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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

 وكالة السفر مسئولية مقتل سائحيهاالمكسيك: التحقيقات تحمل 

أعلنت السلطات المكسيكية أن التحقيقات حول واقعة مقتل ثمانية سائحين مكسيكيين وأربعة مصريين في الصحراء الغربية 

حملت شركة السياحة المصرية مسئولية الحادث. وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية كالوديا رويز ماسيو في  في سبتمبر الماضي،

السلطات اإلدارية ووكالة السفر كان عليهما الحصول علي تفاصيل أكبر حول «تمر صحفي إن الحكومة المصرية أبلغتها بأن مؤ

 «.التحقيق علي وشك االنتهاء»وأشارت ماسيو إلي أن ». التصاريح، مما يجعلها مسئولة عما حدث

 8/0/6002 األهرام

 مصر تطلب توضيحات من تل أبيب حول اتفاق المصالحة مع تركيا

ثات التي تجريها مع تركيا، بهدف التوصل ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن مصر طلبت من إسرائيل مؤخرا توضيحات حول سير المباح

وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى للصحيفة، إن الحكومة المصرية عبرت عن تحفظها على  إلى اتفاق مصالحة بينهما.

ة فونقلت الصحي منح تركيا دورا في قطاع غزة، وطلبت معرفة ما إذا كانت إسرائيل تعهدت لألتراك بتخفيف الحصار على غزة.

عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن معارضة مصر تعد أحد العوامل التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة بين تركيا 

وإسرائيل، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخشى من تقديم أي تنازل لألتراك بشأن غزة حتى ال يضر ذلك بالعالقات 

سرائيلي، إن مسؤولين إسرائيليين آخرين حاولوا دون جدوى التوسط بين القاهرة وأضاف المسؤول اإل االستراتيجية مع مصر.

وبحسب المسؤولين  وأنقرة من أجل تخفيف حدة التوتر بين البلدين، وتخفيف الرفض المصري لتدخل تركيا في قطاع غزة.

نشرتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في اإلسرائيليين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، فإن القاهرة استاءت من التقارير التي 

األسابيع األخيرة حول حدوث انفراجه في محادثات المصالحة بين تركيا وإسرائيل، ومما ذكره اإلعالم التركي من أن إسرائيل وافقت 

ر ن، عّبوقالت الصحيفة، إنه خالل اللقاءات التي عقدت بين دبلوماسيين إسرائيليين ومصريي على تخفيف الحصار على غزة.

الجانب المصري عن معارضته ألي تنازل إسرائيلي لتركيا بشأن غزة، مضيفة أن مسؤولين كبار في الخارجية المصرية التقوا 

السفير اإلسرائيلي في القاهرة حاييم كورن، وطلبوا منه توضيحا حول صحة التقارير حول قرب التوصل إلى مصالحة، كما نقل 

وأكد المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية  في تل أبيب رسالة مماثلة إلى الخارجية اإلسرائيلية. القائم بأعمال السفير المصري

عمانوئيل نحاشون، طلب مصر تلقي توضيحات من إسرائيل حول المحادثات التركية اإلسرائيلية، وقال، إن الموضوع التركي يأخذ 

 حيزا في الحوار القائم مع مصر.

 8/0/6002 بوابة األهرام

 لمشتركة وعقد اجتماع بشأنهامصادر: القاهرة والرياض تتشاوران حول إقرار بروتوكول القوة ا

كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة بالقاهرة عن مشاورات، تجري حاليا بين القاهرة والرياض حول إقرار بروتوكول القوة 

المشتركة وعقداجتماع بشأنها بعد دراسة بعض المسائل المتعلقة بنظامها وعملها علي أن يكون قبل القمة المقبلة بالمغرب 

واستبعدت المصادر إلغاء القوة، الفتة إلي أن تشكيلها جاء بقرار صدر عن القمة وبالتالي فإن إلغائها يستلزم قرار  ادم.مارس الق

من القمة أيضًا وشددت علي أنه في حال عدم االتفاق علي البروتوكول الخاص بها ستعود لتطرح مرة أخري علي  القمة العربية 

 مور الخاصة بها.القادمة بالمغرب واالتفاق علي األ

 8/0/6002 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131779/25/467296/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%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%B3%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838729/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838677/%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%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-.aspx
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 أيام 3في زيارة تستغرق شكري يزور برلين االثنين 

إن وزير الخارجية سامح شكري سيزور العاصمة األلمانية برلين  تحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةقال المستشار أحمد أبو زيد الم

 االثنين المقبل، تستغرق ثالثة أيام تتركز علي بحث مختلف جوانب العالقات الثنائية مع كبار المسئولين بها، وخاصة مع نظيره

ارة وتأتي زي فرانك اشتانماير تأتي في إطار إجراء مشاورات سياسية بين البلدين تتناول العالقات الثنائية والوضع بالمنطقة.

لي إ منية،ألفي مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية وا وروبيةألشكري في إطار تحركات مصرية لتطوير العالقات المصرية ا

 وتجفيف منابع امدادات عناصرها وقياداتها من حيث اإليواء والتمويل. ظاهرة اإلرهاب  لتعاون في مواجهةجانب تعزيز ا

 8/0/6002 بوابة األهرام

 "تنفيذي وزراء اإلعالم العرب" يبحث اإلثنين برئاسة مصر تطوير الخطاب اإلعالمي وقضية القدس

تنطلق يوم اإلثنين المقبل بمقر األمانة لجامعة الدول العربية، أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته 

والتليفزيون عصام األمير، وحضور األمين العام المساعد رئيس قطاع اإلعالم العادية الرابعة برئاسة رئيس اتحاد اإلذاعة 

كما يشارك أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس من كل من: مصر والكويت  واالتصال بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة.

ات العربية الممارسة لمهام إعالمية في منظومة والمغرب وتونس والجزائر وجيبوتي واإلمارات والعراق، إلى جانب االتحادات والهيئ

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن المكتب التنفيذي سيناقش، خالل اجتماعه على مدى يومين،  مجلس وزراء اإلعالم العرب.

ير الخطاب اإلعالمي بندًا من بينها إعادة قراءة اإلستراتيجية اإلعالمية العربية كونها بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تطو 01

ليكون "إعالمًا عربيًا" قادرًا على بناء رسالة إعالمية وترسيخ مجموعة القيم والمبادئ المهنية واألخالقية الخاصة باإلعالم، 

 .دولية وليكون منصة عربية لإلعالموتطويره وتأهيله للقيام بالدور الواجب عليه ومواكبة المستجدات اإلقليمية وال

 8/0/6002 بوابة األهرام

رسالة من البشير وزير الخارجية السودانى يبدأ زيارة للقاهرة ويسلم السيسى  

يبدأ وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، زيارًة رسميًة إلى للقاهرة، تستغرق يومين، تلبية لدعوة من وزير 

الخارجية سامح شكرى، وفى إطار آلية التشاور السياسى المستمر بين البلدين الشقيقين. ويجرى الوزير السودانى، خالل زيارته 

بة، مشاورات سياسية مع المسئولين المصريين حول مجمل العالقات الثنائية وقضايا التعاون المشترك، كما سيلتقى المرتق

 السيسى وينقل له رسالة من الرئيس السودانى عمر البشير حول العالقات بين البلدين وسبل تعزيز هذه العالقات.

 8/0/6002 اليوم السابع

 عقب لقائه العربى.. الغانم: نقف بقوة إلى جانب السعودية ..ومصر ستعود لالتحاد البرلماني الدولى قريًبا

ه سعودية ووقوفللأكد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس األمة الكويتى رئيس االتحاد البرلماني العربي، تأييد االتحاد ومساندته 

جاء ذلك في تصريحات صحفية للغانم عقب لقائه اليوم الخميس األمين العام لجامعة  إلى جانبها في كل ما تواجهه من تحديات .

ونوه إلى ترتيبات لإلعداد للمؤتمر العام المقبل لالتحاد البرلماني العربي في جامعة الدول . العربيدول العربية الدكتور نبيل ال

 بالعربية، مؤكًدا الدور الذي يقوم به االتحاد البرلماني العربي العادة عضوية مصر إلى االتحاد البرلماني الدولي "وننتظر نتائج انتخا

وأضاف "نتيجة الجتماعاتنا قبل ايام قليلة في جنيف وبعد ظهور نتيجة  غد السبت.رئيس مجلس الشعب المصري المقررة بعد 

 وأوضح أنه بذلك ستعود رئاسة مجلس الشعب سيتم مباشرة تقديم الطلب إلعادة عضوية البرلمان المصري إلى االتحاد الدولي".

