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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر فى مؤتمر المانحين لسورياوزير الخارجية يترأس وفد 

فد مصر فى مؤتمر المانحين فبراير لرئاسة و 3وصل سامح شكرى وزير الخارجية إلى العاصمة البريطانية لندن مساء األربعاء 

وصرح المستشار أحمد أبو  والذى يعقد تحت رعاية كل من المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت واألمم المتحدة. لسوريا

زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المشاركة المصرية فى مؤتمر المانحين لسوريا يأتي تأكيدًا على األهمية القصوى 

دولة، وأن  04التى توليها مصر لألزمة السورية. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر إقبااًل رفيع المستوى من أكثر من 

مليارات  3، و6402مليارات منها لعام  5مليار دوالر لتلبية االحتياجات اإلنسانية لسوريا،  8ما يقرب من  المؤتمر يستهدف توفير

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوفد المصرى سوف يستعرض خالل المؤتمر  . 6464إلى  6400كتمويل متوسط المدى من 

فى مصاف الدول الخمس الرئيسية المستضيفة لهم رغم عدم وجود  الدعم الذى تقدمه مصر لالجئين السوريين، والذى يضعها

حدود مباشرة تربط األراضي المصرية باألراضي السورية، بما فى ذلك القرارات الجمهورية الصادرة التى تساوى فى معاملة الالجئين 

تعليم المختلفة وغير ذلك من السوريين مع المواطنين المصريين فى االستفادة من الخدمات الصحية والدعم فى مراحل ال

 الخدمات التى يتمتع بها المواطنون السوريون فى مصر دون تمييز بينهم وأى مواطن مصرى.

 0/6/6402 موقع وزارة الخارجية المصرية

 األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار يستقبل المبعوث

استقبل السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السيد/ فرناندو جنيليني المبعوث األوروبي لعملية 

إسرائيل  داخلي فيالسالم في الشرق األوسط والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء األوضاع الحالية في األراضي الفلسطينية والوضع ال

وشدد  وتأثيرهما على فرص إحياء عملية السالم، وتم التشاور حول ما يمكن طرحه من أفكار إلحياء المفاوضات بين الجانبين.

فرناندو على موقف االتحاد الثابت على الدفع بقبول حل الدولتين، مؤكدًا حرص االتحاد األوروبي على التشاور مع الدول اإلقليمية 

سها مصر لدورها المحوري. ومن جانبه، أشار المجدوب الى أن مصر تضع القضية الفلسطينية على قائمة أولوياتها وتحرص وعلى رأ

 .ألطراف الدولية والعربية الفاعلةدومًا على التشاور مع الجانب الفلسطيني وا

 0/6/6402 موقع وزارة الخارجية المصرية

 .الرئيس البوسني يلبي دعوة السفير المصري في منزله في سراييفو

ياسر العطوي علي عشاء في دار سكن السفير المصري لبي الرئيس البوسني مالدن ايفانيتش دعوة السفير المصري في سراييفو 

في سراييفو وبحضور لفيف من القيادات البوسنية رفيعة المستوي وفي مقدمتهم الرئيس البوسني السابق حارث سيالديتش 

ن رئيس ركة مونائب رئيس الوزراء البوسني للشئون االقتصادية والتجارة ووزير الداخلية البوسني والمفوض السامي الدولي وبمشا

الوزراء النرويجي السابق كيلي بوندفيك ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق زالكتو الجومجيا وكوكبة من السفراء العرب 

أكد الرئيس البوسني  واألجانب المعتمدين في سراييفو ورئيس مجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية د. إسماعيل سراج الدين.

وتقديره لمصر وقيادتها الوطنية وإعجابه الشديد بالخطوات الكبيرة التي خطتها مصر خالل الفترة  إيفانيتش علي اعتزازه

 لكاملة لمصر في حربها ضدالقصيرة الماضية، لتحقيق االستقرار والتنمية. كما شدد الرئيس البوسني علي مساندة البوسنة ا

 .اإلرهاب

 3/6/6402 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ca7be69c-13ed-4970-b2e9-887b8711931b
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5fbb33d0-3c53-46a5-a9ee-ccac7a274e3e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bcd08a74-e592-477b-abda-b5a7d689d437
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 مبعوثًا ساميًا لالتحاد األفريقي الى ليبيا Kikwete مصر ترحب بتعيين

مبعوثًا  Jakaya Mirsho Kikweteرحب المتحدث باسم الخارجية بتعيين مفوضية االتحاد األفريقي للرئيس التنزانى السابق 

فى مهمته المقبلة لإلسهام فى اعادة األمن  Kikweteساميًا لالتحاد األفريقي الى ليبيا. وعبر المتحدث عن تمنياته بنجاح 

 واالستقرار الى ليبيا.

 3/6/6402 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان األوروبي يزور مصر

رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان األوروبي "إلمار بروكس" بزيارة القاهرة مطلع األسبوع المقبل، حيث يرأس وفد من يقوم 

يضم الوفد أيضا عددا من أعضاء البرلمان األوروبي من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا  البرلمان إلى مصر يوم األحد المقبل.

رة، سيلتقي وفد البرلمان األوروبي مع مسئولين مصريين، وكذا مع نظرائهم في مجلس النواب، خالل الزيا وبولندا وقبرص. 

لمناقشة الوضع السياسي في مصر، والعالقات مع االتحاد األوروبي، فضال عن سياسة مصر الخارجية ودورها في منطقة الشرق 

وقال بيان لبعثة االتحاد  مدافعين عن حقوق اإلنسان.األوسط وشمال أفريقيا )مينا(كما يجتمع أعضاء أيضا من الوفد مع ال

األوروبي بالقاهرة، إنه بمناسبة هذه الزيارة، سيعقد مؤتمر صحفي لكل من إلمار، والسفير جيمس موران، رئيس وفد االتحاد 

 األوروبي في مصر.

 3/6/6402 بوابة األهرام

 مصرًيا كانوا محتجزين في ليبيا بتهمة الهجرة غير الشرعية 35الخارجية: اإلفراج عن 

وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن جهود الوزارة نجحت في صرح السفير الدكتور هشام النقيب، مساعد 

مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين بمراكز اإليواء للهجرة غير الشرعية بتهم التسول والهجرة غير الشرعية بكل من  35اإلفراج عن 

اليوم إن هذا التطور جاء في إطار توجيهات الوزير  وقال في بيان له مدن مصراتة والخمس والقربولي شرق طرابلس في ليبيا.

سيدات  8وأضاف أن من بين المفرج عنهم  سامح شكري بضرورة متابعة أوضاع المصريين في الخارج تحت أي ظرف من الظروف.

 3/6/6402وطفلتين متهمين بالتسول، وأنهم جميعا قد استقلوا الحافلة المقلة لهم الساعة التاسعة صباح اليوم األربعاء 

من مكان تجمعهم بمدينة القربولي وهم اآلن في طريقهم إلى منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس للمغادرة صباح غد 

 الثامنة صباًحا بتوقيت تونس على متن الخطوط التونسية للعودة إلى أرض الوطن. ٤/٢/٢١٠٢الخميس 

 3/6/6402 بوابة األهرام

 مزيد من التعاون المشتركوزير الصناعة الروسي: القاهرة وموسكو حريصتان على 

أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي "دينيس مانتوروف" أن القاهرة وموسكو حريصتان على مزيد من التعاون االقتصادي والصناعي 

وقال مانتوروف ـ في تصريح خاص لبرنامج "صباح الخير يامصر" بالتليفزيون المصري اليوم األربعاء من القاهرة  بين البلدين.

إن العالقات بين روسيا ومصر تاريخية، مضيفا " أن مباحثاته في مصر تطرقت إلى مسألة إنشاء منطقة صناعية في قناة ـ 

وتابع قائًلا " إن الشركة الروسية "روساتا"وقعت مع مصر نهاية  السويس "، معرًبا عن تطلع بالده لتنفيذها على أرض الواقع.

طة نووية في مصر خالل مدة ست سنوات وهذا المشروع يوضح مدى التعاون بين البلدين"، العام الماضي اتفاقا من أجل إنشاء مح

 متوقعا المزيد من التضافر بين الجانبين خاصة في مجال توفير المعدات واآلالت.

