكاتب والسيناريست

عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "خالصة ستة عقود من الجهل والضالالت ونظرية 

 ."المؤامرة واألغاني الوطنية وتمام يا فندم

 2/0/6702 مصر العربية

 

 محمود مراد عن محافظ السويس: التطور الطبيعي لـ"لواء الكفتة"

وكتب مراد تدوينة .محمود مراد من محافظ السويس اللواء أحمد حلمي الهياتمي بعد إدالؤه بتصريحات مثيرة للجدلسخر اإلعالمي 

عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: التطور الطبيعي للواء الكفتة ولواء المجلس األعلى 

اللواء محافظ السويس بيقول أن الرياح الشمالية الغربية كفيلة بإعادة أي صاروخ للعالم ولواء الشجر اللي بيطرح خرسانة، سيادة 

 ."!يطلقه علينا اليهود إليهم! رايحة بينا على فين يا مصر؟

 2/0/6702 مصر العربية

 

 نادر نور الدين: وزير التموين باع الدولة للتجار

 رأى نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين باع الدولة للتجار، في إشارة منه إلي

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "وزير التموين .محجنيه دعًما لمزارعي الق 0877صرف 

جنيه دعًما للفالح عن زراعته للقمح من أجل أن يشتريه التجار أم من أجل أن تشتريه  ٠٠١١باع الدولة للتجار، هل تدفع الدولة 

توردها ولتضمن إنتاجها لرغيف الفقراء المدعم من قمح الدولة دافعة الدعم لتضبيط نوعيات قمح الدرجة الثانية التي نس

الفقراء زارعوه؟وتابع: "واهلل برافو تجار الغرفة التجارية لسعيهم للسيطرة على وزارة التموين، واهلل حلو قوي الدولة تدفع 

طة، هذا مايعلنه وزير والتجار يشتروا القمح المصري الفاخر من الفالح بسعر قمح الدرجة الثانية الرخيص، الحكومة العبي

 ."التموين اآلن في مؤتمر صحفي على القناة األولي

 2/0/6702 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%A7/870328-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%84
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%A7/870397-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%AA%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%A7/869701-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 النشره المجتمعيه

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

مليار دوالر 3.2الحبتور" اإلماراتية تعلن عن مشروع ضخم في مصر باستثمارات "مجموعة   

وقال  مليار دوالر 3.2كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، عن مشروع ضخم للمجموعة في مصر بقيمة 

حبتور سيتي في دبي، إلى جانب مجمع الحبتور في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذا المشروع الضخم، يضم عدة مشاريع مثل ال

ويضم المشروع ناديا للجولف،  شقة وفيال 604ماليين قدم مربعة إضافة إلى  8غرفة بمساحة  0402من الفنادق يشتمل على 

فرس من الخيل، تضم التدريب على ركوب الخيل من  477وناديا للفروسية، وبولو أكاديمي لتعليم الفروسية واسطبالت تتسع لـ

 .الحواجز وغيرها من رياضات الفروسيةقفز 

 6702-0-0...بوابة االهرام

 «تحيا مصر»بنك ناصر يتبرع بمليونى جنيه لمعهد القلب ويخصص حسابا لصندوق

د شومان ـ نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر االجتماعى أن البنك يعمل فى اطار العقد االجتماعى الجديد الذى أكد محم

يستهدف االهتمام باإلنسان ودعمه وصوال إلى التنمية المستديمة التى تعمل الدولة جاهدة على تفعيلها ليس اقتصاديا 

الجتماعى للبنك ينسحب على جميع نواحى الحياة خاصة التركيز على وأضاف أن الدور ا فحسب، بل اجتماعيا على وجه الخصوص

االهتمام بصحة المواطن فاإلنسان المعافى صحيا هو االقدر على مواكبة مسيرة اإلنتاج وصوال إلى تحقيق أهداف الدولة من 

 التنمية المستديمة.

 6702-0-0 ...جريدة االهرام

 الجديد العام من أسبوع أول في جنيه مليون 377 نحو تخسر البورصة

مليون  377جلسات بسبب عطلة عيد الميالد المجيد بخسائر بلغت  4منيت البورصة خالل تعامالت األسبوع الجاري المقتصر على 

مليار جنيه مقارنة باألسبوع السابق له والبالغ  463ر2رأسمالها السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية جنيه ليبلغ 

 .% 7ر6مليار جنيه بانخفاض بلغت نسبته  462ر0

 6702-0-2...بوابة االخبار

 6702فى العام المالى  %8.3البنك الدولى: مصر ستشهد نموا معتدال يصل لـ 

، كما 6702في العام المالى الذى ينتهي فى يونيو  %8.3توقع البنك الدولى، اليوم الخميس، أن تشهد مصر نموا معتدال يصل إلى 

 .6702عام  % 6.2مقابل  6702عام  % 2.0الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى توقع ارتفاع معدل النمو فى منطقة 