 مانات العربي.مصر وبرلمانها إلى ممارسة دورها الطبيعي والرئيسي والمهم في منظومة البرل

 8/0/6002 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838573/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82--%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838609/%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%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9/2528432#.Vo9qzvkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838604/%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%82%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
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 تطورات الوضع فى اليمنالمخالفي في القاهرة لبحث آخر 

وصل إلى القاهرة اليوم "عبدالملك المخالفى" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن قادما على رأس وفد من الرياض فى زيارة 

وسيلتقى نائب رئيس الوزراء خالل زيارته مع كبار المسئولين  تستغرق خمسة أيام يبحث خاللها آخر تطورات الوضع فى اليمن.

ر تطورات الوضع فى اليمن ودعم عالقات التعاون بين مصر واليمن مع المشاركة فى االجتماع غير العادى لوزراء لبحث آخ

 الخارجية العرب الذى يبدأ األحد القادم.

 8/0/6002 بوابة األهرام

 هاآرتس: هجوم فندق األهرامات الثالثة استهدف سائحين إسرائيليين

 كشفت صحيفة هاآرتس أن الهجوم الذي استهدف منذ قليل أحد الفنادق بمنطقة األهرامات استهدف في األساس سائحين

وقالت الصحيفة إن إرهابيين كانا يعرفان تفاصيل  إسرائيليين يقيمون في هذا الفندق الذي دأب على استضافة إسرائيلين.

موعد وصول السائحين اإلسرائيليين، وقاما على الفور بمهاجمتهم عقب وصولهم إلى الفندق، وهو ما أثار قلق ومتابعة الصحف 

وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إنها تقوم بالمتابعة واالتصاالت مع الجانب المصري  ة. ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلف

 لمعرفة مصير اإلسرائيليين في الحافلة.

 7/0/6002 بوابة األهرام

 الليبية زليتن مدينة  تفجير تدين مصر

في مركز تدريب للشرطة بمدينة زليتن الليبية، والذي راح ضحيته العشرات من أبناء الشعب  ة الخارجية حادث التفجير أدانت وزار

وأشار البيان إلى أن وقوع مثل تلك األعمال يؤكد مرة أخرى على الضرورة الملحة لدعم المؤسسات األمنية الشرعية في  الليبي.

ليبيا، وعلى رأسها الجيش الوطني، وسرعة رفع القيود المفروضة على حصوله على األسلحة والذخيرة المطلوبة لمواجهة التمدد 

دعت و ل تهديًدا بالغًا ليس فقط للدولة الليبية، وإنما على دول الجوار المباشر وغيرها.والتي تمث المسلحةالسرطاني للتنظيمات 

مصر األطراف الليبية إلى إعالء المصلحة العليا للبالد، وتجاوز المصالح الضيقة والجهوية، معربة عن تعازيها ألسر الضحايا، 

كومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن وفًقا لالتفاق وتطلعها للتعاون مع أعضاء المجلس الرئاسي ودعم جهود تشكيل ح

 السياسي.

 7/0/6002 بوابة األخبار

 "الخارجية" تتمكن من إعادة أسرة مصرية حوصرت بمدينة تعز اليمنية

المواطن د.نادى جرجس وأسرته، المكونة من السيدة سوزان وولدهما إفرايم، سالمين من أسفرت جهود وزارة الخارجية عن إعادة 

مدينة تعز اليمنية المحاصرة إلى أرض الوطن مساء أمس، حيث كان فى استقباله ممثلو وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي. 

وزارة والسفير المصرى لدى اليمن د.يوسف الشرقاوى وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد أصدر توجيهاته للقطاع القنصلى بال

ببذل كافة الجهود إلنجاح عملية إعادة األسرة إلى مصر. صرح بذلك السفير د. هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون 

ارجية لى الخالقنصلية والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، مضيًفا أن سفيرنا فى اليمن قام بالتنسيق مع محافظ تعز ومسئو

اليمنية لضمان سير إجراءات تأمين خروج األسرة من مدينة تعز إلى العاصمة صنعاء فى ظروف بالغة الصعوبة، كما قام السفير 

المصرى ببذل مساعيه لتوفير تذاكر الطيران لألسرة واستخراج تأشيرات الخروج من مطار صنعاء وصواًل إلى المملكة العربية 

 القاهرة.السعودية ومنها إلى 

 7/0/6002 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838735/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838532/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5.aspx
http://akhbarelyom.com/article/568ea7e37fa975af3b523332/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1452189667
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/2527677#.Vo9uSvkrLIU
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 قنصل مصر بدبى: سيلفى الشابين أمام الفندق المحترق ال يحمل أى سوء نية

قنصل مصر فى دبى، إن شابين مصريين التقطا صورة "سيلفى" أمام الفندق الذى اشتعل بدبى قال السفير شريف البديوى، 

وقت الحادث، ونشروها على مواقع التواصل االجتماعى، ما أدى إلى استياء العديد من المواطنين بأن بها نوع من "االستهزاء 

هؤالء شباب وليس هناك أى سوء نية فى ذلك. وأضاف  والسخرية" مضيًفا أنه تم توضيح الموقف للمسئولين اإلماراتيين بأن

البديوى، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مع اإلعالمى تامر أمين، أنه تم االتصال بالشابين 

حساسة فى توقيت الحريق.  والتأكد من وجود محامى معهما، الفًتا إلى أن النيابة وجهت لهم تهمة تداول صور وأخبار تمس مسائل

وأوضح البديوى أن الشابين شعرا بالخطأ وبادرا بمحاولة االتصال بقسم الشرطة ووسائل اإلعالم واإلبالغ بمسحهمها الصورة من 

 مواقع التواصل االجتماعى.

 7/0/6002 اليوم السابع

 مصريا في ليبيا 60تجري اتصاالتها للتأكد من صحة اختطاف « الخارجية»

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتابع عن كثب ما نشرته بعض وسائل اإلعالم بشأن 

، «إننا ال زلنا نتحقق مما تم تداوله في هذا الشأن للتأكد من مدى صحته»وقال أبوزيد في تصريح له:  ريا في ليبيا.مص 60اختطاف 

شابا من أبناء ساقية داقوف بسمالوط المنيا  60وكانت أنباء تواترت حول تعرض  الفتا إلى أن هذه األنباء غير مؤكدة حتى اآلن.

 ليبيا.للخطف على يد تنظيم داعش في 

 7/0/6002 الشروق

 "جيروزاليم بوست": إسرائيل تعرف عن سيناء ما ال يعرفه قادة مصر العسكريون

، معرفة من اإلسرائيلجيش االحتالل اإلسرائيلي ووكالة األ كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية عن امتالك

وأكدت الصحيفة في تقرير  استخباراتية كبيرة بسيناء المصرية، وذلك بعد إنشائها وحدة خاصة لهذا الغرض منذ عدة سنوات.

التشغيلية، لذلك فإن إسرائيل لها اليوم أن القيادة العسكرية في الجيش المصري تفتقر إلى المعرفة االستخباراتية والقدرات 

وقالت الصحيفة إن عدة صواريخ غير  ُتشارك المعلومات االستخبارية مع نظام السيسي في القاهرة لتأمين حدودها مع سيناء.

معلومة المصدر هبطت خالل األسبوع السابق على إسرائيل، وإنه قيل في بادئ األمر أن هذه الصواريخ جاءت من قطاع غزة، لكن 

وتابعت الصحيفة "مع إنكار  ا أعلنت الجهة التابعة للدولة اإلسالمية في مصر مسؤوليتها عن هذا الهجوم، حسب الصحيفة.الحق

حماس إطالقها لهذه الصواريخ، فسيكون منطقًيا معرفة أن أصحاب هجوم يوم الجمعة هم ُمنظمة سلفية ُمتمردة في غزة، 

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس، وقيادتها السياسية على وجه التحديد، ال  هما".الذين ال يعترفون بحماس وُيريد اإليقاع بين

يملكون أي اهتمام في التعاون مع تنظيم الدولة، والذي سيقود إلى مزيد من تدهور عالقاتها مع مصر، مشيرة إلى أن هناك 

 يينالسياسبسبب الخالفات الداخلية مع القادة احتمالية باقية أن تقرر القيادة العسكرية لحماس التعاون مع الدولة اإلسالمية 

وأوضحت الصحيفة أن األحداث في سيناء تؤكد أن الجهود المصرية للسيطرة على األنفاق لم تكن كافية بشكل تام، حيث إن 