 3/6/6402 بوابة األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3d9fc91c-42cd-41e5-bb9c-8868d6c71f0b
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851017/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850950/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850814/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D9%8A.aspx
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 مصادر: وزيرة إيطالية تقطع زيارتها لمصر بعد إعالن وفاة طالب مفقود بالقاهرة

االقتصادية اإليطالية ، التي وصلت القاهرة، األربعاء، قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، إن فيدريكا جويدي، وزيرة التنمية 

على رأس وفد إقتصادي كبير، قطعت زيارتها للقاهرة، وعادت لبالدها بالتزامن مع إعالن وزارة الخارجية اإليطالية عن وفاة 

« انسا»األنباء اإليطالية الرسمية ووفقًا لما نقلته وكالة  .يناير الماضي 65الشاب اإليطالي جوليو ريجيني، المفقود في مصر منذ 

أن بيان الخارجية اإليطالية لم يوضح مالبسات هذه الوفاة، وظروفها، وذكرت الوكالة نقاًل عن سفارة إيطاليا في القاهرة، أن 

لسفارة وأوضحت ا «.لظروف طارئة تقتضي وجودها في العاصمة»الوزيرة قطعت زيارتها إلى القاهرة واضطرت إلى العودة إلى روما 

أن الوفد اإليطالي المتألف من عدد من الشركات الكبرى الذي رافق الوزيرة، سيضطر بدوره إلى مغادرة البالد، ولن يشارك في 

وأعرب وزيرالخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني، عن تعازيه ومواساته،  اللقاءات المقررة بمناسبة الزيارة االقتصادية والتجارية.

ي كان ُيتابع دراساته الجامعية للحصول على الدكتوراه في مصر، مشيًرا إلى أنه طلب من السلطات المصرية بذل لعائلة الشاب الذ

 «.كل الحقيقة المتعلقة بموت المواطن اإليطالي، وكشف ظروفها»كل الجهود، لمعرفة 

 0/6/6402 المصري اليوم

 مصر ترد على تجاوزات أنقرة: تركيا دولة راعية لإلرهاب وتؤجج الصراعات بالمنطقة

رد مصدر مصري مسؤول بقوة على تجاوزت الحكومة التركية، حيث تجاوزت مجدًدا حدودها تجاه مصرعلى لسان نائب رئيس وزرائها 

وقال المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة  القات مع مصر.المتحدث باسم حكومتها نعمان كورتولموز، في رده على سؤال عن الع

أنباء الشرق األوسط، إن حكومة وشعب مصر ال ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا لألوضاع في مصر.. مشيًرا إلى أن تركيا 

نيها بل وتسمح بمرور دولة راعية لإلرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة وتمارس شتى أشكال العنف واالنتهاكات ضد مواط»

ودعا المصدر كل المراقبين للشأن التركي لالطالع  المهاجرين من أراضيها إلى السواحل األوربية لممارسة اإلبتزاز للدول األوربية. 

على التقرير األخير للمفوض السامي لحقوق اإلنسان حول حقوق اإلنسان والحريات فى تركيا وما تشهده من انتهاكات في هذا 

الشعبين المصري والتركي صديقان وأن تركيا أعربت عن موقفها بأنها ال »و كان المسؤول التركي نفسه قد أشار إلى أن  أن.الش

تركيا لم توافق على االنقالب »و زعم أن «.. ولن توافق على االنقالب الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية وما تبعه من تطورات

نه، وأنها استمرت دوما صديقة للشعب المصري ولكن ما تعترض عليه هو المنهج غير أو على أحكام اإلعدام الناجمة ع

الديمقراطي وغير القانوني لإلدارة المصرية الحالية الذي ال يسهم في مستقبل الشعب المصري وإن تحول مصر للديمقراطية هو 

 ، حسب زعمه.«الشرط لتصحيح العالقات معها

 0/6/6402 الشروق

 طائرة لنقل سائحيها من موسكو للقاهرة 00روسيا تزود مصر بـ

ودة الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر وقع مساء اليوم الثالثاء، الجانبان المصري والروسي، بروتوكول تعاون لتشجيع ع

في أقرب وقت ممكن. وقع البروتوكول كل من شركة إيجبشان ليجر "شركة مساهمة مصرية " وشركة الكي تورز للسياحة "شركة 

تصل طائرات كمرحلة أولى  0مساهمة مصرية" وشركة سوخوي الروسية لتصنيع الطائرات المدنية والذي يقضى بتزويد مصر بـ

 وسوف تعمل هذه الطائرات على نقل السياحة الروسية إلى مصر. SSJ100من طراز  00لمصر خالل ثالثة أشهر يتم زيادتها إلى 

 3/6/6402 الشروق

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/886382
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022016&id=4cf68579-018f-44b3-9979-da9ba332ac74
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022016&id=10995a05-1cc5-486a-9d12-c099a123195d
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 روسيا مليوني متر مربع من أراضي محور قناة السويسمصر تمنح 

علن أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لتنمية محور قناة السويس موافقة بالده على منح روسيا مليوني أ

 وقال درويش،  متر مربع من األرض، لبدء تحويلها إلى مرافق في شرق بورسعيد، لتصبح المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

في تصريحاٍت له: "سيتم منح مساحة مليوني متر مربع للمطور الصناعي الروسي لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد.. 

مصر تقدم مزايا وحوافز استثمارية غير محدودة للمستثمرين فى منطقة محور قناة السويس، وبخاصًة شرق بورسعيد، تتمثل 

 لى إنشاء أي شركة فى غضون يوم واحد".في رفع الجمارك والقدرة ع

 3/0/6402 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/910014-%EF%BB%BF%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 السياسة الداخلية

 -ية :رالرئاسة المص

 شركة إيطالية فرص التعاون المشترك 02يبحث مع ممثلى  السيسي

أشاد السيسى، أمس، بالعالقات الوثيقة التى تجمع بين مصر وإيطاليا على جميع األصعدة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون 

خالل استقباله فدريكا جويدى، وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية  السيسيجاءت تصريحات .مع إيطاليا فى جميع المجاالت

وصرح السفير عالء .من ممثلى كبريات الشركات اإليطالية العاملة فى القطاعات المختلفة 02يرافقها وفد اقتصادى كبير يضم 

اإليطالي، بحضور المهندس طارق  عقد، عقب ذلك، لقاًء موسعًا مع الوفد االقتصادى السيسيإن لرئاسةيوسف المتحدث باسم ا

قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأشار إلى أن مصر اتخذت خالل الفترة 

ية سالماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز االستثمارات، وإطالق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية األسا

للبالد تتضمن بناء ثالث مدن جديدة، وعددًا من الموانى والمناطق الصناعية، مشيرا إلى مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها 

بمنطقة قناة السويس، وتطلع مصر لمساهمة الشركات اإليطالية فى تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية 

 متنوعة.

 0/6/6402 األهرام

 -الحكومة المصرية :

 ت حاسمة لمواجهة زيادة األسعارخالل اجتماع لمجلس الوزراء: إجراءا

الحكومة ستواجه بكل حسم محاوالت استغالل قرار زيادة أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة شريف اسماعيل، أن 

الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع اسعار السلع، وفى هذا الصدد كلف المجلس االجهزة المعنية بتشديد الرقابة على 

المجلس مالمح مشروع جديد االسواق واالسعار، واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لضبط االسواق وحماية المستهلكين.كما استعرض 

لسنة  08للخدمة المدنية يأخذ في إعتباره كافة اإلعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 

 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.6405

 0/6/6402 األهرام

  جلسة مباحثات ثنائية اليوم بين رئيس الوزراء ونظيره الكونغول

يلتقى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم الخميس ، رئيس وزراء الكونغو لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين ، 

 . تعزيز التعاون بين البلدين فى شتى المجاالت وجلسة مباحثات ثنائية حول

 0/6/6402 اليوم السابع

 رئيس الوزراء يستقبل وفًدا اقتصادًيا إيطالًيا برئاسة وزيرة التنمية

وفًدا اقتصادًيا إيطالًيا، برئاسة وزيرة التنمية االقتصادية، وحضر اللقاء وزيرا  استقبل شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،

وكان رئيس الوزراء، قد اجتمع بالوزيرة االيطالية قبل لقاء الوفد، حيث .االستثمار، والتجارة والصناعة، والسفير اإليطالي بالقاهرة

ع الجانب اإليطالي في مختلف المجاالت، والتي شهدت العديد من رحب بزيارة الوفد االيطالي، مؤكًدا تميز عالقات التعاون م

 التطورات اإليجابية خالل الفترة القصيرة الماضية.

 3/6/6402 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131806/25/474584/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131806/27/474645/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84/2569131#.VrL0O7J97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851064/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3.aspx
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 رئيس الوزراء لـ"نائبي السويس وبورسعيد": عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان مرة أخرى

النواب كانوا جتماع مع رئيس الوزراء بأنه كان جيًدا، منوًها إلى أن كل الوصف النائب طارق متولي، عن محافظة السويس، ا

وأضاف خالل استضافته ببرنامج البرلمان الذي يقدمه اإلعالمي نصر القفاص أنه عرض مشاكل .متحفذين لعرض مشاكلهم

السويس وأشار إلى أن رئيس الوزراء، وعد بأنه سيتم حل كافة المشاكل بمحافظة السويس، ولكن األزمة في الموارد باإلضافة إلى 

ومن جانبه، قال النائب أحمد فرغل .ح أن اللقاء كان يتضمن تلميحات سريعة عن برنامج الحكومةتشغيل ميناء السويس، وأوض

عن محافظة بورسعيد، أنه عرض على رئيس الوزراء مشاكل بورسعيد، منوها إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه من الممكن أن 

لقانون الخدمة المدنية، وأن رئيس الوزراء أكد أنه من حق يكون هناك قرارات صادمة، ويجب أن نتحمل.وأوضح أن اللقاء تطرق 

 النواب أصحاب السلطة التشريعية، الرفض والموافقة على أي قانون وأنه سيتم تعديل القانون وسيتم عرضه مرة أخرى.