 6702-0-0...مصر العربيه

 استيراد السكر من الخارج ومصانع أرمنت باألقصر مهددة باإلغالق

 يشهد مصنع سكر أرمنت جنوب غرب محافظة األقصر، تراكم كميات كبيرة من السكر المنتج من زراعات القصب، مع انطالق موسم

وارتفع مخزون السكر بشكل غير مسبوق في مخازن الشركة والذي يقدر بحوالي  حصاد قصب السكر الذي بدأ منذ أسبوع تقريبا

 .ألف طن، وعلى الرغم من ذلك ترفض وزارة التموين سحب هذا السكر من المخازن 377

 6702-0-0...رصد

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/212/838474/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131778/5/467124/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8.aspx
http://akhbarelyom.com/article/568d7652324f8d6362ae7e8f/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1452111442
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/870628-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://rassd.com/172457.htm
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 صحه

 اإلثنين.."الصحة" تبدأ تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالدقهلية 

 ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة والسكان، تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة الدقهلية، اإلثنين المقبل

وحدات طبية  072الضمان االجتماعى، من خالل  مواطًنا من أصحاب معاش 242آالف و 872أسرة، بواقع  224آالف و 078يشمل 

 مستشفى إحالة. 00أسرة و

 6702-0-0...البوابه نيوز

 لدواع أمنية.. أدوية ممنوعة في صيدليات الشيخ زويد

دخول بعض المواد الطبية إلى الصيدليات الموجودة اتهم عدد من أصحاب الصيدليات بالشيخ زويد ورفح ، قوات األمن بمنع 

بالمنطقة الحدودية بشمال سيناء وخاصة برفح والشيخ زويد. مديرية الصحة بالمحافظة أكدت أن هذه األدوية ممنوعة خوفا 

قوات األمن من جانبه قال د. صيدلي عماد سواركة : " و من استخدامها في عالج جرحى المسلحين وأنها متوفرة في المستشفيات

منعت وصول مواد طبية تعد األكثر استعماال في مناطق الحدود نظرا لوقوع إصابات عديدة بين المواطنين نتيجة الرصاص 

أما آية سلمي ، صاحبة صيدلية برفح فقالت  :"وصلتنا تحذيرات ببيع المحاليل ."العشوائي الذي يقتحم البيوت على سكانها

ر والمسكنات ، بدعوى انها تستخدم لعالج اإلرهابيين ممن يصابون خالل العمليات العسكرية م ، وبعض العقاقي 2وسرنجات ال

 ، وهذا األمر يهدد حياة المرضى خاصة الذين ال يستطيعون التوجه للمستشفيات ليال خالل سريان الحظر".

 6702-0-2...مصر العربيه

طن أسماك فاسدة داخل مصنع للتعبئة في بورسعيد 6ضبط   

طن أسماك فاسدة داخل مصنع لتعبئة األسماك بمحافظة بورسعيد، وتم ضبط  6ضبطت مديرية أمن بورسعيد اليوم األربعاء، 

الفاسدة، غير الصالحة لالستهالك اآلدمي، داخل وتبين وجود كميات كبيرة من األسماك ."مسؤول المصنع ويدعى "محمد .ع.ح

 .مصنع تمهيدا لتعبئتها وبيعها باألسواق

 رصد...6702-0-2

 إعالم

 إحالة أحمد موسى إلى التأديب بنقابة الصحفيين

 .والمذيع أحمد موسى، إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيينأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إحالة الصحفي 

وأشار إلى أن النقابة ُستخطره بالقرار عقب اجتماع لجنة التحقيق النقابية، المقرر عقده يوم االثنين القادم، والتي يرأسها خالد 

س نقابة الصحفيين قد اتخذ وكان مجل ميري، وعضوية جمال عبد الرحيم، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار باسم الطيب

قرارا الشهر الماضي باإلجماع بإحالة أحمد موسى، للجنة التحقيق، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده بسبب نشره صورا منسوبة 

 .للمخرج والنائب البرلماني خالد يوسف

 6702-0-2...الشروق

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1703661
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/870256-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://rassd.com/172438.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012016&id=c5fe7e98-d344-431d-83b1-fd6b9a3f33e8
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 النقل والمواصالت

أيام 8إغالق "منزل كوبري المطار"   

أغلقت اإلدارة العامة لمرور القاهرة، مساء اليوم الخميس، منزل كوبرى المطار للقادم من مناطق العروبة اتجاه عبد الحميد بدوى 

وقال مصدر أمني، إن أعمال تجديد فواصل أعلى الكوبرى تكون  أيام 8الكوبرى لمدة  بسبب وجود أعمال إحالل وتجديد فواصل

مساء وحتى الساعة السادسة من صباح السبت المقبل، مع تعيين الخدمات المرورية  06ليال ونهارا وسوف تبدأ اليوم الساعة 

 .وقوع أي حوادث مروريةوالعالمات اإلرشادية واألقماع والحواجز الحديدية بمحيط األعمال لمنع 