 .ط غزة بسيناء ما زالت تحت العملاألنفاق التي ترب

 8/0/6002 رصد

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%89--%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%A7/2528007#.Vo9u5PkrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012016&id=ee799874-09e0-4de8-873c-d102e364e1bb
http://rassd.com/172610.htm
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 

 مصدر:انتهاء مفاوضات الضبعة مع روسيا..ورفع تقرير للرئاسة األسبوع المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن المفاوضات مع الخبراء الروس بشركة "روز آتوم" الروسية المسئولة عن تنفيذ المحطة النووية 

أخر مراحلها، وسيتم إعداد تقرير نهائى وإرساله لرئاسة الجمهورية نهاية األسبوع الجارى. وأضاف  بالضبعة لتوليد الكهرباء فى

المصدر أنه سيتم توقيع العقد النهائى مع شركة "روز آتوم" الروسية خالل األسبوع الثالث من يناير، تمهيدًا لوضع حجر األساس 

ميجا وات من خالل  1800سم بند التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى لتوليد للمشروع بواسطة السيسى. وأشار المصدر إلى أنه تم ح

مليار دوالر سيتم سدادهم عقب تشغيل المحطة وبفترة سماح  62مفاعالت نووية، مشيرًا إلى أن إجمالى التكلفة بلغت  1إنشاء 

  .مناسبة للجانب المصرى

 8/0/6002 اليوم السابع

 

 السبت.. المصري الشباب يوم احتفالية يشهد السيسي

احتفالية يوم الشباب المصري بحضور شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، وعدد من ، 6002يناير  9يشهد السيسي، صباح السبت 

وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن يلقي كلمة بهذه المناسبة تتضمن التأكيد على اهتمام الدولة .الوزراء وكبار رجال الدولة

وأضافت المصادر أن السيسي سيعلن عن بدء  .بتأهيل الشباب واالستعانة بهم في كافة مؤسسات الدولة خالل الفترة المقبلة

الدورة األولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي سبق وأعلن عنه الرئيس في أسبوع شباب الجامعات 

 باإلسماعيلية،وانه من المقرر أيضا أن يطلق "مشروع بنك المعرفة المصري"، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

 8/0/6002 بوابة األخبار

 -الحكومة المصرية :

 

  وزير األوقاف: إيران تصنع سلطة موازية بدول المنطقة إلثارة الفوضى

قدرتها على إنفاذ القانون قال محمد مختار جمعة وزير األوقاف، إن المقياس الوحيد لعدم وجود سلطة موازية بأى دولة، هو مدى 

على الجميع وبال أى حسابات أو استثناءات وبال تردٍَّد أو توجٍُّس. وأضاف أن "السلطة اليقظة تمنع قيام سلطة موازية بحيث ال 

ُيسمح ألى جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه لاللتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما كان يحدث عام األهل 

ير األسود، وأن يسلك الجميع الطرق القانونية فى التعبير عن مطالبهم، وأن يلتزموا بما تقتضيه القوانين واللوائح والعش

تصل الحماقات الفارسية الصفوية إلى درجة خرق كل المواثيق واألعراف الدولية في وقال ."المنظمة فى كل مجال من المجاالت

"فماذا لو كان المنفذ فيه حكم اإلعدام مواطًنا إيرانًيا؟، وهل تدخل أحد بمثل هذا التدخل حماية البعثات الدبلوماسية"، متسائاًل 

السافر فى تجاوزات إيران وحماقاتها بحق العرب السنة باألهواز وغيرها ؟، أو أن األمر إنما هو استعراض إيران لقواها استكمااًل 

 ."ا العدو الصهيونى واإلمبراطورية الفارسية المزعومةللمخططات المشبوهة فى إشعال المنطقة لصالح كيانين، هم

 8/0/6002 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88/2528265#.Vo9ly_l97IU
http://akhbarelyom.com/article/568eb7fcb16b9f3222166ace/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-1452193788
http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89/2528278#.Vo9lwfl97IU
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 -البرلمان المصرى :

  يعقدان مؤتمرًا غدا لتحليل نتائج البرلمانالعليا لالنتخابات" و"االستعالمات" "

تعقد الهيئة العامة لالستعالمات واللجنة العليا لالنتخابات ورئاسة مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا غدًا السبت، بمشاركة 

فعت قمصان، ورئيس المتحدث الرسمى للجنة العليا لالنتخابات المستشار عمر مروان، ومستشار رئيس مجلس الوزراء اللواء ر

، والجهود المبذولة 6002الهيئة العامة لالستعالمات السفير صالح عبد الصادق، لعرض رؤية تحليلية النتخابات مجلس النواب 

  .إلتمام االستحقاق االنتخابى األخير لخارطة المستقبل وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بها

 8/0/6002 اليوم السابع

 -األحزاب واالئتالفات :

 يختار مرشحيه لرئاسة البرلمان والوكيلين غدا« دعم مصر»

يقتربون من ثلثي أعضاء المجلس، انتخابات داخلية « مستقلين وأحزاب»نائبا  380، الذي يضم نحو «دعم مصر»ائتالف يجري غدا 

بأحد الفنادق بمدينة نصر الختيار مرشحيه الذين سيخوضون االنتخابات علي مقعد رئيس البرلمان والوكيلين، في الجلسة 

المرشحين علي مقعد رئيس البرلمان المستشار علي عبدالعال أستاذ القانون  ومن أبرز.اإلجرائية لمجلس النواب بعد غد األحد

أشخاص هم مصطفي بكري، عالء  8الدستوري، وأسامة العبد رئيس جامعة األزهر األسبق، وعلي مقعد الوكيلين يتنافس 

 عمارة.عبدالمنعم، مارجريت عازر، محمود الشريف، نشوي الديب، صالح حسب اهلل، شادية ثابت، ومحمد 

 8/0/6002 األهرام

 

 العريقة"النور": محاولة "تشويه" األزهر تجاوزت الحدود.. ونطالب الجميع بالمحافظة على المؤسسة 

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الحملة المشبوهة التى تتعرض لها مؤسسة األزهر الشريف ومشيخته وعلماؤه 

من قبل بعض القنوات الفضائية وبعض السياسيين، وممن يطلقون على أنفسهم "مفكرين"، تجاوزت حدود النقد الموضوعي 

وقال إنه ال يدرى لمصلحة من تدار هذه الحملة ومن الذى .الطعن ومحاولة الهدم علي حد قولهوالنقد البناء، إلى محاولة التشويه و

يديرها، مؤكًدا أنها تخدم أجندات خاصة بأصحابها، وهى ال تصب فى صالح الوطن بأي حال، ولكن تصب في صالح أعدائه، وفى 

 صالح التيارات المتطرفة والمنحرفة.

 7/0/6002 بوابة األهرام

 

 

  حزب الوفد: لن ننافس على وكالة مجلس النواب

الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزبه ال يوجد لديه نية للدفع بمرشح لوكالة مجلس النواب، وكل ما تردد أكد طارق تهامى عضو 

مؤخًرا عن الدفع بأحد نواب الحزب لهذا المنصب غير صحيح، الفتًا إلى أن الوفد ثابت على موقفه بشأن المناصب داخل مجلس 

شيحات اللجان، ويوم السبت سيتم االنتهاء بصورة رسمية من مسألة الدفع النواب. وأوضح أن الوفد يطلق الحرية للنواب بشأن تر

  .بنوابنا على رئاسة ووكالة وأمانة السر للجان المجلس

 8/0/6002 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7/2528382#.Vo9lr_l97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131779/60/467356/%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/%C2%AB%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%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%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%BA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838530/%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%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2528252#.Vo9l1Pl97IU
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  حزب مستقبل وطن: سنحاول اإلبقاء على قانون التظاهر دون إجراء تعديالت

مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قوانين التظاهر فى أغلب دول العالم حاسمة وصارمة، وهنا أكد محمود سعد عضو 

فى مصر البد من تطبيق القوانين على المخالفين خاصة ما يتعلق بالتظاهرات، الفتًا إلى أن القانون بشكله الحالى ال يحتاج إلى 

خل مجلس النواب. وقال إنه حال عرض القانون داخل البرلمان من أى تعديل وسنحاول اإلبقاء عليه كما هو وعدم تعديله دا

بعض النواب الرافضين للقانون سنناقش مطالبهم والنقاط التى لهم تحفظات عليهم وبناء رؤية حوله يمكن من خاللها التوافق 

 .وعدم االختالف على النقاط البسيطة داخل القانون

 8/0/6002 اليوم السابع

  المصريين األحرار": يوجد محبوسون ظلمًا بسبب قانون التظاهر ونسعى لتعديله"