 0/6/6402 بوابة األهرام

 -األحزاب واالئتالفات :

 أحزاب 04نواب إقصاء ألكثر من  5نواب "المصرى الديمقراطى": تحديد الكتلة البرلمانية لألحزاب بـ

الديمقراطى االجتماعى عن اعتراضهم على مااشترطته لجنة تعديل الئحة مجلس النواب لتكوين أعرب نواب الحزب المصرى 

أحزاب  04نواب فيما أكثر، واصفين ذلك الشرط بأنه محاولة إلقصاء أكثر من  5هيئة برلمانية ألي حزب بأن يكون لدي الحزب 

 وفرض سيطرة الصوت الواحد على المجلس.

 3/6/6402 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدنى :

 الكتاب تعرض كتبا تحرف القرآنائتالفات سلفية": مكتبات شيعية بمعرض "

كشف عدد من االئتالفات السلفية وجود مكتبات للشيعة تتبع الحرس الثورى منتشرة بمعرض القاهرة الدولى الكتاب، وتعرض 

وأشارت فى بيان إلى أن المكتبات الشيعية  .كتبا بها تحريف للقرآن وسب وتكفير لصحابة الرسول، ومليئة بالتحريض على العنف

شاركت بأسماء مستعارة اتباعا ألسلوب "التقية" الذى يستخدمه الشيعة، مشيرة إلى أن هذه المكتبات منها ما هو تابع للحرس 

وقالت: إن أسماء هذه المكتبات كلها مستحدثة لمكتبات شيعية معروفة، ومن  .الثورى وبعضها ممول من "حزب الالت" اللبنانى

ذى يحمل جنسية عراقية. ورفضت هذه الكتب قائلة: ال يمكن السماح بها بحجة حرية الثقافة المفترض وصول صاحبها اإليرانى ال

أو غيرها من الشعارات، فالكتب تزدرى اإلسالم بتحريف للقرآن والتكفير والتحريض على العنف ويجب منعها ومنع جميع دور 

 .النشر الشيعية من المشاركة فى المعارض المصرية

 3/6/6402 اليوم السابع

 منظمة حقوقية تدين حبس أصحاب مبادرة لرعاية أطفال الشوارع 65

شهًرا لكل من أية حجازي، وزوجها محمد حسانين، وخمسة  66منظمة حقوقية، عن إدانتها الستمرار الحبس االحتياطي  65أعربت 

واعتبرت المنظمات، في بيان لها، األربعاء، أن ذلك استمراًرا لقمع العمل .«أطفال شوارعنا -مؤسسة بالدي »آخرين في قضية 

جميع المتهمين وتطالب المنظمات بإطالق سراح .التطوعي، وتضييق الخناق على المبادرات الشبابية والمجتمع المدني

المحبوسين حالًيا على ذمة القضية، وهم شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد، 

 وإسقاط كافة االتهامات الموجه لهم.

 3/6/6402 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851127/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850955/%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%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7-%D8%AA/2568930#.VrL0xLJ97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022016&id=40d6817b-78c2-491e-9be4-92f9951cc8be
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 إخوان مصر يتوافقون على مبادرة "القرضاوي" لحل األزمة

كشفت مصادر متطابقة بجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، عن وجود توافق "إخواني" على مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، 

عة، التي تفاقمت في صفوف القيادات خالل األسابيع رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لحل أزمة الخالف الداخلي بالجما

وأوضحت المصادر أن المشاورات مستمرة بين قيادات الجماعة، منذ نحو ثالثة أسابيع، داخل مصر وخارجها، لبحث آلية .األخيرة

 .تنفيذ مبادرة القرضاوي، في ضوء توافق الجميع على أغلب بنودها

 0/6/6402 60عربى

 

 شخصية من "الثوري المصري".. والمجلس: ضجيج إعالمي 05استقالة 

شخصية معارضة استقالتها، األربعاء، من المجلس الثوري المصري، نظرا للتطورات التي مرت بهم في المجلس خالل  05أعلنت 

األشهر األخيرة، وما لمسوه من "تغيرات في خطاب قيادته وابتعادها عن األهداف التي تأسس من أجلها، دعما للثورة المصرية"، 

في بيان لهم استقالتهم إلى ما تواتر مؤخرا من أحاديث وبيانات صادرة عن بعض قيادات المجلس  -كما أرجعوا.بحسب قولهم

وأضاف المستقيلون: "وبعد أن استنفدنا كل وسائل ."ائي بعيد عن آليات العمل الجماعيوصفوها بأنها ذات "توجه أحادي إقص

 ."التأثير الممكنة وفقا آلليات العمل الجماعي، كان هناك إصرار على المسلك نفسه، مما لم يعد معه ممكنا االستمرار

 3/6/6402 60عربى

 -تصريحات :

 

 نقيب محامى اإلسكندرية: تخطينا العدد المطلوب لسحب الثقة من سامح عاشور

أعلن عبد الحليم عالم نقيب محامى اإلسكندرية، عن اكتمال العدد المطلوب لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، 

محامى ونحن تخطينا هذا العدد". وأشار  0544لسحب الثقة من النقيب هى مضيفًا أن "النصاب القانونى لعقد جمعية عمومية 

استمارة لمحامى اإلسكندرية لسحب الثقة من سامح عاشور، موضحًا أنهم سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا  354إلى أنه تم التصديق على 

  . األسبوع القادم إلعالن أعداد االستمارات التى تم تجميعها

 0/6/6402 اليوم السابع

 

 محمد محسوب يطرح مبادرة جديدة إلنهاء أزمة مصر

من السقوط"، حدد لها ثمانية مبادئ عامة قال إنه تداولها  أصدر محمد محسوب ما يمكن وصفها بمبادرة تحمل عنوان "اإلفالت

ومن بين تلك .مع عدد من الوطنيين، مطالبا بضرورة إشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة االجتماعية وكرامة المواطن

وضع القائم ال يجوز أن المبادىء، ضرورة "زوال الحكم االستبدادي وليس التعايش معه أو التصالح مع مكوناته، والتسليم بأن ال

وشّدد "محسوب" على أن السيسي ليس طرفا في أي ."يستمر، ألن نهايته مريرة للجميع، شعبا ودولة وقوى سياسية ومؤسسات

 .مسار للحل، فقد وضع نفسه خارج نطاق أي عمل وطني في اللحظة التي سمح فيها بقتل اآلالف من شعبنا مدنيين وجنودا

 3/6/6402 60عربى

 

 

http://arabi21.com/story/885230/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9#tag_49232
http://arabi21.com/story/885144/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-15-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7/2569292#.VrLz9rJ97IU
http://arabi21.com/story/885161/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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 -توك شو :

 بعد قبول محكمة فرنسية دعوى ضد الرئيس.. حافظ أبوسعدة: ال يجب االستهانة باألمر

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، إنه ال يجب االستهانة بقبول إحدى المحاكم الفرنسية دعوى قدمتها 

أن اإلخوان «العاشرة مساًء»هاتفية لبرنامج في مداخلة  وأضاف.جماعة اإلخوان، تتهم فيها السيسي بارتكاب جرائم تعذيب

، مؤكدا أن االختصاص بالقضاء األوروبي يجيز رفع القضايا السيسييحاولون باستمرار في المحاكم األوروبية لرفع قضية ضد 

هناك شروط لقبول تلك القضايا وهي أن يكون القضاء الوطني غير راغب »وتابع: .الكبرى مثل التعذيب واالختفاء القسري

بالتحقيق في هذه القضايا وأن تكون قد ارتكبت على نظاق واسع، وقضية رابعة ال ينطبق عليها هذا األمر؛ ألنها محل تحقيق 

يجب التحرك من أجل وقوف األمر في المحكمة »واستطرد: .«جنائي كذلك الباب مفتوح ألي قضايا تعذيب تنظر أمام القضاء الوطني

حتى قبول الدعوى ويتم الحكم بعدم االختصاص.. ال يجب االستهانة يجب التعامل مع هذا األمر بجدية والرد عليه بالشكل 

 .«المطلوب

 0/6/6402 الشروق

 

 ويرفض مبادرة السيسي...  مرتضى منصور لـ"فرج عامر": لو أنت عنتر دخل واحد من األلتراس البرلمان

شنّ المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، هجوًما حاًدا على رجل األعمال فرج عامر، عضو مجلس النواب، بسبب اقتراحه 