 6702-0-0...مصر العربيه

 

 تعليم

  التعليم" تفحص ملفات 477 مدرسة تقدمت للحصول على االعتماد والجودة"

 477قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد بوزارة التعليم ، أن الهيئة تفحص أوراق 

الفصل الدراسى األول للحصول على االعتماد والجودة ، موضحة أن المراجعين زاروا هذه مدرسة حكومية وخاصة تقدمت خالل 

 .المدارس خالل الفترة الماضية لفحص الملفات الخاصة بها

 6702-0-0...ليوم السابعا

 

 زراعه

«مشاكله ال تحصى»بدء موسم القصب.. ومزارعون:   

مشاكل المزارعين بدأت ولم تنته، أصبح مسلسل هندي، بدأ بمشاكل كسر المحصول قصب السكر لشركات السكر، إلى شركات 

وتظهر مشاكل توريد محصول من زيادة السكروتبدأ مشاكل المزارعين مع شركة السكر من جهة وبنك التنمية من جهة أخرى، 

تكلفه ضم المحصول إلى نقص حاد في عدد سيارات نقل محصول وتأخير توفير أموال المزارعين لدى شركه السكر، وعدم إرسال 

اليف تك ويؤدي ذلك إلى زيادة نسبه الفائدة، وارتفاع أسعار األسمدة، وغالء األيدي العاملة نهًيا عن حافظات السداد لبنوك التنمية

 خدمة المحصول ثم مشكلة األسمدة.

 6702-0-0...بوابة االخبار

مزارًعا 060مليون جنيه لـ 02.2صرف تعويضات بـ«: زراعة شمال سيناء»  

المزارعين قال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء، إنه تم صرف الدفعة الثانية من تعويضات 

أنه « مطر»وأضاف  ها المحافظة خالل السنوات األخيرةتفي المحافظة بسبب تضرر مزارعهم نتيجة األحداث األمنية التي شهد

مليون جنيه، مشيًرا إلى أن المزارع  02.2مزارًعا قيمتها  060تم تسليم الدفعة الثانية من الشيكات الخاصة بالتعويضات لعدد 

حل البحر ومحيط الطريق الدولي بالعريش والشيخ زويد ورفح وكانت مزروعة بأشجار الخوخ والزيتون المتضررة في مناطق سا

 .والنخيل

 6702-0-0...المصري اليوم

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/870628-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-400-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88/2527079#.Vo4ndfkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/568db749324f8d187df02928/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%89-1452128073
http://www.almasryalyoum.com/news/details/869443
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 أقباط

 الكنائس المحترقةهدية السيسي لألقباط في العيد.. اعتذار ووعد قاطع بترميم باقى 

شارك عبد الفتاح السيسي، األقباط في احتفالهم بأعياد الميالد المجيد، بالكاتدرئية المرقسية بالعباسية، قائال:"كل عام 

وأضاف السيسي، خالل مشاركته ."وأنتم بخير بمناسبة عيد الميالد المجيد، ومحدش هيقدر يفرق بينا، وتحيا مصر بأهل مصر

احتفاالتهم بعيد الميالد المجيد، "أنه ال يوجد من يستطيع أن يؤذي المصريين، ال ظروف سياسية أو اقتصادية، إال إننا األقباط 

نختلف"، الفتا إلى أن سنن اهلل في األرض التنوع واالختالف، موضحا أنه ال يوجد من في األرض من لديه القدرة السيطرة على 

السيسي، عن حرق الكنائس، خالل الفترة الماضية في بعض محافظات مصر، قائال: " أنا واعتذر  المصريين، ويجبرهم على شئ

 .آسف ياريت تقبلو اعتذاري"، مؤكدا أنه خالل العام الحالي سيتم ترميم جميع الكنائس التي حرقت في مصر الفترات الماضية

 6702-0-2...االقباط اليوم

 تواضروس: محبة السيسي للشعب تصنع المعجزات

قال تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية إن زيارة عبدالفتاح السيسي للكنيسة لتهنئته بعيد الميالد تسعد كل طوائف الشعب، 

أثناء عظة القداس: "نشكر حضور رئيس الوزراء اليوم، ومصطفى  تواضروسوأضاف  موضحا أن محبته للشعب تصنع المعجزات

 .شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية"، موجها شكره للوزراء الحاضرين ونواب مجلس الشعب وشيخ األزهر

 رصد...6702-0-0

 أخرى

 بأسيوط أثريتهم في يشتبه تمثاال 40 وبحوزته مزارع ضبط

تمثاال متوسط الحجم  ١٠سنة( مزارع ومقيم بدائرة المركز وبحوزته  27تمكنت مباحث مركز ديروط من ضبط "عاطف. م. ع" )

وقامت األجهزة األمنية باتخاذ كافة اإلجراءات  يشتبه في أثريتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد اإلتجار

 لواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.القانونية الالزمة حيال ا