وعضو مجلس النواب إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون قال الدكتور أيمن أبو العال، األمين العام المساعد لحزب المصريين األحرار 

لتعديل قانون التظاهر بعد إقراره فى مجلس النواب، موضحًا أن القانون يحتوى على مواد غير دستورية. وأضاف أن هناك 

 .باطل"محبوسين ظلما بسبب قانون التظاهر، لكن ال يمكن السعى إللغائه ألنه ينظم التظاهر، و"ال يمكن أخذ العاطل بال

 8/0/6002 اليوم السابع

 "الكرامة": تصريحات "صباحي" طبيعية وال تستحق الهجوم

على التصريحات التى أدلى بها حمدين صباحى: إن كالم حمدين باألمس كان طبيعيا  قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، تعليقا

جدا، وال يستحق كل هذا الهجوم الذى شنه بعض المتربصين به، مؤكدا أن كل تصريحات صباحى هى تأكيد على معانى ال خالف 

وله، فمن حق أى مواطن مصرى أن وأكد أن هناك حمالت تربص واضحة تستهدف صباحى وحساسية شديدة تجاه ما يق.عليها

ينتقد السيسي، فهو إنسان ال يخلو من األخطاء، وانتقاد صباحى ليس اعتراضا على شخص السيسي، وإنما على السياسات 

وتابع: لم أشعر أن قطع البث عن حديث صباحى .المتابعة من نظامه، وال يجب التعامل مع السيسي على أنه مساس بالمقدس

ار، فبعد القطع ظهر صباحى والمحاور ثابتين واستكمال صباحى كالمه بمنتهى الهدوء، مشيرا إلى أنه ال يمكن أمس، نتيجة الحو

 .حتى يرتاح المحرضون على "صباحى"أن "نخرس" 

 7/0/6002 البوابة نيوز

 -منظمات المجتمع المدنى :

 لالنقالب تدين تصفية األمن المصري لثالثة طالبقوى رافضة 

أدانت قوى رافضة لالنقالب العسكري في مصر قيام قوات األمن بتصفية ثالثة طالب، أمس، داخل سكنهم الطالبي بمنطقة 

والشباب .العاشر من رمضان في محافظة الشرقية بعد اقتحام مقر سكنهم، بزعم اتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس جامعة الزقازيق

الذين تم قتلهم هم نشأت محمود عصام )طالب بكلية الزراعة جامعة الزقازيق(، ومحمد عطوة )طالب بكلية الدراسات اإلسالمية 

وقال المتحدث اإلعالمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين محمد .جامعة األزهر فرع الزقازيق(، والشاب ماهر عبداهلل )خريج حديثا(

:" أعدمتم ثالثة من خيرة شباب الوطن، فسبقونا إلى الجنة، أما شخوص المجرمين  -على موقع "تويتر" في تغريدة له -منتصر

ونعت حركة شباب ضد االنقالب القتلى، قائلة :" ." فنعلمهم فردا فردا، واستكمال ثورتنا حق وواجب علينا ال يمنعه سوى موتنا

ائر الحر، سواء بالتصفية أو باالعتقال أو بإطالق النار عليهم في مسيراتهم كأن هذا النظام يريد أن يتخلص من الجيل الشبابي الث

 .لى مواصلة الطريق أقوياء صامدونالسلمية أو بالمطاردة، وفي المقابل نرى الشباب بعزيمتهم القوية، وإصرارهم ع

 8/0/6002 60عربى

http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA/2528230#.Vo9l6vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B9/2528209#.Vo9l__l97IU
http://www.albawabhnews.com/1704244
http://arabi21.com/story/880910/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8#tag_49232
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 -تصريحات :

  "هيثم الحريرى:أسعى لتعديل قانون التظاهر وفق مالحظات "القومى لحقوق اإلنسان

أكد هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب ، أنه يسعى لتعديل قانون التظاهر وفق التعديالت المقترحة من المجلس 

نقصان، الفتًا إلى ضرورة اإلفراج عن جميع المحبوسين بسبب قانون التظاهر، وغير القومى لحقوق اإلنسان دون زيادة أو 

المتورطين فى أعمال عنف. مشيًرا إلى أن اإلفراج عن المسجونين بسبب القانون سيفتح صفحة جديدة مع الشباب. وقال إنه 

بخطاب رسمى لإلفراج عن الشباب المحتجز  حال وجود إصرار داخل المجلس لعدم تعديل القانون فإنه سيلجأ لرئيس الجمهورية

  .نائب وهى كتلة تحالف العدالة االجتماعية ينتهجوا نفس الرأى 02على خلفية قانون التظاهر، مؤكًدا أن هناك 

 8/0/6002 اليوم السابع

 نبيل دعبس لحمدين صباحى: "نفسى أعرف إنت عملت إيه لمصر ؟!"

ووصفه أنه .يثة، عن استياءه من حديث حمدين صباحى لوائل االبراشى امسأعرب الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحد

رجل يحب استعراض نفسه وال يهمه مصلحة البلد وال يخاف عليها واستكمل كالمه قائال أن السيسى يحاول بكل طاقته أن يتقدم 

مدين انت عملت ايه للبلد؟، قبل وقال نفسى حد يسئل ح بالبلد ويبذل مجهودا كبيرا، بينما يجلس غيره ويضع رجل على رجل

أن تتحدث على غيرك انظر إلى نفسك ماذا تريد من إصدار احكام وكالم في الوقت الحالى وقبل انعقاد المجلس هذا الوقت الذي 

م يو 02نمر بيه ليس وقتا للكالم، ومثل هذا الكالم ال يصح أن يقال في الوقت الحالى فوفقا للدستور الذي ينص على أنه خالل 

قانون أصدره السيسى وعادلى منصور فالنصدق عليهم أوال وبعد ذلك من يريد أن  332من انعقاد المجلس يتم خاللهم مناقشة 

يصدر االحكام على هذا البرلمان فليصدر ولكن البد أن نعلم وبشكل عام اننا لن نشعر بأى نتائج واضحه، اال بعد مرور سنتين 

 تكتفى ياحمدين من انتخابات الرئاسة " اهدى بقا " واترك األمور تسير بسالم.على األقل لذا اقول لصباحى الم 

 7/0/6002 البوابة نيوز

 عبدالغفار شكر: مواجهة اإلرهاب لن تنتهي سريًعا

واألفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي االشتراكي، قال الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية 

تعليقا على حادث الهجوم على أتوبيس سياح وفندق في شارع األهرام، "علينا التوقع أن المواجهة القائمة لن تنتهى بسرعة 

تعمد أحداث أزمة في وأضاف"على الشعب المصرى أن بتعاون في هذه المرحلة ألن الجماعات اإلرهابية ت."كما يعتقد البعض

 .المجتمع بهذه األعمال ، مطالبا أجهزة األمن بسرعة ضبط الجناة، مشيرا إلى أنه ال بد أن يكون أداء أجهزة األمن أكثر كفاءة

 7/0/6002 البوابة نيوز

 -توك شو :

 ممتاز القط : أتمنى المصالحة مع اإلخوان الذين لم يرتكبوا جرائم      

إنه يتمنى أن تتم المصالحة فعال بين كل المصريين، حتى مع اإلخوان المسلمين، الذين لم يرتكبوا أي  ممتاز القطالصحفي قال  

متاز"، "مثلما كنا نعاقب أناسا على نفوذهم، لدى تقديمه برنامجه "حصريا مع م-وقال ممتاز القط .السالح جرائم، أو يحملوا 

وأردف: "ليس بالضرورة أن .وإساءة استغالل نفوذهم السياسي.. أيضا جماعة اإلخوان أساءت استغالل نفوذها في مواقع كثيرة"

والعدد تخطى  تكون )جماعة اإلخوان( قتلت، لكنها مارست جرائم كثيرة جدا.. جرائم ما زالت آثارها موجودة في بعض الوزارات..