بمجلس النواب والحوار معهم، قائًلا: "ال إنت وال مليون زيك يقدر يستضيف األلتراس بالبرلمان". ووجه باستضافة األلتراس 

مرتضى منصور، خالل تصريحات تليفزيونية، رسالة شديدة اللهجة لمحمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، قائًلا :"أمثالك ليس 

  ."أهم من رئيس الوزراء، لو فرج عامر عنتر يدخل واحد من األلتراس البرلمان مكانهم البرلمان، بل مكانك فى طرة، وعضو البرلمان

أكد رفضه لمبادرة السيسى، بعقد جلسة مع قيادات األلتراس للتفاوض معهم، موضحًا أن هؤالء الشباب اليمكن التحاور معهم، و

ظهورهم على الساحة الرياضية. وناشد السيسى، وأن مكانهم الطبيعى هو السجون، نظرًا للجرائم العديدة التى أرتكبوها منذ 

بعدم طرح تلك المبادرة، الفتاً إلى أنه ال يمكن لرئيس الجمهورية أن يجلس مع جماعات إرهابية، مؤكدًا أنه من األفضل أن يجلس 

بامكانه أن ألف صوت فى إنتخابات النواب بدائرة ميت غمر، مؤكدًا أنه  80مع أسر شهداء الشرطة. وأضاف أنه حصل على 

 .ات األلتراس، وحرق جميع منازلهميستخدمهم لغلق ميدان التحرير، والتصدى لجماع

 0/6/6402 اليوم السابع

 

  محافظ سوهاج لـ"خالد صالح": االنهيار الجزئى بكوبرى الجامعة حدث قبل تشغيله

االنهيار الجزئى لكوبرى الجامعة الجديد بسوهاج، سقط قبل تشغيله، مضيفًا:"هذه كشف أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن 

مهزلة وإهمال شامل فى الدولة وخطر داهم وألول مرة أشوف إعجاز هندسى إن الكوبرى يقع قبل ميشتغل". وأوضح المحافظ، 

 8ل شريان الحياة لسوهاج، وهو عبارة عن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" أن هذا الطريق الذى يتضمن الكوبرى يمث

كيلمتر ويتبع جهاز التعمير التابع لوزارة االسكان. وأشار إلى أن اللجنة العلمية حذرت من خطورة خطوط الضغط العالى أعلى 

مليون  66فة الطريق، مما استدعى المحافظة لتقديم تقرير هندسى لمجلس الوزراء، حتى تم إصدار قرار برفع أبراج الكهرباء بتكل

  ."جنية، مضيفًا: " كنا ننتظر الفرحة بالتشغيل ولكن حدث االنهيار الجزئى

 3/6/6402 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022016&id=9a116e38-0064-42c3-b1b5-9bd70b4731f7
http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1--%D9%84%D9%88-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2569083#.VrL0JrJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-/2569062#.VrL0ZLJ97IU
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  "خالد صالح يطالب بإقصاء أمناء الشرطة المتجاوزين ومحاكمتهم "عالنية

د صفع أمين شرطة إلحدى السيدات بعربات المترو، مشددًا على ضرورة محاكمة هؤالء أعرب خالد صالح، عن استيائه الشديد بع

المتجاوزين بتهمة "الغباء السياسى"، وإعادة تهيئة الضباط واألمناء ومنحهم دروس عن حساسية المرحلة التى تمر بها مصر. 

م لمحاكمات عسكرية فقط، ألننا فى كل مرة وقال:"بعض أمناء الشرطة يجب إقصائهم من ساحة الشرطة المصرية وليس تحويله

نحاول لملمة الجروح ونظهر األخطاء على أنها فردية، تظهر لنا وقائع أخرى تؤدى إلى إثارة مشاكل وتسىء للشكل العام". كما 

صابهم ويطبقوا طالب وزارة الداخلية بإعادة ترتيب التعليم فى معاهد أمناء الشرطة، حتى يتعلم رجالها الحفاظ على اتزانهم وأع

  ."عيدًا عن إهانة كرامة المواطنينالقانون ب

 3/6/6402 اليوم السابع

 

 «اقتحام قسم كرداسة»أحمد موسى: ال يوجد دولة تفعل ما فعلته مصر تجاه متهمي قضية 

متهًما في قضية اقتحام قسم  001موسى، عن استيائه بسبب إلغاء محكمة النقض ألحكام اإلعدام التي صدرت بحق أعرب أحمد 

جريمة قسم كرداسة كانت صعبة جًدا، وضد اإلنسانية، ومختلفة عن »وقال إن .كرداسة، وقتل أفراد الشرطة، والتمثيل بجثثهم

أريد أن أقول كالم، وأتمنى أال يغضب البعض منه، »وأضاف .«ث رجال الشرطةأي جريمة أخرى، ألن المتهمين قاموا بالتمثيل بجث

وأعرب عن تأييده لهذا .«وهو أن البعض يردد أنه كان يجب قتل هؤالء المتهمين فور وقوع الحادث، وليس تسليهم لمحاكمتهم

، معرًبا عن «كثير من الدول لم تفعل ذلكال يوجد دولة فعلت ما فعلته مصر في هذه القضية، ففرنسا وأمريكا و»الرأي، قائًلا: 

 .تعجبه من القبض على متهمين معترفين بالقتل، والتمثيل بالجثث، ومحاكمتهم

 3/6/6402 الشروق

 

 للدولة« مخبرا»كل مواطن مصري شريف أن يكون  تامر أمين: من واجب

أعرب تامر أمين، عن تعجبه مما وصفه بعدم اهتمام سكان عقار حدائق المعادي، بإبالغ األجهزة األمنية بما كان يحدث بالشقة 

إرهابيين يسكنون من غير المعقول أبًدا أال يشعر سكان العقار بأن هناك »وقال إنه .التي تم مداهمتها من قبل قوات الشرطة

كل مواطن مصري شريف من واجبه أن يكون »وأضاف .«معهم في نفس العقار، وبالجرينوف والسالح اآللي الذي كان بحوزتهم

يجب أن يكون المواطن مخبًرا لدولته »وتابع حديثه، قائًلا: .«الذين يرون أن كلمة مخبر مسيئة جهالء»، متابًعا: «مخبًرا للدولة

 .«احث، وأن يعلم أجهزة الدولة بالمخالفين للقانونوليس لرئيس المب

 3/6/6402 الشروق

 

 «نفاق« »مداخلة السيسي»بعد « األلتراس»إبراهيم عيسى: تغير موقف اإلعالميين من 

مواقف بعض اإلعالميين، من قضية األلتراس، بعد ُمداخلة السيسي مع عمرو أديب، « تغير»تبر إبراهيم عيسى، ما وصفه بـاع

،: «نجوم إف إم»المذاع على إذاعة « لدي أقوال أخرى»وقال خالل برنامجه .«النفاق»وحديثه بأنه على استعداد للجلوس معهم بـ

والكذب بعد حدوث ثورتين عظيمتين، وأال يتحول البعض إلى منافقين ومطبالتية لمجرد  يجب أال يكون مواقفنا تتسم بالنفاق»

القرارات والمشروعات التي يقرر إنشاءها في الدولة »، قائًلا: السيسيوانتقد عيسى بعض سياسات .«رأي الرئيس عن األلتراس

 «.وسجن للمفكرين والثوريينتكون دون دراسة جدوى فعلية، وهناك انفراد في القرارت بالدولة، وحبس 

 3/6/6402 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7/2569042#.VrL0aLJ97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022016&id=aa94907e-759f-4892-8c84-b48c98b054ed
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022016&id=1174d2aa-5036-44e0-8597-93a2f375e967
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022016&id=8071c635-09fb-4a4a-b100-eb8214995728
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 عدلنا المواد الخالفية في قانون الخدمة المدنية حسام القاويش :

م القاويش، إن وزير التخطيط د. أشرف العربي عرض على اجتماع مجلس الوزراء قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسا

وأضاف خالل مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث .تعديل المواد في قانون الخدمة المدنية التي كان عليها خالف في مجلس النواب

وتابع: "تم اقتراح خالل .تعديله وسُيقدم مرة أخرىمصر، أنه تم إعادة النظر في القرار وسيتم  mbc في مصر" المذاع على قناة

مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للنقل إلصدار التراخيص الخاصة بكل وسائل النقل إلحكام الرقابة على وسائل النقل للحد من 

ة بالتعدي على وشدد على أنهم قرروا تغليظ العقوبات المتعلق."الحوادث وتأمين الركاب خاصة في الطرق والسكك الحديدية

 .السكك الحديدية وإلقاء المخالفات على الجسور والقضبان

 0/6/6402 بوابة األخبار

 

 ا لمساءلتهخبير أمني: هناك من يخشى اإلبالغ عن العقود التجارية خوف

أكد الخبير األمني العقيد خالد عكاشة أن هناك من يخشى اإلبالغ عن العقود التجارية اعتقادا منه أنه سيدفع ضرائب، وسيتم 