 6702-0-0...بوابة االخبار

 بأسوان« الكرور»منزال بمياه الصرف فى  82غرق 

منزال، تعرضت النهيارات جزئية وتلف لألثاث ومبيت  82تسبب توقف محطة الصرف الصحي بمنطقة الكرور النوبية فى غرق 

اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان لمنطقة الكرور، وقرر احالة المتسببين الى النيابة العامة وتشكيل  وانتقل األهالي فى العراء

ر ذلك حفاظا على سكان لجنة فنية من اساتذة كلية الهندسة بجامعة اسوان لتحديد المقصرين مع وضع حلول عاجله لمنع تكرا

 المنطقة وملكيتهم الخاصة، وتعويض المتضررين بإعانات مالية وعينية.

 6702-0-0 ...جريدة االهرام

 طن غاز في سوهاج 66انقالب سيارة محملة بـ

طن غاز كانت في اتجاهها لتفريغها بمصنع  66بناحية مركز أخميم، انقالب سيارة محملة بـشهد طريق سوهاج الصحراوي، 

" طن غاز صب في اتجاه مصنع تعبئة أسطوانات الغاز بناحية األحايوة  66وتبين انقالب سيارة فنطاس محملة بنحو "  األحايوة

 بسوهاج، لتفريغ الحمولة على جانب الطريق.

 6702-0-0...البوابه نيوز

 

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=139347
http://rassd.com/172482.htm
http://akhbarelyom.com/article/568e02f4324f8d122951cc33/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-41-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-1452147444
http://www.ahram.org.eg/News/131778/29/467157/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%BA%D8%B1%D9%82--%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.albawabhnews.com/1703665
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 «الخدمات التبادلية»توقعان برتوكول تعاون فى « هيئة المساحة»و« المصرية لالتصاالت»

وقعت الشركة المصرية لالتصاالت بمع الهيئة المصرية العامة للمساحة بروتوكول تعاون لتقديم خدمات تبادلية في مجال 

والخرائط الجغرافية، وتبادل خدمات تكنولوجيا المعلومات والتسويق وخدمة العمالء بما يحقق الصالح العام لكال المعلومات 

وينص البروتوكول على تقديم المصرية لالتصاالت الحلول  الجانبين، والوصول إلى أعلى معدالت لتبادل الخدمات والخبرات

للهيئة وفروعها مثل خدمات االتصاالت الصوتية ونقل البيانات وخدمات التكنولوجية وحزمة متنوعة من خدمات االتصاالت 

االستضافة وتطوير مراكز االتصال، وخدمات نقل البيانات لربط فروع الهيئة، كما ستقدم المصرية لالتصاالت العديد من الخدمات 

مالء وتبادل قواعد بيانات العمالء ما بين لتطوير منظومة خدمة العمالء التابعة للهيئة، وتقديم خدمات إدارة مراكز خدمة الع

 الجانبين لتقديم خدمات التحصيل، وكذلك يتعاون الجانبان في تبادل المنافع التسويقية وتبادل الخدمات في المنافذ و الفروع.

 6702-0-2...الشروق

 أيام 4حبس المتهم ببيع لحوم "الحمير" في القليوبية 

أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة بيع لحوم  4قررت نيابة شبين القناطر بالقليوبية حبس المتهم بذبح الحمير وبيعها 

وقالت تحقيقات النيابة إن المتهم يدعى  ين للخطرغير صالحة لالستهالك اآلدمي، والغش التجاري، ما يعرض حياة المواطن

حمير لديه محملة على سيارة نقل تمهيًدا لذبحها وبيعها لمحالت الجزارة والمطاعم بشبين  0سنة وتم ضبط  03"مهران. ع "، 

 .القناطر وشبرا الخيمة، وهو يقوم بذلك منذ عام

 6702-0-0...رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012016&id=081e666e-68e5-4015-a19c-c4bb15c540ab
http://rassd.com/172493.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 هجوم مسلح على فندق "األهرامات الثالث" بالجيزة

قال شهود عيان، إن عناصر ملثمة تستقل دراجة بخارية، هاجمت فندق األهرمات الثالثة بشارع الهرم، أثناء وصول أتوبيس فوج 

  .سياحى

 0/0/6702 اليوم السابع

 

 يناير" 62العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي "عيد الشرطة" و"ثورة 

قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض وافق مجلس الوزراء اليوم األربعاء على مشروع 

 يناير، وذلك طبقا للقواعد القانونية. 62المحكوم عليهم، بمناسبتي االحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 

 2/0/6702 الدستور

 -محاكم ونيابات :

  "اهلل بدر" بعد انتهاء عقوبة سجنه فى "أحداث االتحاديةإطالق سراح "عبد 

قسم شرطة الزاوية الحمراء، إجراءات إطالق سراح عبد اهلل بدر عباس، عقب انتهاء عقوبة السجن التى وقعت عليه فى  أنهى