 ."مليون واحد ممن تم تعيينهم في الجهاز اإلداري للدولة )في عهدها(، وما زال بعضهم يعمل

 8/0/6002 60عربى

http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD/2528356#.Vo9ltPl97IU
http://www.albawabhnews.com/1704707
http://www.albawabhnews.com/1704374
http://arabi21.com/story/880911/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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  "شاهندة مقلد:إخوان سجن العقرب هاجموا أعضاء "القومى لحقوق االنسان

أعضاء قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان، إن زيارة أعضاء المجلس لسجن العقرب المتواجد فيه معظم 

جماعة اإلخوان المسلمين جاءت بناًء على شكاوى من أسر السجناء، الفتًا إلى أنه حدث مشادة بسيطة بين أعضاء وفد المجلس 

ورئيس مصلحة السجون. وأضافت خالل لقاٍء لها ببرنامج "ساعة من مصر"،قائلة :" أعضاء المجلس لم يدخلوا العنابر الخاصة 

سجونيين مثل عصام سلطان، وصفوت حجازى، وغيرهم جاءوا إلى الغرفة المتواجد فيها أعضاء بالمسجونيين، إال أن بعض الم

المجلس والضباط فى مقر السجن، ليهاجموا أعضاء المجلس.. حيث هاجم عصام سلطان وفد المجلس، فى الوقت الذى صمت 

بعين لجماعة اإلخوان المسلمين إلى فيه صفوت حجازى ولم يتحدث بأى شئ". وأوضحت أن كل من جاء من المسجونيين التا

الغرفة المتواجد فيها أعضاء القومى لحقوق اإلنسان كانت أقوالهم لوفد المجلس تتلخص الهجوم على السلطه واعضاء المجلس 

ة وأكدت "مقلد" أنه: "يجب أن يحصل كل مسجون على حقه كاماًل فى الرعاية، أيا كانت جريمته"، مطالبة وزارة الداخلية بضرور

 .السماح للمنظمات الحقوقية الوطنية بزيارة السجون من خالل تقديم إخطار للوزارة

 8/0/6002 اليوم السابع

 

 

 

 احمد مرتضى منصور: البرادعي ليس خائنًا وتمنيت تعيين الشوبكي بالبرلمان

عضو مجلس النواب، اآلراء التي تعتبر الدكتور محمد البرادعي خائنًا أو عميل، قائًلا "ال أرى البرادعى استنكر أحمد مرتضى منصور، 

وأشاد خالل حواره ببرنامج "أخر النهار" بالدكتور عمرو الشوبكي قائاًل إنه: "شخص محترم ."خائن، ولكنه مواطن مصري حر في رأيه

وأشار إلى أن أحكام القضاء ."، ألن وجود صوتين مختلفين يصل بالمجتمع لألماموكنت أتمنى أن يكون ضمن المعينين بالبرلمان

لها احترامها، إال أنه يرى أن حبس إسالم البحيري كان خطأ، مضيفًا "أختلف مع أسلوب البحيري، وطريقته، ولكن كان يمكن حل 

قال إنه لن يكون داخل البرلمان ممثًلاً لتيار معين، مضيًفًا و.األمر بأسلوب أخر"، قائالً "البحيري ليس أكثر من أهانوا الدين اإلسالمي

"هكون بتاع كله، وسألتزم الوسطية"، منتقدًا تقسيم المصريين على حسب رأيه، بحيث ينتمي كل من يسب "مبارك" إلي جماعة 

 .يونيو 30يناير، ومن يمدح السيسي إلي مؤيدي  62

 7/0/6002 بوابة األخبار

 

 أحمد مرتضى: أتبنى قانونا للصلح يشمل اإلخوان

مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، وعضو البرلمان المصري عن دائرة الدقي والعجوزة، إنه في اتجاه قال المحامي أحمد 

مسلمين، عمل قانون للمصالحة الوطنية )من خالل البرلمان( كقانون عام، يضعه على أجندته، مشيرا إلى أنه يشمل اإلخوان ال

تغيرت، ووجد أن أي دولة تغيرت قامت بعمل قانون للمصالحة، وأن وأضاف أنه درس الدول التي .وكل من لم يتورط في "دم"

وأردف في لقاء مع اإلعالمي خالد صالح، مقدم .البرازيل عملت قانونا للمصالحة، وأن جنوب أفريقيا عملت كذلك قانونا للمصالحة

د من إلغاء التقسيم: مسيحي مسلم، أهالوي برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية النهار، مساء األربعاء: "لكي ال يتفكك المجتمع ال ب

  ."زملكاوي.. هنقعد نتقسم كده، يبقى سنبقى كده، وخلينا كده

 8/0/6002 60عربى

http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3/2528192#.Vo9l_fl97IU
http://akhbarelyom.com/article/568d748d324f8d3961ae7e91/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1452110989
http://arabi21.com/story/880818/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 -سوشيال ميديا :

 القوى السياسية لمحافظة السويس: تجنب الحديث في األمور التي ال تفيد المواطن

ى األمور التى ال تتعلق طالبت القوى السياسية فى السويس اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ اإلقليم، أن ُيقل من الحديث ف

بمشكالت السويس، وما تعانيه من نقص فى الخدمات وسوء البنية التحتية، وأن يركز حديثة فيما يهتم به المواطنون فى 

يأتي ذلك بعد تداول نشطاء التواصل االجتماعي، لمقطع فيديو يتحدث فيه المحافظ عن  .السويس بما يصب فى الصالح العام

غربية يحميها من أي هجوم بالصواريخ تقوم به إسرائيل، إذ ما فكرت  -ع متميز، وأن اتجاه الرياح شمالية أن مصر تتمتع بموق

وطالب على أمين القيادي بحزب الوفد .أن تضرب مصر، حيث تعود الصواريخ مرة أخرى إليها بقوة الرياح  بحسب ما ذكر المحافظ

التى لن تعود بالفائدة على المواطنين، الفتا إلى أن كثرة الحديث فى تلك األمور من اللواء الهياتمي، أن يتجنب الحديث فى األمور 

  .يتولد عنه أخطاء، وتزداد خطورتها بمرور الوقت إلى أن تصبح أخطاء قاتلة قد تعجل برحيله

 7/0/6002 البوابة نيوز

 

 باحي والسيسي لمنع مظاهرات ينايراألسواني يكشف صفقة ص

وقال في .يناير القادم 62استنكر الكاتب والروائي عالء األسواني رفض المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي نزول الشباب يوم 

أحيي األستاذ حمدين صباحي وأوافقه على حديثه الشجاع ولكن ما “تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

وتابع: "قالوا يا حمدين انتقد ."تفسير هذا االنفتاح المفاجئ في إعالم السيسي، مجرد فلتة أم خطوة تمهيدية لتغيير ما؟

يناير، أخي حمدين، أخطأت بقبول العرض، الثورة  62السيسي كما تشاء حتى الرابعة صباًحا ولكن حذر الشباب من النزول في 

 ."عكس السياسة

 7/0/6002 60عربى

 
 

 حازم حسني: حمدين تجاوز الخطوط الحمراء في حديثه األخير

ء الحمرارأى الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية أن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تجاوز العديد من الخطوط 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "عن حمدين ومن .في لقائه التليفزيوني األخير

هاجموه، اعتقد أن حمدين صباحي قد أظهر قدرًا كبيرًا من النضج فى لقائه التليفزيونى األخير، وكسر فى حديثه كثيرًا من 

 ."مسموح به فى نظام نعرف أنه ال يرى إال نفسه فى المرآةالخطوط الحمراء، وتجاوز السقف ال

 8/0/6002 مصر العربية

 
 

 ساويرس للسيسي: ربنا ما يخلفلك عادة ياريس

وكتب ساويرس .شاد رجل األعمال نجيب ساويرس، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية لتهنئة األقباط

 ."تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "ربنا ما يخلفلك عادة ياريس و يحميك دايًما

 7/0/6002 مصر العربية

 
 

http://www.albawabhnews.com/1704413
http://arabi21.com/story/880895/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1#tag_49232
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%A7/872011-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%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%A7/871513-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 صحفيين إلى الجنايات: أدعو الزند للتنازل عن القضية 2خالد أبو بكر عن إحالة 

 ةبتهم الصحفيين، من عدد ضد المرفوعة القضية عن بالتنازل طالب المحامي خالد أبو بكر، المستشار أحمد الزند وزير العدل، 

وكتب أبو بكر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "أدعوا المستشار أحمد الزند .هعن كاذبة أخبار نشر

وزيرالعدل إلى التنازل عن القضية التي اتهم فيها عدد من الصحفيين وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات، وأثق في أنه سيفعل 

 ."ذلك

 7/0/6002 مصر العربية

 

 سنقاتل إسرائيل بالعواصفهيثم محمدين ساخًرا من تصريحات محافظ السويس: 

وقال في تدوينة عبر صفحته .سخر الناشط اليساري هيثم محمدين من تصريحات اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس

على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "أول مرة أفهم المصريين كانوا يقصدوا إيه بعبارة "صواريخ هوا" لما سمعت السيد 

