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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

 قمة االتحاد اإلفريقىفى ختام السيسي يلقي كلمه 

فى ختام قمة االتحاد اإلفريقى أمس فى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، إلى تعزيز الجهود استنادا  السيسى القادة األفارقةدعا 

بضرورة العمل على تعظيم القدرات  وطالب إلى موقف إفريقى موحد، لمواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية.

اسة المتحدث باسم الرئ وصرح السفير عالء يوسف. اإلفريقية لتوفير الطاقة والمياه والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر

لجنة ى الأستعرض أمام الجلسة المغلقة للقمة، تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية المعنية بالمناخ، وه سيسيبأن ال

طالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها لدعم القارة السمراء فيما يتعلق  سيسييسى. وأشار المتحدث إلى أن الالتى يرأسها الس

أن البت فى فعالية ما تم التوصل إليه سوف يتوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذه بشكل أمين أم ال.  وأكد بالتغيرات المناخية.

أمام قمة باريس، وتتعلق األولى  سيسين المصريتين اللتين طرحهما الاإلفريقية أمس باإلجماع المبادرتيوقد أقرت القمة 

 المتجددة، والثانية بتنويع مصادر تكيف الدول اإلفريقية مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية. بالتوسع فى استخدام الطاقة

ت مع القادة والمسئولين األفارقة بمقر االتحاد اإلفريقى، قبل مغادرته أمس عديد من اللقاءا سيسيوعلى جانب آخر، عقد ال

أديس أبابا، حيث التقى الرئيس النيجيرى محمد بخارى، وقال السفير عالء يوسف إن المباحثات تناولت سبل مكافحة الجماعات 

سكرتير العام بال سيسيكما التقى ال . اإلرهابية، وأشاد السيسى بجهود الرئيس النيجيرى فى مكافحة إرهاب جماعة بوكو حرام

لألمم المتحدة بان كى مون، ونيال دينج نيال رئيس فريق المفاوضين لجنوب السودان، وأيضا وزير خارجية جنوب السودان برنابا 

شتركة مبنيامين، واستقبل أكينومى آديسينا رئيس البنك اإلفريقى للتنمية، واقترح السيسى أن يقوم البنك بتمويل مشروعات 

 .10/0/6102 عاد الرئيس إلى القاهرة مساء أمسوقد  تخدم الدول اإلفريقية.

 0/6/6102 األهرام

 هامش أعمال قمة االتحاد اإلفريقى بأديس أباباالسيسي يلتقى رئيس الوزراء اإلثيوبي على 

وصرح  برئيس الوزراء اإلثيوبي هيلي ماريام ديسالين على هامش أعمال قمة االتحاد اإلفريقي فى أديس أبابا. السيسيالتقى 

ى عالقات التالسفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خالل اللقاء حرص مصر على تطوير ال

تجمعها بإثيوبيا، والتى تقوم على التعاون واالحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، مشيرًا إلى أن ما يجمعهما 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية ترجمة الروح اإليجابية  من نهر واحد ُيمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر. 

سادت بين الجانبين منذ إعالن ماالبو واتفاق إعالن المبادئ الموقع فى الخرطوم، إلى خطوات عملية فى كافة  والبناءة، التي

جوانب العالقات الثنائية واالستمرار فى التنفيذ الكامل التفاق اعالن المبادئ وإتمام المراحل الفنية المختلفة المتصلة بمشروع 

وذكر السفير عالء يوسف أن رئيس الوزراء اإلثيوبي  ومساعي إثيوبيا التنموية. سد النهضة بما يضمن مصالح مصر المائية

ديسالين أشاد بالعالقات الودية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى ما لمسه من صدق نوايا الجانب 

، مؤكدًا على وحدة المصير والروابط المشتركة المصري.كما أكد فى هذا السياق حرص بالده على عدم االضرار بمصالح مصر المائية

 راف.يع األطبين البلدين، والتزام اثيوبيا التام باتفاق إعالن المبادئ، كما عبر عن ثقته فى التوصل إلى حلول تحقق مصالح جم

لمجاالت، بما في ذلك وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء االثيوبي عبر عن إلتزام بالده بتعزيز التعاون مع مصر في شتى ا

 مكافحة اإلرهاب والتطرف.

 10/0/6102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131803/25/473924/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849509/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-.aspx
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 اإلفريقى بأديس أباباالسيسي يلتقى البشير على هامش أعمال قمة االتحاد 

بأن  "عالء يوسف"وصرح السفير  على هامش أعمال قمة االتحاد اإلفريقي فى أديس أبابا. بالرئيس السودانيالتقى السيسي 

ون التعاأكد خالل اللقاء على اعتزاز مصر بالعالقات التي تجمعها بالسودان مؤكدًا على أهمية االرتقاء بمختلف مجاالت  سيسيال

كما أشار  إلى أهمية اإلعداد الجيد لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة من أجل ضمان  البلدين. علىبالنفع بما يعود 

تحقيق النتائج المرجوة التي يتطلع إليها الشعبان، فضاًل عن استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات في 

 المتزايدة، والعمل سويًا من أجل تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة العربية والقارة اإلفريقية.مواجهة التحديات المشتركة 