ى الشرقاوى المحامى، . وقال مصطف6708قضية أحداث االتحادية، وذلك حسب الئحة السجون، حيث أنه محبوس منذ األول من مايو 

طعون تقدم بها  8أن موكله وصل إلى المنزل منذ صباح اليوم الخميس، وأشار إلى أنه ينتظر تحديد محكمة النقض موعد جلسات 

إللغاء األحكام الصادرة ضد موكله، وتلك القضايا هى "حبسه سنة التهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنة 

  .التحادية"، مشيرَا إلى أنه فى قضية سب وقذف إلهام شاهين حصل فيها على البراءة من محكمة النقضفى أحداث ا

 0/0/6702 اليوم السابع

 

 مليون جنيه 877تغريم سليمان عامر 

حقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، بأمر ، المكلفة بالت«الكسب غير المشروع»كشف مصدر قضائي، أن تقرير لجنة خبراء جهاز 

مليون جنيه للدولة، نتيجة المخالفات  ٠١١من قاضى التحقيق المستشار فتحى بيومي، ألزم رجل األعمال سليمان عامر بسداد مبلغ 

 ارى والسياحي.التى شابت عملية بيع أرض طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي، بتحويل نشاطها من الزراعة إلى االستثمار العق

 0/0/6702 البوابة نيوز

 "النيابة اإلدارية" تحقق مع مسئولين بـ"الحماية المدنية"

 الداخلية،استدعت النيابة اإلدارية، برئاسة المستشارة ريهام جالل، مسئولين باإلدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة 

واستمعت النيابة ألقوال .للتحقيق فيما نسب إليهم من اتهامات بالفساد اإلدارى فى مسابقة التعيينات التى أعلنت عنها اإلدارة

مدير عام اإلدارة وعدد من المسئولين بها، وواجهتهم باالتهامات المنسوبة إليهم باستغالل النفوذ واالنحراف بالسلطة ومخالفة 

كان قطاع الحماية المدنية، قد أعلن عن تعيين .يين ما ال يستحق والتمييز بين أفراد الشعب وإهدار المال العامالدستور، وتع

 وتم إلغاء التعيينات بحكم محكمة لعدم اتخاذها اإلجراءات القانونية. ٣١٠٠دفعة باحثين قانونيين عام 

 0/0/6702 ة نيوز البواب

http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%B3/2527250#.Vo4o4_l97IU
http://www.dostor.org/959815
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD/2527190#.Vo4o6vl97IU
http://www.albawabhnews.com/1703539
http://www.albawabhnews.com/1703462
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 من "قضاة رابعة" للمعاش وإنهاء ندب آخرين 3إحالة 

رر مجلس التأديب والصالحية بمجلس القضاء األعلى، إحالة عدد من القضاة للمعاش، بعد إنهاء ندبهم وإعارتهم إلى دول بالخارج، 

بيان »وقعوا على البيان المعروف باسم وقال مصدر قضائى إن القرار يشمل ثمانية جدًدا من الذين .عقب عودتهم إلى مصر

، أن عددا آخر من القضاة تم إنهاء ندبهم وإعارتهم للخارج قبل الموعد المحدد «البوابة»وأضاف، فى تصريحات لـ«. رابعة

لعودتهم، وذلك ألسباب أخالقية، ويدرس مجلس التأديب تلك الحاالت تمهيًدا إلصدار القرارات الالزمة حسبما تسفر عنه 

 تحقيقات.ال

 0/0/6702 البوابة نيوز

 

 صحفيين للجنايات بتهمة التشهير بـ"الزند" 2إحالة 

أمر المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالة هشام يونس رئيس تحرير 

اإللكتروني وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى موقع األهرام 

إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت األمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى 

بار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل إبان رئاسته لنادي قضاة مصر محكمة الجنايات، التهامهم بارتكاب جرائم نشر أخ

وأكد المستشار بيومى، أن روساء التحرير الثالثة أحيلوا فى جريمة نشر متعلقة بنشر تقارير صحفية عن واقعة .والتشهير به

أرض مملوكة للنادى لشقيق زوجتة بأقل من واحدة، وهى قيام المستشار أحمد الزند فى فترة تولية رئاسة نادى القضاة ببيع 

 سعرها.

 2/0/6702 البوابة نيوز 

 

 يناير 02إخالء سبيل صحفيين بجريدة "التحرير" فى بالغ إهانة "الزند".. واستدعاء "منصور" للتحقيق 

المنتدب من محكمة استئناف القاهرة إخالء سبيل الصحفيين بجريدة التحرير، قرر قاضى التحقيق المستشار صفى الدين أباظة 

يناير لسماع أقوال رئيس تحرير  02وحدد قاضى التحقيق جلسة .إسماعيل الوسيمى وهدى أبو بكر بضمان نقابة الصحفيين

 الجريدة، إبراهيم منصور، وكلف نقابة الصحفيين باتخاذ اإلجراءات القانونية فى الشكوى.