وتابع: "صاروخ الهوا من دول يبقى جاي من الشمال الغربي يقابل ."السويس بيتكلم عن صواريخ إسرائيل النوويةاللواء محافظ 

الصاروخ النووي اإلسرائيلي في الجو يروح واخدوه في حضنه ورايح بيه للشمال الشرقي وهوب يرزعه فوق إسرائيل، سنقاتلهم 

 بالعواصف

 7/0/6002 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/871435-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-6-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/870802-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%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-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81
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 النشره المجتمعيه

 قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مليون دوالر من "األفريقي للتنمية" 200يتلقى  المركزي البنك

كانت و مليون دوالر قرضا من البنك االفريقي للتنمية 200يناير،  7قال مصدر بالبنك المركزي المصري إن البنك تلقى، الخميس 

مليار دوالر مدته ثالث سنوات بواقع  0.2مصر قد وقعت الشهر الماضي االتفاق النهائي لقرض من البنك االفريقي للتنمية بقيمة 

 مليون دوالر كل عام. 200

 6002-0-7 بوابة االخبار

 

 أشهر 2يون جنيه خالل مل 03مشروًعا متناهي الصغر باستثمارات  6021وزير التنمية المحلية : تنفيذ 

( 6002/6002مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر منذ بدء العام المالي الحالي )  6021وافق صندوق التنمية المحلية علي تنفيذ 

مليون جنيه مشاركات شعبية من  6ر0مليونًا قروضًا وفرها الصندوق و 00مليون جنيه ، منها  03وحتي اآلن باستثمارات بلغت 

أوضح الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ـ في بيان للوزارة مساء اليوم ـ أن أكثر المشروعات اقبااًل من و المقترضين

مشروعًا، والصناعات  98مشروعًا، ومنافذ بيع المواد الغذائية  0268المستفيدين كانت في مجال اإلنتاج الحيواني، وبلغ عددها 

 مشروعا. 73البيئية والمنزلية 

 6002-0-7 بوابة االهرام

 

 مليارات جنيه 2"النيل لألقطان" تحاول توريط الحكومة فى إهدار 

، أن التقييم الصادر من المستشار المالى «الشركة القابضة للتشييد والتعمير»إدارة أكد المهندس محمود حجازى رئيس مجلس 

وقال حجازى  مليارات جنيه، غير صحيح ٩جنيًها، وبقيمة إجمالية  ٥٩بـ« النيل لحليج األقطان»لسهم شركة « ماذارز»لشركة 

ر، وتسببت فى إهدار الوقت، قبل أن يتم اكتشاف أنها أشه ٤ضللت الشركة القابضة بهذا التقييم لمدة « ماذارز»إن « البوابة»لـ

 ، وترسل بناء على ذلك بيانات ومعلومات مغلوطة.«النيل لحليج األقطان»مراقب الحسابات لشركة 

 6002-0-8 البوابه نيوز

 

  مليار دوالر 02.9األجنبى لـمسؤول بالبنك المركزى: ارتفاع االحتياطى 

قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أرصدة االحتياطى األجنبى لمصر 

 مليون دوالر أمس الخميس من البنك األفريقى للتنمية. وقال مسؤول 200مليار دوالر، بعد تلقى البنك المركزى  02.9ارتفعت إلى 

مليون دوالر من البنك األفريقى للتنمية،  200مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى، أمس الخميس، إن البنك المركزى تلقى 

 .تمثل قيمة الشريحة األولى من قرض البنك األفريقى للتنمية

 6002-0-8 اليوم السابع

 

 

http://akhbarelyom.com/article/568ec90e7fa975f95022abd1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1452198158
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/838697/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1705190
http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%80169-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF/2528440#.Vo96UfkrLIU
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  جنيه فى السوق السوداء 8.20شعبة المستوردين: الدوالر يستقر عند 

أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه فى السوق الموازية مستقر عند نفس 

جنيه، الفتا إلى أن سياسات البنك المركزى لم تسهم فى تخفيض السعر بشركات  8.20الماضى ليسجل معدالته منذ األسبوع 

الصرافة. وأضاف النجار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه رغم استمرار سعر صرف الدوالر عند معدالته وعدم تراجعه، إال 

اع سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه، وتخبط داخل السوق الموازية أن القرارات التى يصدرها البنك المركزى أدت إلى وقف ارتف

 .السوداء، انتظارا للتعرف على نوايا البنك المركزى فى إصدار سياسات جديدة

 6002-0-8 سابعاليوم ال

 6002-6002البنك الدولي يتوقع تراجع النمو بمصر 

، مقابل نمو 6002-6002في العام المالي  %3.8توقع البنك الدولي، في تقرير صادر عنه مؤخًرا، أن تشهد مصر معدل نمو بنحو 

المتوقع أن يتسارع معدل النمو في وأوضح البنك في تقرير "اآلفاق االقتصادية العالمية"، أنه من 6002-6001خالل  1.6%

، مضيًفا أن التعليق أو الرفع المتوقع 6002في  %6.2ارتفاًعا من  6002في عام  %2.0منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى 

 .ةللعقوبات االقتصادية المفروضة على جمهورية إيران اإلسالمية سيتيح لها أن تلعب دوًرا أكبر في أسواق الطاقة العالمي

 6002-0-7 رصد

 

 صحه

 مرضى الكبد.. فئران تجارب لـ"سوفالدي" بعلم "الصحة"

لجنة الفيروسات الكبدية تستخدم مرضى فيروس سي كفئران تجارب لدواء سوفالدي"، كارثة مدوية فجرها عدد من الصيادلة "

وفي ظل تضارب التصريحات وتزايد  مريض دون علمهم 300الدواء بعدما ثبت إجراء تجارب على وأساتذة الكبد والمهتمين بمجال 

مليون مريض مصري، أملهم وآلمهم واحد متمنين لو أنهم يتخلصون إلى األبد من  02الشكوك وتبادل االتهامات، ال يزال أكثر من 

ؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، لـ"مصر العربية" وقال محمود ف ذلك الوباء الذي بات ينهش أكبادهم وينحل أجسادهم

إن الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عرض في مؤتمر سان فرانسيسكو نتائج 

بدون علم المرضى مريض لدواء سوفالدي كجينريك إلحدى الشركات المصرية، واتضح أن هذه التجارب تمت  300تجربة تمت على 

 أنفسهم وهو إجراء غير قانوني.

 6002-0-7 مصر العربيه

 طن لحوم فاسدة 61ضبط 

ساعة، أسفرت عن ضبط  61اللواء حسنى زكى، عدة حمالت خالل  شنت اإلدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بقيادة

 67قضية مخالفات مخابز و 22طن دقيق مدعم وقمح و 010أسطوانات بوتاجاز و 8ألف لتر سوالر و 09قضية ضبط من بينها  211

قضية  686م وقضية غش تجارى وقضية استيالء على أموال الدع 30قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة و

قضية  03طنا و 61قضية لحوم وطيور فاسدة ضبط خاللها على  01محالت عامة وشهادات صحية وباعه جائلين. كما تم ضبط 

قضية تموينية  20طن أسمدة وأعالف منتهة الصالحية. فى القاهرة تم ضبط  30بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد، وضبط 

 ور بدون ترخيص.متنوعة، وفى المنوفية ضبط مصنع عط

 6002-0-8 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-860-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1/2528435#.Vo96x_krLIU
http://rassd.com/172533.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/871603-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012016&id=7f3a4a4c-1ac3-4b40-beb1-83a0a9dfbe1f
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 إسكان

 وحدة باإلسكان االجتماعى بأسيوط الجديدة 0110اإلسكان: االنتهاء من تنفيذ 

االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم انهاء وطرح تنفيذ عدد من المشروعات أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير 

، وذلك فى إطار خطة الجهاز لتطوير وتوفير الخدمات المختلفة، وتقديمها 6002المختلفة، بمدينة أسيوط الجديدة، خالل عام 

وحدة سكنية  0110وم، إنه تم االنتهاء من تنفيذ بصورة حضارية لسكان المدينة. وأضاف مدبولى فى تصريحات صحفية له الي

وحدة، باإلضافة  3320بالمدينة، وجار االنتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لها، مشيراً إلى أنه تجرى حاليًا أعمال التشطيبات بـ

 .وحدة أخرى 7281إلى تنفيذ 

 6002-0-8 اليوم السابع

 

 نقل ومواصالت

 التدهور األمني المتزايد بسيناء يؤجل تشغيل جسر "السالم"

 الماضي،يبدو أن التطورات األمنية المتالحقة في سيناء دفعت السلطات األمنية إلى التراجع عن قرار تم اإلعالن عنه األسبوع 

وكان قائد االنقالب عبد  يقضي بإعادة تشغيل جسر "السالم" الذي يمر فوق قناة السويس ويربط بين اإلسماعيلية وسيناء

الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإعادة تشغيل الجسر الذي تم إغالقه منذ أكثر من أربع سنوات لدواع أمنية، وأكدت الحكومة 

ودة مرور السيارات عليه بعد أيام قليلة، قبل أن تعلن هيئة قناة السويس، الخميس، تأجيل انتهاء االستعدادات الالزمة لع

ويعاني سكان محافظات القناة وسيناء من تكدس كبير على "المعديات"   التشغيل التجريبي للجسر حتى منتصف شهر يناير الجاري

لشهيد "أحمد حمدي" بمحافظة السويس، الذي أصبح الشريان العابرة لقناة السويس، خاصة بعد البدء في أعمال الصيانة لنفق ا

 الوحيد الذي يربط سيناء بوادي النيل.