أن أقسام الشرطة تفرض على "خالل برنامج "السادة المحترمون خالل مداخلة هاتفية وأضاف.مساءلته في قسم الشرطة

الشرطة ويسجلوا بيانات من يسكن لديهم بالبطاقة الشخصية أو صورتها الضوئية لتبدأ األجهزة المؤجرين أن يتوجهوا إلى قسم 

وتابع:" اعتقاد المؤجرين أن أقسام الشرطة تفرض عليهم تسجيل .األمنية التحري عن البيانات للقبض عليهم إذا ارتكبوا جرائم

 .لشرطة في أن يكون لديها خلفية عن قاطني الشقق المفروشةبياناتهم في أقسام الشرطة غير صحيح على اإلطالق لكنه يفيد ا

 0/6/6402 بوابة األخبار

 

 يهاجم عمرو أديب بسبب "األلتراس" مرتضى منصور

وأضاف .شن المستشار مرتضى منصور هجوما حاد على عمرو أديب بسبب تغيير رأيه في جماهير األلتراس بعد مداخلة السيسي

األخ اللي رافض التصالح مع "األلتراس"،قائًلا:  أن عمرو أديب قال في برنامجهخالل مداخلة هاتفية في برنامج "حصريا مع ممتاز"، 

وتابع :عمرو أديب طالب بالجلوس مع .""أنا مش أخ أنا مستشار غصب عنك واسكت بقى عشان لو مبطلتش هجيلك األستوديو

مرو وطالب السيسي بعدم إجراء مداخالت هاتفية مع ع."جماهير األلتراس وحل مشكالته قائال: "محدش بيتفرج عليك يا عمرو

 ."أديب قائًلا:"متعملش مداخلة مع عمرو أديب محدش بيتفرج عليه

 0/6/6402 بوابة األخبار

 

 قياديًا من التنظيم بتركيا 05عمار: اإلخوان تتفكك بدليل استقالة 

قيادًيا من التنظيم في تركيا منهم  05عمار أن جماعة اإلخوان تتحلل وتتفكك والدليل هو استقالة أكد المحلل السياسي عمرو 

خالل مداخله هاتفية في برنامج "أنا مصر" المذاع علي القناة "األولى" المصرية أن جماعة اإلخوان لم  وأضاف.عمرو دراج وآخرين

ت األمريكية عليهم بعد إرهاب التسعينات سقطت وظهر العنف عقب ثورة ينبذوا العنف، وأن ورقة التوت التي وضعتها المخابرا

وأوضح أن دعوة المفكر أحمد كمال أبو المجد بأن التيارات اإلسالمية تتجه لمراجعات فكرية شاملة خالل الفترة المقبلة .يونيو 34

بو المجد يلعب دور الحمام الزاجل وحامل وشدد "عمار" على أن أ.هي رسالة من المخابرات األمريكية والغربية للشعب المصري

 ."رسائل االستخبارات األمريكية للمجتمع المصري لتنظيم صفوف اإلخوان وإعادة صياغة األفكار حتى يتقبلها الشعب

 0/6/6402 بوابة األخبار

http://akhbarelyom.com/article/56b29b5c83ec61d865831130/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1454545756
http://akhbarelyom.com/article/56b291d58a4e8d8665938a6b/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%AA%D9%87-1454543317
http://akhbarelyom.com/article/56b28d4783ec612b60938a6b/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-1454542151
http://akhbarelyom.com/article/56b28b568a4e8da063938a6b/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-15-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-1454541654
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 -سوشيال ميديا :

  بالمجلس الثورىعمرو دراج: عالقتى انقطعت تمامًا 

قال الدكتورعمرو دراج رئيس المكتب السياسى لجماعة اإلخوان فى الخارج، إن عالقته بالمجلس الثورى "كما تطلق عليه جماعة 

عالقة الود بينهما مستمرة رغم االستقالة. وأضاف دراج فى تصريح له عبر حسابه اإلخوان" انقطعت تماما، ولكن ستظل 

  ."الشخصى على تويتر، " انقطاع عالقتنا بالمجلس الثورى ال يعنى انقطاع الود.. فال نكن للزمالء إال كل تقدير واحترام

 0/6/6402 اليوم السابع

  :السلطات المصرية أبلغت االنتربول لتسليمىغادة نجيب 

زعمت غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد اهلل، الذى هرب مؤخرا إلى تركيا للعمل فى إحدى القنوات اإلخوانية، أن السلطات 

شخصيات منها غادة نجيب، على حد قولها. وقالت غادة نجيب، فى تصريح لها عبر صفحتها المصرية خاطبت االنتربول لتسليم 

  ."على "فيس بوك":" السلطات المصرية تخاطب االنتربول لتسليم شخصيات منها غادة نجيب

 0/6/6402 اليوم السابع

 باسم يوسف: جمال عيد اتمنع من السفر "غالسة" وخالص

وكتب .سخر اإلعالمي باسم يوسف من قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق اإلنسان من السفر

أنا في منتهى السعادة أن جمال عيد واحد :بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيهايوسف عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي 

"مبسوط قوي أن بالرغم أن مافيش ."من "النوشتاء الحكوكيين" اتمنع من السفر. مصر االن اكثر أمانا. اقفل على مصر يا ريس

ايه؟ ماحدش فاضي للكالم ده. اقفل عليها يا  تهمة او جريمة ارتكبها جمال عيد ان تم منعه من السفر. قانون ايه ودستور

ريس"."مش محتاجين اي تهمة لمنع شخص من السفر او الدخول لمصر او لسجن اللي احنا عايزينه.جمال عيد الزم ينقبض عليه 

 يملك . ال٢.كان معاه باللين )مشيها باللين( ٠مش بس يتمنع من السفر. ليه؟ اهو كده"."اذكر سبب منع جمال عيد من السفر 

 . اهو غالسة كده".٣تصريح صفحة فيس بوك 

 0/6/6402 مصر العربية

 جمال عيد بعد منعه من السفر: مصر دولة بوليسية

لحقوق اإلنسان، قرار منعه من السفر الذي علم به أثناء وجوده في  استنكر الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية

وكتب عيد تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "ألننا مش حقوقيين .المطار متوجًها إلى أثينا

بوليسية، أتمنعت من السفر، طيب  ديكور لدولة االستبداد، مش حافظ أبو سعدة وداليا زيادة وغيرهم، عشان بنقول دي دولة

ومنعت سلطات مطار القاهرة الدولي الناشط الحقوقي جمال عيد من السفر فجر اليوم الخميس إلى اليونان، ."مصر دولة بوليسية

 .لوجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر تنفيذا لقرار النائب العام

 0/6/6402 مصر العربية

 عالء األسواني: النظام يتصالح مع اللصوص ويمنع جمال عيد من السفر

أكد الكاتب والروائي عالء األسواني تضامنه مع الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق اإلنسان، بعد صدور قرار 

وكتب األسواني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "هذا النظام يمتنع .بمنعه من السفر

 قانوني. سبب بدون السفر من عيد جمال  المحترم الحقوقي  عن محاكمة القتلة ويتصالح مع كبار اللصوص، ثم يمنع

 0/6/6402 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/2569270#.VrLz_bJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8/2569256#.VrL0CrJ97IU
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%A7/912078-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
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%A7/912048-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%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%A7/912090-%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%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
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 بالمداخالت؟حازم عبد العظيم: هل استعاض السيسي خطابه الشهري 

وقال .تساءل الناشط السياسي حازم عبد العظيم عن أسباب غياب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهري للشعب المصري

هو الرئيس السيسي مش وعد إنه سيخاطب الشعب المصري كل “في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ."عن ذلك بالمداخالت؟، عايزين نفهم شهر؟ ماذا حدث؟ وهل سيتم االستعاضة

 3/6/6402 مصر العربية

 

 منذ أربعين عاًماعمرو سالمة: ما تشهده مصر لم يحدث 

وقال في .أشار المخرج السينمائي عمرو سالمة إلى أن األحداث التي تشهدها مصر في الفترة الحالية لم تحدث منذ أربعين عاًما

تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "في هذه الحقبة في تاريخ الوطن العزيز يتم حبس 

قضائية على منتجة سينمائية بسبب فنها، مغنية بسبب أغنيتها، مفكر بسبب كتابته ألفكاره، مذيع تليفزيوني أو صدور أحكام 

وتابع: "بعيًدا عن رأيك في محتوى أعمالهم أو جودتها، لكن هذا لم ."بسبب قاله في برنامجه، رّسام كاريكاتير بسبب رسوماته

 ."خوان الديني الطائفي، أتمنى تكونوا مبسوطين معانايحدث في مصر منذ أربعين عاًما حتى تحت حكم اإل

 3/6/6402 مصر العربية

 

 جمال عيد: جمال وعالء مبارك لسه أحرار بعد طلب النيابة سجنهم.. كلمني عن العدالة

” فيس بوك“قال، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، في تدوينة له علي موقع التواصل اإلجتماعي 