 2/0/6702 بوابة األهرام

 

 ”مذبحة كرداسة“في  متهما على حكم بإعدامهم 042النقض توصي بقبول طعن 

متهما على الحكم الصادر ضدهم باإلعدام في القضية  042أوصت نيابة النقض اليوم، األربعاء، بقبول الطعن المقدم من 

، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، ورأي نيابة النقض استشاري وغير ملزم لهيئة محكمة ”مذبحة كرداسة”المعروفة إعالميًا بـ

يناير الجاري للرد على مذكرات النيابة في  67ناحية أخرى، قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن إلى جلسة ومن .النقض

 .غيابيًا في القضية 84متهمًا حضوريًا و 042بإعدام  -في فبراير الماضي-وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت .القضية

 2/0/6702 بوابة يناير

 

 

http://www.albawabhnews.com/1703472
http://www.albawabhnews.com/1702604
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/838301/%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%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2.aspx
http://yanair.net/?p=38894
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 هيئة قضايا الدولة تطعن على حكم السماح للشيخ محمد جبريل بالسفر للخارج

تقدمت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، بطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا إللغاء 

كانت محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حكم أول درجة القاضى بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر. و

أصدرت حكما فى أكتوبر الماضى بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع جبريل من السفر، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن قرار 

  .المنع صدر دون أمر قضائى

 2/0/6702 اليوم السابع

 براءة آخر متهم في "خلية الماريوت"

مستشار حسن فريد، اليوم األربعاء، ببراءة المتهم قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة ال

ووجهت المتهم اتهامات عديدة ."أحمد عبد اهلل، في إجراءات إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعالمًيا بـ"خلية الماريوت

ومنع مؤسسات الدولة من بينها، االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، 

من ممارسة أعمالها، واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واإلضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي، واستهداف 

 المنشآت العامة، وتعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر.

 2/0/6702 البوابة نيوز

 لحبس سنة لمحافظ الجيزة السابق المتناعه عن تنفيذ حكم قضائىا

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف هجرس وسكرتارية محمد عبد الصادق بحبس خالد زكريا العادلى، 

ى مدعين بالحق المدنسنة مع الشغل وكفالة ألفي جنيه إليقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى لل -غيابًيا -محافظ الجيزة السابق

 جنيًها على سبيل التعويض المدنى المؤقت، على خلفية اتهامه باالمتناع عن تنفيذ حكم قضائى. 20مبلغ 

 2/0/6702 البوابة نيوز

 ارهابيةأمن الدولة تأمر بحبس طفل واتهامه بحيازة قنبلة واالنضمام لجماعة 

 02“أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام األول المستشار تامر الفرجانى، بحبس الطفل عبد الرحمن عبد اهلل يوسف 

من ناحية أخري أكدت الحقوقية دعاء مصطفى، إنها خاطبت مؤسسة النهوض .على ذمة التحقيقات، واتهامه بحيازة قنبلة” عاما

 .يومًا، دون حضور دفاع مع الطفل 02جلسات التحقيق وذلك بعدما أمرت النيابة بحبسه ه ام الحضور معبالطفل، الستدعاء مح

 2/0/6702 بوابة يناير

 حكمه سيكون منحاًزا«: خلية أوسيم»حيثيات رد ناجي شحاتة بـ

تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة أن مظنة عدم  المحكمة»بأنه حكم رد ناجى شحاتة  حيثياتأفادت 

توافر الحيدة لديه بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وبغير 

حكمة إلى ما تقدم فيتعين عليها ميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعيًنا قبوله وانتهت الم

جنايات كلي شمال  ٣١٠٢أوسيم المقيدة برقم  ٣١٠٢لسنة  ٠١١٠١القضاء بقبول طلب الرد ضد القاضي شحاتة عن نظر الجناية رقم 

واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة أدلى بحديث صحفى نفى فيه وجود تعذيب بالسجون األمر الذي يعد .«الجيزة

ًحا عن توجهه خاصة أن المتهم )مقدم طلب الرد( تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن األمن المركزي وحيث أن شحاتة كون إفصا

 «.عقيدة بنفيه وقائع التعذيب األمر الذي يفقده صالحية نظر القضية والفصل فيها

 2/0/6702 مالمصرى اليو

http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81/2525922#.Voz9M_l97IU
http://www.albawabhnews.com/1701921
http://www.albawabhnews.com/1702042
http://yanair.net/?p=38828
http://www.almasryalyoum.com/news/details/868991
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  ساويرس" وعبد الرحيم على يقرران إنهاء الخصومة والتنازل عن النزاع القضائى"

علم "اليوم السابع"، أن المهندس نجيب ساويرس رجل األعمال، واإلعالمى عبد الرحيم على، قررا إنهاء الخصومة بينهما والتنازل 