 6002-0-8 60عربي

 

 أقباط

 مصادر كنسية : قانون دور العبادة يعاقب بالحبس من يعطلون بناء الكنائس

لى مجلس النواب خالل الدورة كشفت مصادر كنسية عن تعديالت جديدة تضمنها قانون دور العبادة الموحد، المنتظر عرُضه ع

البرلمانية المقبلة، حيث أكد المصدر أن "القانون يتضمن ضمن مواده عقوبات بالحبس والغرامة ألي موظف عمومي يتسبب في 

تعطيل، أو تعنت بناء دار عبادة استوفت شروط البناء، واشتراطات القانون، من حيث موافقة رئيس الطائفة الدينية والحي 

ولفت المصدر إلى أن "مشروع القانون يتضمن العديد من االشتراطات التي تضمن لألقباط حقوقهم في  ."المختصوالمهندس 

بناء الكنائس، كما تتضمن مواد تختص بالتعلية، وإعادة بناء دور العبادة القائمة بالفعل، وكذلك مباني الخدمات التابعة لها، 

 والمدارس والمستشفيات الكنسية".

 6002-0-7 االقباط اليوم

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-1440-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A/2528476#.Vo95avkrLIU
http://arabi21.com/story/880894/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#tag_49232
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=139401
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 سياحه

 ماس كهربائي وراء حريق بقرية سياحية بالغردقة

 ةتمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة، مساء الخميس، من السيطرة على حريق نشب بمنطقة الشماسي بأحدي القرى السياحي

وتبين من التحقيقات األولية أن القرية مغلقة وخالية من النزالء، وان الحريق سببه ماس  بشارع شيراتون السياحي بالغردقة

 كهربائي، وتمت السيطرة عليه قبل أن تمتد النيران لباقي القرية السياحية.

 6002-0-7 بوابة االخبار

 أخرى

 الجوية األحوال سوء بسبب األربعة السويس موانئ إغالق

يناير، إغالق موانئ السويس األربعة بورتوفيق واألدبية والزيتيات والسخنة نظرا لسوء األحوال  8أعلنت وزارة النقل الجمعة 

وقالت الوزارة، في بيان لها إنه تم غلق الموانئ منذ منتصف الليل  والعاصفة الترابية التي تشهدها البالد وانعدام الرؤيةالجوية 

 وذلك حفاظا على سالمة المالحة البحرية.

 6002-0-8 اربوابة االخب

 

 بؤرة لـ"الحمى القالعية" بالمحافظات 79اكتشاف 

بؤرة إصابة  ٩٥أعلن الدكتور محمد عطية، رئيس اإلدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، اكتشاف 

ومحاولة تفادي نفوق المزيد من المواشي ، ما استلزم فرض حالة الطوارئ، للتعامل مع حاالت االشتباه، «الحمى القالعية»بمرض 

 في المحافظات، كما حدث في المنيا وعدد من قرى الوجه البحري.

 6002-0-8 البوابه نيوز

 

 إلى االتحاد األوروبي« القابضة الغذائية»مصر وقبرص تبحثان تصدير منتجات 

حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع نيكوس كوايليس، وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصي، زيادة  بحث الدكتور خالد

التبادل التجاري بين البلدين من خالل تصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى قبرص ومنها 

ة إلى الدقيق خاصة دقيق السيمولينا الذي يدخل في صناعة المكرونة باإلضافة الصلصة والخضروات المجمدة والفاكهة باإلضاف

 إلى االستفادة من موقع قبرص في تصدير كافة منتجات القابضة للصناعات الغذائية لدول االتحاد األوروبي .

 6002-0-8 المصري اليوم

 

 سيارات نصيب محافظة األقصر من مشروع سيارات الشباب 5

سيارات لمحافظة األقصر ضمن مشروع السيارات  2خصصت وزارة التموين والصندوق االجتماعي للتنمية وصندوق تحيا مصر 

إلنشاء شركات أطنان،  2المتنقلة للشبابوأعلنت مديرية التموين باألقصر عن شروط الحصول على السيارات المبردة بحمولة 

حتى  6002يناير  3وحددت الوزارة الفترة من  صغيرة لبيع المنتجات والسلع الغذائية بالمحافظات بتمويل من صندوق تحيا مصر

 .للتقدم لطلب السيارة طبقا للشروط المعلنة 6002يناير  07

 6002-0-7 رصد

http://akhbarelyom.com/article/568ec491b16b9f452722abd1/%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1452197009
http://akhbarelyom.com/article/568f6761b16b9f22649e0451/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-1452238689
http://www.albawabhnews.com/1705222
http://www.almasryalyoum.com/news/details/870049
http://rassd.com/172574.htm
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 ة يوحي بكارثة لقرى مركز "حوش عيسىإهمال محافظ البحير

استغاث سكان قرى مركز حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة، من تجاهل المحافظ ومحلياته وأجهزته التنفيذية، لحياة مئات 

 لزاألسر التي باتت مهددة بالقتل نتيجة األمراض الوبائية، الناجمة عن انتشار القمامة وغياب شبكات الصرف الصحي عن المنا

"، والتي تقع بمدخل مركز حوش عيسى، أنهم يعيشون حالة من التهميش والتجاهل 03وأكد األهالي من سكان قرية "منشية 

وانعدام الخدمات وشبكات الصرف الصحي وعدم وجود وصالت من المياه الصالحة للشرب، ما تسبب في انتشار األمراض المعدية 

فت جولة لـ"رصد" عن تراكم المخلفات والقمامة بالمصرف الرئيسي للقرية، نتيجة وكش والمزمنة والفشل الكلوي بين السكان

لغياب سيارات مجلس المدينة التي من المفترض أن تقوم على رفع تلك المخلفات والتخلص اآلمن منها، وتوفير البيئة الصحية 

 .الالزمة لسالمة السكان

 6002-0-8 رصد

 

 الفساد والتهميش يقضيان على أمل إعادة تشغيل مصنع البصل بسوهاج 

 07م على مساحة 0920تمتلك سوهاج أكبر مصنع في إفريقيا ودول الشرق األوسط لتجفيف البصل، حيث تم إنشاؤه في عام 

ب ساد والتهميش لينضم إلى سلسلة النهفدانا على طريق بلصفورة خلف المدينة الطبية الجديدة، وتم وقف اإلنتاج به نتيجة للف

ويشكل المصنع أهمية اقتصادية وتنموية كبرى للمحافظة لكونها صاحبة اإلنتاج األكبر في محصول البصل والذي يمثل  الممنهج

 من اإلنتاج المحلي للبصل ومشتقاته في مصر، لذا ازدادت أهميته بالنسبة لسوهاج، وبدأت طاقته اإلنتاجية في %70حوالي 

، وبعد تفّشي سياسة الخصخصة 6008طن سنويا إلى أن تم وقف اإلنتاج به في أغسطس  26000سنوات التسعينيات ألكثر من 

والتخصيص تم بيعه من قبل شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية بسوهاج والخاضعة إلشراف وزارة التجارة الخارجية إلى 

 .طف عبيد رئيس الوزراء في فترة حكم الرئيس المخلوعرجل األعمال "مجدي يعقوب نصيف" في عهد عا

 6002-0-8 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/172609.htm
http://rassd.com/172594.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

  مرحًلا مصرًيا من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط العمل 32المطار يستقبل 

مصرًيا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وأقروا في المناقشات التى  33أفاد مصدر بمطار القاهرة الدولى أن 

مرحلين  3جرت معهم بأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم شروط العمل واإلقامة. كما استقبل المطار 

 مصريين آخرين مرحلين من قبل السلطات األمنية اللبنانية.