واستكمل عيد .بشأن طلب النيابة أن يتم سجن عالء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، أنهم الزالوا أحراراً 

النيابة العامة أن يسجن جمال وعالء مبارك الستكمال مدة سجنهما في قضية فساد القصور الرئاسية نحو أسبوع على طلب “قائاًل: 

 .”كلمني عن عدالة مصر“واختتم تدوينته بقول:  .”!ولسه احرار

 3/6/6402 بوابة يناير

 

 البذيئة التى تنهال على كل من يعارضه؟األسواني متسائاًل: هل يرضى السيسي عن الشتائم 

قال الكاتب والروائي الدكتور عالء األسواني، إن السيسي يبدو وأنه يتابع البرامج الحوارية التلفزيونية، وذلك علي خلفية المداخلة 

ة له عبر حسابه الشخصي وتساءل األسواني في تغريد .، مع اإلعالمي عمرو أديب”القاهرة اليوم“الهاتفية التي قام بها في برنامج 

واستكمل تساؤالته:  .”هل يرضى عن الشتائم البذيئة التى تنهال على كل من يعارضه؟”: تويتر“علي موقع التدوينات القصيرة 

 .”مايصحش كده“واختتم تغريدته قائاًل: ”اهذا االعالم الذي يريده؟“

 3/6/6402 بوابة يناير

 

 

 

 

 

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%A7/911695-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/911610-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7
http://yanair.net/?p=46093
http://yanair.net/?p=46055
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 مهندسو اإلسكندرية يشاركون في وقفة أمام النقابة العامة بالقاهرة

تشارك نقابة المهندسين باإلسكندرية، برئاسة المهندسة سمر شلبي، في وقفة النقابة العامة بالقاهرة المقرر لها ظهر السبت 

ويأتي ذلك بعد أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تنظيم وقفة  الكادر للمهندسينالمقبل، من أجل تطبيق 

فبراير الجاري، أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة من أجل تطبيق كادر المهندسين، بدل تفرغ مناسب، وحل مشاكل مهندسي  2يوم 

لوقفة تأتي في إطار التعبير عن مشاكل المهندسين، بعد أن تقدمت وأكدت المهندسة سمر شلبي، أن ا الري، الصحة، المحليات

 النقابة العامة لجميع الجهات المعنية للحصول على حقوق المهندسين ولم يتخذ أي إجراء يعيد للمهندس حقه حتى اآلن.

 6402-6-0 البوابه نيوز

 

 مجتمعثانيا:قضايا ال

 قتصاداأل

 أشهر لتغطية الواردات 3مليارات دوالر في  5بنكا مصر واألهلي يوفران أكثر من 

قال محمد األتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البالد إن مصرفه والبنك األهلي المصري أكبر بنك حكومي في البالد 

وفي مقابلة مع رويترز الليلة الماضية  حتى نهاية يناير لتغطية الوارداتوفرا أكثر من خمسة مليارات دوالر على مدى ثالثة أشهر 

على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين بنك مصر والبنك األهلي مع إحدى الشركات العقارية قال األتربي "بنك مصر والبنك 

 ات دوالر.األهلي فتحا معا في الثالثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن خمسة مليار

 6402-6-0 جريدة االهرام

 

 ارتفاع نسبي في أسعار اللحوم بالمحافظات

وزارة المالية، أن متوسط أسعار اللحوم باألسواق على مستوى محافظات الجمهورية، شهد ارتفاع نسبي في  ذكر تقرير صادر عن

جنيها، 054و 25وتعتبر محافظة الجيزة هي األعلى سعًرا في اللحم البتلو، حيث يتراوح سعر الكيلو مابين  فبراير 3األسعار، األربعاء 

 نيها، لتكون محافظة الغربية صاحبة السعر األعلى.ج 14و 25ووصل سعر كيلو لحم الضأن مابين 

 6402-6-3 بوابة االخبار

 تراجعا فى الواردات البترولية خالل أكتوبر الماضي % 06.0المركزى لإلحصاء: 

مليون  684.6لتسجل فى اكتوبر الماضي  % 61.3أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع الصادرات البترولية بنسبة 

ليسجل مليارا  % 06.0، كما انخفضت الواردات البترولية بنحو  6400مليون الدوالر خالل الشهر المناظر من عام  312.3دوالر مقابل 

ع االنتاج من الغاز وأوضح اإلحصاء تراج 6400مليون دوالر خالل اكتوبر  223مليارات و  3مقابل  6405مليون دوالر فى اكتوبر  06و 

الف طن خالل شهر أكتوبر السابق عليه ،  5054الف طن مقابل  5501ليبلغ  6405الطبيعي والبترول خالل شهر نوفمبر من عام 

 الف طن . 2308والذى بلغ فيه  6400كما تراجع االنتاج على اساس سنوى مقارنة بشهر نوفمبر 

 6402-6-0 بوابة االهرام

http://www.albawabhnews.com/1755009
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/851179/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86--%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%81%D9%8A-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b2633b83ec61e74f382ec7/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-1454531387
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/851177/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1---%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7.aspx
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 مليون جنيه 244اتفاق مصري سعودي لزيادة االستثمارات بالقطاع العقاري بقيمة 

السعودية المصرية »القطاع العقاري المصري، حيث اتفقت شركة وقعت مصر والسعودية اتفاقا لزيادة استثماراتهما في 

المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي األهلي المصري ومصر، على استكمال قيمة القرض « للتعمير

ة، حيث تبلغ قيمة ماليين جنيه في مشروعات الشرك 548طويل األجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يسمح بضخ نحو 

 مليون جنيه ستستخدم لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز. 244القرض اإلجمالي نحو 

 6402-6-3 الشروق

 مليار جنيه 8.05"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 

  مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة 8.05يطرح البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 

يوًما، بينما تبلغ  086مليارات جنيه، ألجل  0وأضاف "المركزي" على موقعه اإللكتروني، أن قيمة الطرح األول ألذون الخزانة تبلغ 

كانت وزارة المالية، قالت في وقت سابق إن عجز الموازنة خالل الفترة من و يوًما 320مليار جنيه، ألجل  0.05الطرح الثاني قيمة 

من  %0.0مليار جنيه تعادل  040.1من الناتج المحلي مقابل  %0.1مليار جنيه؛ تعادل  038.5بلغ  6402 -6405يوليو إلى نوفمبر 

 .لمماثلة من العام المالي السابقالناتج المحلي خالل الفترة ا

 6402-6-0 البوابه نيوز

 مليارات يورو 2خطة لزيادة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا إلى 

التجاري بين مصر وإيطاليا خالل كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن استهداف الوزارة زيادة حجم التبادل 

وأوضح خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بحضور وزيرة التنمية االقتصادية  مليارات يورو 2العامين المقبلين لنحو 

اإليطالية فيدريكا جودي أن العالقات المصرية تشهد تطورا ملحوظا حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري لمصر على مستوى االتحاد 

 مليارات يورو سنويا. 5األوروبي والثالث عالميا، الفتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 

 6402-6-0 البوابه نيوز

 

 سكاناإل

 كاش الدخل محدودي وحدات ثمن تسديد يرفض" واإلسكان التعمير"

االستثمار العقاري ببنك التعمير واإلسكان مهندس مصطفى بدوي على رفض البنك تسديد كامل ثمن وحدات أكد مدير عام 

وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن ثمن الوحدة الكلي خارج  اإلسكان االجتماعي كاش من قبل بعض الحاجزين

ألف جنيه تسدد  604بنظام التمويل العقاري يصل ثمنها إلى  ألف جنيه وفي حالة تسديد ثمنها 044حسابات التمويل العقاري 

لمدة عشرين سنه بأقساط شهرية وفقاً لدخل العميلومن جانبه أكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع اإلسكان االجتماعي المهندس 

كاش وإنما يتم سدادها  صالح حسن أنه من ضمن شروط الحصول على وحدة باإلسكان االجتماعي أن ال يتم سداد ثمنها بالكامل

ألف جنيه كاش ال يحق له التقدم لوحدات اإلسكان االجتماعي  044وفقًا ألقساط التمويل العقاري موضحًا أن من يملك مبلغ 

 .ويمكنه شراء وحدة من المعروض بالسوق

 6402-6-3 بوابة االخبار

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03022016&id=f32eb771-4695-4a1c-918b-9d0cadcce868
http://www.albawabhnews.com/1755080
http://www.albawabhnews.com/1755003
http://akhbarelyom.com/article/56b22e208a4e8d273da2868e/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B4-1454517792
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 صحهال

 ألف حالة وفاة سنوًيا جراء اإلصابة باإلنفلوانزا 544الصحة: 

ألف حالة وفاة حول العالم سنوًيا جراء اإلصابة باإلنفلوانزا  544كشف د. عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي أن أكثر 