ضد اآلخر، وعدم استكمال الدعاوى القضائية التى ما زالت منظورة  عن جميع الدعاوى القضائية والشكاوى المرفوعة من أى منهما

أمام النيابة العامة والقضاء المصرى. وكشفت مصادر، اليوم، األربعاء، أن قرار إنهاء الخصومة جاء بعد لقاء بينهما فى مدينة شرم 

 .الشيخ ، خالل حفل لدعم السياحة المصرية

 2/0/6702 اليوم السابع

 

 بالغ للنائب العام ضد عبد الرحيم علي 

للنائب العام للتحقيق مع الدكتور عبد الرحيم علي، بدعوى قدم المحامي عبد المجيد جابر، مؤسس جبهة حماية مصر، بالغا 

وقال مؤسس جبهة حماية مصر ، في بيان، . 6702لسنة  640استخدامه المال السياسي فى فترة االنتخابات، وحمل البالغ رقم 

شيرا إلى أن الجبهة كشفت ربعاء، إن النائب البرلماني ساهم في تشويه العملية االنتخابية وأضر بصورة مصر خارجيا، مألاليوم ا

 .عن فضيحة أخالقية لـ"عبد الرحيم علي" توجد عليها دالئل ومستندات وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل االجتماعي

 2/0/6702 مصر العربية

 

 ألف جنيه ٣١إخالء سبيل " المندوه الحسيني" في قضية الرشوة بكفالة 

نين عبيد محامي المندوه الحسيني، عضو قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم بقبول االستئناف المقدم من حس

 ألف جنيه. ٣١مجلس إدارة نادي الزمالك األسبق؛ التهامه بالرشوة وإخالء سبيله بكفاله قدرها 

 2/0/6702 بوابة األهرام

 

 "النقض" تؤيد حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

يذكر أن النقابة العامة للصيادلة .رفضت محكمة النقض، اليوم األربعاء، الطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

 فرض الحراسة على النقابة من محكمة األمور المستعجلة.رفعت دعوى قضائية ضد حكم 

 2/0/6702 البوابة نيوز

 

 إحالة ضابط للمحاكمة العسكرية بتهمة االنضمام لإلخوان 

ادي بحزب البديل الحضاري، إلى المحاكمة قررت نيابة شرق القاهرة العسكرية بمصر، إحالة العقيد طيار متقاعد هاني شرف، القي

العسكرية، على خلفية اتهامه بـ"االنضمام إلى التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين، واحتفاظه بوثائق عسكرية سرية 

 .من شأنها اإلضرار بمصالح الوطن"، وحددت جلسة غد األربعاء لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام إحدى الدوائر العسكرية

 2/0/6702 العربى الجديد

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2/2526288#.Vo0j9fl97IU
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%A9/869644-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/838238/%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%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1702488
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 -اعتقاالت  :

 شاب بالبحيرة بتهمة تكوين خلية أخوانية واالعداد لمسيرة بدمنهور 62القبض على 

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

كانت قد وردت  .من مختلف مراكز البحيرةشاب بتهمة تكون خلية اخوانية  62 القبض علىمساعد وزير الداخلية ألمن البحيرة، 

نهور، برئاسة المقدم حسن قاسم رئيس المباحث، مفادها اعتزام تنظيم اإلخوان بالبحيرة معلومات لضباط مباحث قسم دم

  .باإلعداد لمسيرة بميدان الساعة بدمنهور بمشاركة شباب الجماعة من مركز كفر الدوار

 

 2/0/6702 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-25-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1/2525876#.Voz9fvl97IU
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 بمناسبة عيد الميالدضروس الثانى تواالتهنئة ل انيقدم ومحمود حجازي صدقى صبحى

قام الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى يرافقه الفريق محمود حجازى رئيس 

أركان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس 

 .اسيةالكاتدرائية المرقسية بالعب بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة االحتفال بعيد الميالد المجيد بمقرالثانى 

 0/0/6702 موقع وزارة الدفاع المصرية

 6702الحدود خالل عام المتحدث العسكرى يبرز حصاد قوات حرس 

كشف العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن أبرز جهود قوات حرس الحدود فى مكافحة أعمال التهريب 

واشار  . 6702والتسلل والهجرة غير الشرعية واكتشاف وتدمير فتحات األنفاق على مختلف اإلتجاهات اإلستراتيجية خالل عام 

قطعة سالح  0206لى انه فى مجال مكافحة أعمال تهريب األسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم ضبط العميد محمد سمير ا

من الذخائر والدانات والقنابل مختلفة األنواع واألعيرة  602307كجم من المواد المتفجرة باالضافة الى ضبط  6236مختلفة، وضبط 

ألف كجم من نبات البانجو وجوهر الحشيش المخدر وضبط  006,2تم ضبط اما فى مجال مكافحة أعمال تهريب المواد المخدرة  .