 8/0/6002 اليوم السابع

 

 أشخاص متورطين فى استهداف رئيس جامعة الزقازيق 3األمن يصفى 

واقعة أطالق اعيرة نارية على الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس أشخاص يشتبه فى تنفيذهم  3قتلت قوات أمن الشرقية 

جامعة الزقازيق، أثناء تواجده أمام منزله، منتظرا سيارة الجامعة للتوجه إلى عملهصباح اليوم الخميس، فى تبادل إطالق النيران 

على بعض العناصر المشتركة فى مع الشرطة بحسب رواية الداخليةحيث توجهت مأمورية مكبرة من أمن الشرقية، للقبض 

الواقعة، بعد تحديد أماكنهم بمدينة العاشر من رمضان، فأطلقوا النيران على الشرطة، فور وصولهم، فتبادلت معهم الشرطة 

 أشخاص . 3النيران، ما أسفر عن مقتل 

 7/0/6002 اليوم السابع

 

 تفاصيل الهجوم على فندق "األهرامات الثالثة".. وإطالق النار على "أمارانت" 

 يناير، فوجئو بمسيرة تخرج من أحد الشوارع 7أكد شهود عيان على الواقعة انه في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس 

الجانبية بالقرب من الفندق وقاموا بالتجمهر أمام البوابة الرئيسية للفندق ثم فوجئت بملثمون يطلقون األلعاب النارية في 

اتجاه الفندق والفوج السياحي ثم قاموا بإطالق رصاصات الخرطوش، مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات باألتوبيس والواجهات 

قوات األمن بمطاردة المتهمين وتمكنت القوات بإشراف اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير ألمن  األمامية للفندق ومن جانبها قامت

الجيزة من ضبط أحد المشتبه فيهم وتكثف األجهزة األمنية بإشراف اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة جهودها لضبط باقي 

 العناصر المشاركة في الحادث.

 7/0/6002 بوابة األخبار

 

 هرامات الثالثة استهدف سائحين إسرائيليينهاآرتس: هجوم فندق األ

كشفت صحيفة هاآرتس أن الهجوم الذي استهدف أحد الفنادق بمنطقة األهرامات استهدف في األساس سائحين إسرائيليين 

وقالت الصحيفة إن إرهابيين كانا يعرفان تفاصيل موعد وصول .يقيمون في هذا الفندق الذي دأب على استضافة إسرائيلين

السائحين اإلسرائيليين، وقاما على الفور بمهاجمتهم عقب وصولهم إلى الفندق، وهو ما أثار قلق ومتابعة الصحف ووسائل 

وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إنها تقوم بالمتابعة واالتصاالت مع الجانب المصري لمعرفة  .اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة

 مصير اإلسرائيليين في الحافلة.

 7/0/6002 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-36-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%85-/2528114#.Vo9mLfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/7/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC/2527327#.Vo5kJfl97IV
http://akhbarelyom.com/article/568e69f0b16b9f4c1e1a9440/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1452173808
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838532/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%87%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5.aspx
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 سيارات وواجهة فندق بالعمرانية 3أشخاص ُيطلقون األعيرة النارية ويهشمون  9

سيارات  3أشخاص بإطالق أعيرة نارية من فرد خرطوش أمام فندق أرمنت بدائرة قسم العمرانية وهشموا واجهة الفندق و 9قام 

كانت إدارة الفندق سلمت "شريف صبحى" صاحب مطعم عليه أحكام لمباحث .كانت متوققة أمامه بالشوم الذى كان بحوزتهم

 .حكام أمس األربعاءتنفيذ األ

 7/0/6002 بوابة األهرام

 -محاكم ونيابات :

 "العدل" تدرس عودة محاكم أمن الدولة لنظر قضايا اإلرهاب

ار أحمد الزند وزير العدل يدرس حالًيا مشروع قانون تقدم به أحد مساعدى الوزير، لتفعيل كشفت مصادر مطلعة أن المستش

، والذى ينص على اعتبار المحاكم التى تنظر قضايا الجماعات اإلرهابية محاكم أمن دولة عليا طوارئ، وذلك ٥٥٩٠لسنة  ٥٠٩قانون 

المصادر فإن عددا كبيرا من رؤساء المحاكم الجنائية، يعتبرون أن وبحسب .لدراسة مشروع القانون وتفعيله فى أقرب وقت ممكن

 .تفعيل القانون سيحد من العمليات اإلرهابية، خاصة أن أحكام هذه المحاكم واجبة التنفيذ الفوري

 8/0/6002 البوابة نيوز

 

 اعة اإلخوان بالبحيرةعناصر من جم 2الحكم بالسجن على 

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار الدكتور شوقى الصالحى بسجن كل من: "أحمد.ع.م.ف، 

كما قضت المحكمة بسجن كال من"عبد الرحمن.ن، ع"، طالب بكلية الصيدلة، "عبد الرحمن.و.ع" .أشرف.م.ال، أحمد.ع.ع" لمدة عام

جنايات قسم دمنهور وأحيلوا  6001لسنة  66317سنوات، وجميعهم متهمين في القضية رقم  3بالسجن  طالب بجامعة األزهر،

 إلى المحاكمة بتهم االنضمام لجماعة اإلخوان، والترويج ألغراضها، واالشتراك في مظاهرة دون إخطار الشرطة.

 7/0/6002 البوابة نيوز

 -اعتقاالت  :

 أشخاص بدسوق وبيال 8األمن يلقي القبض على 

أشخاص بمركزي دسوق وبيال على مدى يومين على خلفية اتهامات بخرق قانون  8ألقت قوات أمن كفر الشيخ القبض على 

الدكتور وجالل البنهاوى، وهم كل من: بهي الدين مطاوع، وأحمد نصر الشعتي ،محمود غانم .التظاهر واالنتماء لجماعة محظورة

سامح بسيوني وشقيقه مجدي بسيوني جميعهم من مركز ومدينة دسوق ومن مركز بيال، السعيد الشبشري مدرس باألزهر، 

 وحسن ماهر مدرس، وتم اقتيادهم جميعا للمقرات األمنية تمهيًدا لعرضهم على النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنهم.

 7/0/6002 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/838507/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/--%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88.aspx
http://www.albawabhnews.com/1705195
http://www.albawabhnews.com/1704687
http://www.albawabhnews.com/1704799
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 أخبار سيناء
 ــــــــــــــــــــــ

 

 "والية سيناء" تتبن َّى تفجير خط الغاز الرئيسي بالعريش
 مدينة العريشفجر مسلحون مجهولون، مساءالخميس، الخط الناقل للغاز الطبيعي المصري إلى األردن وإلى منطقة الصناعات الثقيلة، غرب 

مسؤوليتها عن تفجير خط الغاز الرئيسي بمدينة  ية سيناء" وأعلنت جماعة "وال شمال سيناء، حسب ما أفادت به مصادر أمنية مصرية.

وفي بيان منسوب لها تداوله أنصارها على حساباتهم بموقع "تويتر"، قالت الجماعة أن عناصرها "فجروا  العريش شمالي سيناء في مصر.

 غاز الرئيسي الواصل لمدينة العريش، والمؤدي إلى دولة األردن، بشمال سيناء".خط ال

 8/0/6002 بوابة األهرام

 

 قوات الجيش تقتل مواطن في سيناء

عام من قبيلة الرميالت ويسكن بمنطقة الكوثر  68قوات الجيش تقوم بأغتيال المواطن مهدي مصطفى ابوزيد  يبلغ من العمر 

 ويذهب النهار يضئ حتى ويصبر األلم يتحمل وكان ٫القريبة من مستشفى الشيخ زويد، أصيب لياًل بحالة ضيق شديد في التنفس

في و .المدنيين حياة يهدد كمين وتقيم المستشفى اعلى تتحصن التي المسلحة القوات رصاص من خوفاً  وذلك للمستشفى

 الصباح ذهب للمستشفى فتم اطالق الرصاص عليه وقتله.

 7/0/6002 61سيناء

 

 مواطن مقتل عن اسفر وقد ٫طائرة زنانه تقصف صاروخين بمنطقة البرث جنوب رفح احدهما على سيارة 

قامت طائرة زنانه تابعة لقوات الجيش المصري بإطالق صاروخين على منطقة البرث جنوب مدينة رفح المصرية مما نتج عنه 

 مقتل مواطن.

 7/0/6002 61سيناء 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/838743/%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%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%91%D9%8E%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4.aspx