مواطنا سنويا،  54وأضاف أن األنفلونزا الموسمية في مصر تتسبب في وفاة  شخص آلخر عبر الرزازالموسمية والتي تنتقل من 

وشدد "قنديل" على أن إجمالي حاالت الوفاة  مشيرا إلى أن الشخص المصاب بفيروس األنفلونزا وإهمال العالج قد يؤدي إلي الوفاة

 حالة وفاة. 008الشهور الثالثة الماضية بلغ  باإلنفلوانزا الموسمية إنفلوانزا الخنازير في مصر خالل

 6402-6-0 بوابة االخبار

 

 الطرق والمواصالت

 أشهر فقط من افتتاحه 2انهيار كوبري في سوهاج بعد 

الذي يربط بين مدينة سوهاج والجامعة الجديدة بالكوامل ومطار سوهاج الدولي بالجبل تسبب انهيار جزئي في الطريق الجديد 

وانتقل محافظ سوهاج د.أيمن عبد المنعم، لموقع  الغربي في إغالق تام للطريق في االتجاهين ومنع حركة مرور السيارات

تر وحدوث تشققات كبيرة في الوصلة بما يشير م 044الكوبري وتبين انهيار وصلة الكوبري على الطريق الجديد بمسافة حوالي 

 شهور. 2إلى شبهة فساد وإهمال كبير في إنشاء الطريق الذي تم افتتاحه وتشغيله بصورة رسمية منذ حوالي 

 6402-6-3 بوابة االخبار

 

 االعالم

 مجرد بداية« اإلنترنت»مؤشرات ترجح عودة باسم يوسف لشاشة التليفزيون:  2

 6400ومع فسخ تعاقده منتصف ، «مصر mbc» ، ظهرت شائعات تؤكد تعاقده مع قناةcbc عندما رحل باسم يوسف من محطة

ًبا عاد للظهور مرة أخرى، وكانت المؤشرات ريوسفره خارج مصر اختفت أي مؤشرات ترجح عودته مرة أخرى، لكن، ومنذ شهر تق

كل ما يحدث يشير بشكل أو وتشير إلى شيئ ما، واليوم أعلن باسم تعاقده مع شركة أمريكية لتقديم برنامج يذاع على اإلنترنت،

لى بدء تخفيف القيود على باسم يوسف، وإن كانت معظم المرات التي ظهر فيها، خارج مصر، إال أن ظهوره بشكل متواصل بآخر إ

 منذ شهر أكتوبر الماضي حتى فبراير الجاري، يرجح بداية عودته التدريجية، وأن البرنامج الذي سيقدمه على اإلنترنت، مجرد بداية.

 6402-6-3 المصري اليوم

 سياحهال

 انجليزيا سائحا 28 يستقبل األقصر مطار

 28فبراير، رحلة طيران "شارتر" مباشرة من مطار "جاتويك" بلندن، وعلى متنها  3استقبل مطار األقصر الدولي، مساء األربعاء 

وقال مدير إدارة اإلعالم والعالقات بالمطار، بخيت خيري، إن  والسياحية بالمدينةسائحا انجليزيا، وذلك لزيارة المناطق األثرية 

الرحلة التي وصلت إلى األقصر تابعة لشركة "طومسون" للطيران، الفتا إلي أنه من المنتظر زيادة عدد الرحالت الشارتر المباشر من 

 المدن األلمانية واإلنجليزية، خالل الفترة القادمة.

 6402-6-3 وابة االخبارب

http://akhbarelyom.com/article/56b2824883ec610d5cc17bd8/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-1454539336
http://akhbarelyom.com/article/56b1f0cd83ec61f01e3565d7/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1454502093
http://lite.almasryalyoum.com/lists/82946/
http://akhbarelyom.com/article/56b2692283ec619251382ec7/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-68-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-1454532898
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دعوة إلعادة النظر فى سياساتنا  فقط بمصر 24دوالرا مقابل  824بعد ارتفاع انفاق السائح فى تركيا إلى 

 وخططنا لمستقبل السياحة

سنوات طويلة ونحن نفرط فيما وهبنا اهلل من مقومات سياحية فريدة كان من الممكن لو احسن استغاللها أن تحتل مصر قائمة 

الدول المستقبلة للحركة السياحية العالمية..ولكن ما حدث أن دوال ال تملك أية مقومات طبيعية ويضربها الصقيع معظم أشهر 

السنة تفوقت علينا وأصبحت السياحة لديها صناعة تقود معدالت التنمية بها واستفادت من عائداتها النقدية فى تأمين 

اآلوان لكى يحصل المصريون على نصيبهم الطبيعى والعادل من حركة السياحة فهل آن  متطلباتها من األسواق الدولية

العالمية..وهل قمنا باستغالل األزمة الحالية وحالة الركود لمراجعة انفسنا ومصارحتها لنعود أقوى مما كنا..هل سنرتضى بأن 

مية..وهل من العدل أن تنكسر صناعة نكون أرخص مقصد سياحى فى العالم بعد إيران وفقا لتقارير منظمة السياحة العال

 السياحة لدينا لمجرد قيام دولتين هما روسيا وإنجلترا بحظر سفر مواطنيها عبر مطاراتنا.

 6402-6-0 جريدة االهرام

 سائحا 00محافظ أسوان : إيقاف تشغيل فندق عائم عقب تسمم 

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان، وقف تشغيل احد الفنادق العائمة التابعة لشركة الشرق للسياحة وعدم السماح له 

مم غذائى عقب تناولهم وجبة عشاء باإلبحار الى االقصر بعد ان وصلته شكوى من احد افواج السياحة الداخلية الذين اصيبوا بتس

القطار اصيب افراد الفوج بإعياء شديد استلزم ايقاف ب عودتهم للقاهرهفى نهاية رحلتهم بأسوان واثناء  بالباخرة السياحية

 .تسمم المنهم الى مستشفى سوهاج حيث تم عالجهم من حالة  00القطار فى محطة سوهاج وتم نقل 

 6402-6-0 جريدة االهرام

 وزير السياحة: شركة مصرية ـ إنجليزية لتأمين المطارات

اآلن إنشاء شركة أمن قال وزير السياحة، هشام زعزوع، إن هناك شركة مصرية ـ إنجليزية لتأمين المطارات، مضيًفا: "يتم 

وأضاف  ."متخصصة تضم جميع األجهزة وبعض الخبراء األجانب وغالبا ستكون شركة إنجليزية، ولم يتم توقيع التعاقد بعد

لـ"األهرام" أن هناك بعض الجوانب القانونية والفنية تتم دراستها اآلن، واإلعالن عن اختيارها سيعزز مفاوضاتنا إلعادة حركة 

أن هذه الشركة راجعت مطارات عديدة حول العالم وسوف تقوم بتدريبنا وستصدر شهادة جودة لمطاراتنا، ولديها  وأكد السياحة

 أحدث النظم فى التأمين، مما سيدفعنا مستقبال الستخدامها فى باقى المطارات.

 6402-6-0 بوابة االهرام

 

 زراعهال

 فقط %4.45مصر تسمح باستيراد القمح المسرطن.. ومسؤول حكومي: النسبة 

من طفيل  %4.45السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى  في كارثة جديدة، قررت وزارة الزراعة المصرية

وقال المتحدث  اإلرجوت، متراجعة بذلك عن رفضها أي شحنة مصابة بأي نسبة من طفيل اإلرجوت المسبب للسرطان واإلجهاض

"، في %4.45باسم الوزارة عيد حواش: "نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ومن ثم فإن هذا يعني أننا نقبل ما يصل إلى 

جاء ذلك بعد ممارسة فرنسا الضغوط على مصر من خالل لقاء السفير الفرنسي بوزير و بطفيل اإلرجوتإشارة إلى نسبة اإلصابة 

 .الزراعة المصري، وفي ما يبدو أنها نحجت تلك الضغوط بقبول وزارة الزراعة شحنات القمح التي تحتوي على فطر اإلرجوت

 6402-6-3 رصد

http://www.ahram.org.eg/News/131806/30/474548/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131806/29/474632/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85--%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/851158/%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%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://rassd.com/175844.htm
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 قباطاأل

 يعلن زيارة إيبارشية كل أسبوع لتفقد األقباط تواضروس

تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته األسبوعية مساء اليوم، بكنيسة مارجرجس استأنف 

ة خالل العظة، عن سعادته لزيار وأعلن البابا بمطرانية الجيزة لألقباط األرثوذكس، في إطار زياراته إليبارشيات الكنيسة المختلفة

إيبارشيه الجيزة، مشيًرا إلى أنه كل أسبوع سيزور إيبارشية مختلفة لتفقد األقباط، وتناول البابا خالل العظة فضيلة الوداعة، 

 مر قلبهمؤكًدا أن اإلنسان الوديع يتجنب كل عنف ويخلوا قلبه من الحقد واالنتقام وال يعرف الخصام طريقة، وأن اإلنسان العا

بالنت والتلفزيون تجد دائًما اضطرابه وتخوفه من أمور الحياة، الفًتا إلى أن العنف المستشري في العالم دليل على فقدان الوداعة، 

 محذًرا الحضور بأن العنف ال يصلح إنسان، وعلى اآلباء واألمهات تعليم أوالهم الشفقة والوداعة.