 ( اسهم ( مزروعة بنبات الخشخاش المخدر .2) -( قراريط 8) -( فدانا 60اسهم( مزروعة بنات البانجو المخدر و)  07( قيراطا و00)

اما فى  الترامادول ( . -لمخدرة ) التامولمليون قرص من العقاقير ا 60,22كجم من مخدر األفيون والهيروين و  8,6كما تم ضبط 

( فردا من جنسيات مختلفة خالل عمليات التسلل والهجرة 66762مجال ضبط قضايا التسلل والهجرة غير الشرعية فتم ضبط )

 هذا قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية . 432غير الشرعية على كافة االتجاهات اإلستراتيجية ، حيث تم ضبط 

 فضاًل عن ضبط وتدمير العديد من فتحات األنفاق على الشريط الحدودى بشمال سيناء.

 0/0/6702 األهرام

 

 الخاصة ويلتقى مقاتلى الصاعقةحجازى يتفقد اإلعداد والتدريب القتالى لعناصر القوات 

تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل اإلعداد والتدريب القتالى لعناصر القوات الخاصة بقيادة 

وحدات الصاعقة والتى شملت المهارات الرياضية والبدنية والتعايش وفنون االشتباك والدفاع عن النفس والتعامل مع األهداف 

ير النمطية والتصدى للتهديدات والعدائيات المختلفة ، والتى تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لقدرة وجاهزية الوحدات غ

واستمع الفريق محمود حجازى لعرض تقديمى من اللواء أح أيمن شحاتة قائد وحدات  والتشكيالت داخل القوات المسلحة .

وشاهد رئيس  ات الكفاءة القتالية واإلعداد المهارى والبدنى لمقاتلى الصاعقة. الصاعقة تضمن برامج وخطط االرتقاء بمستوي

األركان عددا من األنشطة التدريبية والمهارات األساسية والتخصصية للمقاتلين حديثى االلتحاق بوحدات الصاعقة شملت 

يومى وتمثل السمة األساسية لمقاتلى المهارات البدنية والتعايش وفنون االشتباك والدفاع عن النفس والتى تنفذ بشكل 

وقام  الصاعقة ظهر خاللها مدى ما وصلوا إليه من قدرات بدنية ومهارية عالية لتنفيذ أصعب المهام تحت مختلف الظروف. 

د رالفريق محمود حجازى بتفقد عدد من المنشآت اإلدارية و الفنية التى تم رفع كفائتها لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للف

 المقاتل معيشيًا وإداريًا ومعنويًا. 

 0/0/6702 األهرام

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28932
http://www.ahram.org.eg/News/131778/25/467082/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131778/25/467246/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــــــــــ

 مسلًحا في مداهمات للجيش بشمال سيناء 82مقتل 

وتأتي  آخرين في مداهمات للقوات المسلحة شمال سيناء. بحسب ما أعلنه مصدر عسكري. 02مسلًحا وألقي القبض على  82تل  ق

 077أيام  2المداهمات التي يقوم بها الجيش المصري في إطار العملية العسكرية الشاملة "حق الشهيد" حيث قتل على مدى 

 مسلح وفقا لمصادر أمنية.

 0/0/6702 مصر العربية

 األحد.. وفد أمنى بريطانى يزور شرم الشيخ لمراجعة اإلجراءات األمنية

قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن وفدا أمنيا بريطانيا سيزور شرم الشيخ، األحد المقبل، فى زيارة تستغرق أسبوعا كامال، 

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ)الشروق( أن الوفد سيراجع مدى  اإلجراءات األمنية التى يتبعها مطار شرم الشيخ.لمراجعة 

التزام سلطات المطار ببعض الضوابط واالجراءات، والتى سبق أن طالب بها الجانب البريطانى عقب وقوع حادث سقوط الطائرة 

 .«حظر السفر بنهاية الشهر الحالىابية، من المتوقع أن تعدل بريطانيا من قرارات إذا كانت نتائج هذه اللجنة ايج» الروسية.

 0/0/6702 الشروق

 عبوات ناسفة 2وتفجير  في سيناء المسلحة فرًدا من العناصر 00لى القضاء ع

استمرارًا للمرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة " حق الشهيد " التي تخوضها قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني 

والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة اإلرهاب التابعة للشرطة 

جوى من الهليكوبتر المسلح للقضاء علي العناصر اإلجرامية المسلحة والخارجين علي القانون بمناطق مكافحة النشاط  تحت غطاء

فردا من العناصر اإلرهابية المسلحة أثناء تبادل إطالق النيران خالل  00أسفرت عن القضاء على  .االرهابي بشمال ووسط سيناء

ت اثناء تنفيذ مهامها، والقبض على فردين من المشتبه بهم أثناء عمليات التمشيط عمليات االقتحام والمواجهات مع القوا

عبوات ناسفة تم زرعها الستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك،  2وتفجير  .والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر

 .القواتدراجات نارية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف  2وتدمير  عربيتين و 

 2/0/6702 بوابة االهرام
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