 6402-6-3 الوطن

 أخرى

 نائب برلماني: بورسعيد بتولع بسبب شوية العيال بتوع األولتراس

قال أحمد فرغلي عضو مجلس نواب السيسي عن محافظة بورسعيد، خالل مداخلة هاتفية مع تامر أمين ببرنامجه "الحياة 

بورسعيد تشعر أن الدولة تكيل بمكيالين في واقعة استاد بورسعيد وواقعة سجن بورسعيد، وإن بورسعيد وطنية اليوم"، إن 

كما أبدى أحمد فرغلي اعتراضه على قيام أولتراس األهلي في الذكرى الرابعة  يونيو، وذلك على حد تعبيره 34وكانت شرارة لثورة 

 ."التتش ووصفهم بـ"شوية عيال لواقعة استاد بورسعيد بإهانة بورسعيد بملعب

 6402-6-0 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/954463
http://www.elwatannews.com/news/details/954463
http://rassd.com/175847.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 بعد إختفاء جثة في مشرحة زينهم” جوليو ريجيني“العثور على الطالب اإليطالي 

الطالب اإليطالي المفقود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل قال المحامي محمد صبحي ، في تدوينة له، ُمرفقة بصورة 

كمية  Giulio Regeni لسة خارج حاال من مشرحة زينهم عشان” :” ريجيني“، بشأن واقعة إختفاء الطالب ”فيس بوك“اإلجتماعي 

 Giulio Regeni يطالىالشاب اال:” وتابع .”مباحث وأمن وطنى مهولة حولين وجوه المشرحة سفير ايطاليا راح المشرحة برضوا

يناير جثته بالفعل موجودة فى المشرحة لم نتأكد من وجود اصابات فى جسده من عدمه الداخليه رفضت  65المختفى من يوم 

فيما أعلنت منذ قليل الخارجية .”تخلينى اشوف الجثة والمفروض انه على كالم الداخلية السفير ومعاه محامى شافوا الجثة

يناير دون توضيح مالبسات ذلك، وتطالب السلطات  65، المختفي في مصر منذ ”جوليو ريجيني“الطالب اإليطالي  اإليطالية عن وفاة

 .المصرية ببذل جهودها لمعرفة حقيقة وفاته وكشف ظروف الواقعة

 0/6/6402 بوابة يناير

 

 الشاب اإليطالي جنائي وليس سياسيحادث مقتل «: أمن الجيزة»تحريات 

يناير  65قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إنه تم العثور على جثة الشاب اإليطالي جوليو ريجيني ، الذي اختفى يوم صباح 

ة طالصحراوي.وكلف اللواء أحمد حجازي مدير أمن الجيزة ضباط مباحث أقسام شر« اإلسكندرية -مصر»وظهر أمس األربعاء بطريق 

واستبعد .أكتوبر والشيخ زايد بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، فيما انضم ضباط مباحث األمن الوطني إلى فريق البحث

 .المصدر بحسب التحريات، أن يكون الهدف من مقتله أمر سياسي، مشيرا إلى وجود شبة جنائية وراء الحادث

 0/6/6402 المصرى اليوم

 

  اختراق موقع مديرية التعليم بالجيزة تزامنا مع إعالن نتيجة االبتدائية

اخترقت مجموعة تدعى فريق أنونيموس رابعة )قراصنة الثورة المصرى( موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، 

على الموقع. وكتبت المجموعة "تعليم فاشل.. بلد ضايعة.. طالب ضايعين.. نظام  تزامنا مع إعالن نتيجة المرحلة االبتدائية

  ."تعليم بيعمل منك كائن متخلف تماماً 

 3/6/6402 سابعاليوم ال

 

 مصرع مسجل خطر في تبادل إلطالق النار مع قوات أمن المنيا أثناء القبض عليه

لقى مسجل خطر مصرعه، متأثًرا بإصابته بطلق ناري، خالل تبادله إطالق األعيرة النارية مع قوات األمن، أثناء محاولة القبض 

 تحت تهديد السالح.عليه ضمن تشكيل عصابي، متهًما باالستيالء على سيارة نقل 

 3/6/6402 بوابة األهرام

 

 

 

http://yanair.net/?p=46153
http://www.almasryalyoum.com/news/details/886539
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/2568976#.VrL0rLJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/851087/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84.aspx
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 اويتين بهما ساعات تنصتح تضبط السخنة العين جمارك

السخنة برئاسة علي كامل، بالتعاون مع اإلدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي من ضبط حاويتين ضبطت سلطات جمارك العين 

 واردتين من الصين بداخلهما كمية كبيرة من ساعات للتنصت محظور استيرادها.

 3/6/6402 بوابة األخبار

 -محاكم ونيابات :

  "محكمة استئناف القاهرة تقبل التماس أحمد بهجت وتحكم بأحقيته فى "دريم الند

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم األربعاء، حكما بقبول التماس رجل األعمال أحمد بهجت وإلغاء حكم التحكيم وحكم 

  .شركات دريم الند إلحدى الشركات المملوكة للبنكينالبطالن الصادرين لصالح بنكى األهلى ومصر ببيع ممتلكات 

 3/6/6402 اليوم السابع

 

 أحمد مرتضى منصورالمحكمة تطلب من العليا لالنتخابات نتيجة فوز 

قررت محكمة النقض التى تنظر صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور مخاطبة اللجنة العليا لالنتخابات إلرسال األوراق الخاصة 

باالنتخابات في دائرة الدقي والعجوزة من محاضر فرز وبطاقات تصويت، وذلك للفصل في الطعن المقدم من المرشح السابق 

 اوي على فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد الدائرة.العميد مدحت الحن

 3/6/6402 بوابة األهرام

 

 في قضايا شغب وعنف بالغربية أشخاص 3جن عامين لـ الس

يأتي ذلك على خلفية اتهامهم .ألف جنيه 34سنتين وغرامة  أشخاص 3قضت محكمة جنح السنطة بمحافظة الغربية بسجن 

ات تداعيبارتكاب وقائع شغب وعنف والمشاركة في مسيرات وسالسل بشرية معارضة لرجال الجيش والشرطة والنظام الحالي في 

 يونيو . 34ثورة 

 3/6/6402 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56b22ee28a4e8d5c3da2868e/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-1454517986
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89/2568902#.VrL03bJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/850913/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%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%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b222d783ec615e34ea6873/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80-3-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1454514903
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــــ

 فى مجاالت النقل والطاقة المتجددةالفريق سيف ورئيس أركان زامبيا يبحثان التعاون 

استقبل أمس الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق بول ميهوفا رئيس أركان دولة 

ك رعقد الجانبان جلسة مباحثات تضمنت مناقشة العدد من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشت زامبيا والوفد المرافق له.

فى المجاالت المختلفة وبحثا االستفادة من االمكانيات التصنيعية والخبرات المكتسبة فى مجال التصنيع المشترك كما تبادال 

الرؤى فى الموضوعات ذات االهتمام المشترك بإفريقيا وفتح آفاق للشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين. وعقب انتهاء 

 يلما تسجيليا عن الهيئة العربية للتصنيع ومنتجاتها وإمكانياتها المتعددة.المباحثات شاهد الوفد الزامبى ف

 0/6/6402 األهرام

 رفيعقائد العمليات الخاصة الفرنسي يصل القاهرة على رأس وفد عسكري 

استقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات األولى من صباح الخميس، الجنرال جريجوار دى سان كوينتين، قائد العمليات الخاصة 

الفرنسي قادًما على رأس وفد عسكرى من بالده على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله بصالة كبار الزوار بالمطار عدد من 

ن يبحث قائد العمليات الخاصة الفرنسى دعم عالقات التعاون بين مصر وفرنسا خاصة في مجال ومن المقرر، أ المسؤولين.

 مكافحة اإلرهاب، وبحث آخر تطورات الوضع في منطقة الشرق األوسط.

 0/6/6402 المصري اليوم

 أشهر على عقيد طيار مصري سابق 2خفف الحكم "عسكريا" بالحبس الم

أصدرت المحكمة العسكرية العليا المنعقدة األربعاء، بالحي العاشر بمدينة نصر في القاهرة حكما يقضي بحبس العقيد الطيار 

ة بالمؤسسالمتقاعد هاني شرف، ستة أشهر على خلفية اتهامه بإخفاء أوراق ووثائق عسكرية سرية بمنزله، واستخدامها بما يضر 

 العسكرية، وتسريب معلومات عسكرية عبر الفضائيات، بحسب تلك االتهامات.

 0/6/6402 60عربي
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