مشيرًا إلى حرص السودان على تعزيز التعاون بين بين الشعبين عالقات الأن الرئيس السوداني أكد على عمق  "يوسف"وذكر 

لرئيس كما شدد ا بينهما على مختلف األصعدة العربية واإلفريقية.البلدين فى جميع المجاالت، فضًلا عن دعم التنسيق المشترك 

وتم خالل اللقاء التباحث أيضًا حول آخر  .ا على عدم إلحاق أى ضرر بمصالحهاالسوداني على وقوف بالده إلى جانب مصر وحرصه

بالتوقيع على "اتفاق الصخيرات" التطورات فى المنطقتين العربية واإلفريقية، والسيما الوضع فى ليبيا، حيث رحب الرئيسان 

 .واالستقرار فى هذا البلد باعتباره خطوة مهمة على طريق استعادة األمن

 11/0/6102 بوابة األهرام

 السيسي يلتقى زوما بمقر إقامته بأديس أبابا.. ويؤكد حرص مصر على تطوير عالقاتها بجنوب إفريقيا

وقد صرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي  بمقر إقامته فى أديس ابابا بجاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا.  السيسيالتقى 

باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خالل اللقاء حرص مصر على تطوير عالقاتها مع جنوب إفريقيا فى مختلف المجاالت، 

كما أشار إلى أهمية العمل على تعظيم االستفادة مما تتمتع  السيما فى ضوء ما يجمع بين البلدين من عالقات تاريخية متميزة.

كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي فى القطاعات المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة به الدولتان من إمكانيات وقدرات 

وذكر السفير عالء يوسف أن رئيس جنوب إفريقيا أشاد بالخطوات  ويساهم فى الدفع قدمًا بقاطرة التنمية بالقارة األفريقية. 

 ى والدستورى.التى اتخذتها مصر خالل فترة وجيزة الستكمال بنائها الديمقراط

 11/0/6102 بوابة األهرام

 كينيا والصومال ونائب رئيس بورونديالسيسي يعقد لقاءات مع رئيسي 

لقاءات مع كل من رئيس كينيا، ورئيس الصومال، ونائب رئيس بوروندي، وذلك قبل بدء الجلسة المغلقة للقمة  السيسيعقد 

بحث خالل هذه اللقاءات سبل  سيسيباسم رئاسة الجمهورية، بأن الوصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي  اإلفريقية.

العالقات الثنائية بين مصر والدول الثالث في مختلف المجاالت، فضاًل عن زيادة التنسيق والتشاور حول الملفات اإلفريقية تعزيز 

المختلفة، السيما مع انضمام مصر إلى عضوية مجلس السلم واألمن اإلفريقي، وعضويتها الحالية فى مجلس األمن باألمم المتحدة. 

 عمها التنموى لتلك الدول من خالل برامج وأنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.كما أكد الرئيس مواصلة مصر د

 11/0/6102 بوابة األهرام

 السيسي يلتقي "أبومازن" في محل إقامته بأديس أبابا

وصرح السفير عالء يوسف،  بمقر إقامته في أديس أبابا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن. السيسي مساءالتقى 

أكد خالل اللقاء على دعم مصر المتواصل للحقوق المشروعة للشعب  سيسيباسم رئاسة الجمهورية، بأن الالمتحدث الرسمي 

 الفلسطيني، واستمرارها في الدفاع عن قضيته في كافة المحافل الدولية.

 62/0/6102 الوطن

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849442/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849165/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849260/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/945592
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 بوزير خارجية الصومال في أديس أباباوزير الخارجية يؤكد على دعم مصر للصومال خالل لقائه 

على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لالتحاد االفريقى المنعقد في أديس أبابا، التقى وزير الخارجية السيد سامح شكري يوم 

وتطورات يناير مع الدكتور عبد السالم عمر وزير خارجية الصومال، حيث تناول اللقاء العالقات المصرية الصومالية  ٩٢الجمعة 

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة  األوضاع السياسية واألمنية في الصومال ومنطقة القرن االفريقى.

الخارجية، بأن وزير خارجية الصومال قدم عرضا متكامال لمسار عملية السالم في الصومال والجهود التي تبذلها الحكومة الستكمال 

ومؤسسات الدولة الصومالية، بما في ذلك اإلعداد لالنتخابات، باإلضافة إلى جهود االتحاد االفريقى لدعم البنية الدستورية 

االستقرار في الصومال. وقد أكد الوزير الصومالي على حرص بالده على استمرار دعم مصر للصومال سياسيا واقتصاديا، واستمرار 

زير ومن جانبه أكد الو ء والتنمية لدعم الحكومة الصومالية ومؤسساتها المختلفة برامج التعاون القائمة في مجال التدريب والبنا

سامح شكري على أن العالقات التاريخية التي تربط مصر بالصومال، والمصالح الصومالية المصرية في أمن واستقرار القرن 

ن، وان االلتزام المصري بدعم الصومال ومساندة االفريقى والمدخل الجنوبي للبحر األحمر تؤكد على خصوصية العالقة بين البلدي

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن اللقاء  الصومال في مجال مكافحة اإلرهاب التزام ثابت وال حياد عنه. 

 االفريقى. تناول أيضا اإلعداد لللقاء المرتقب بين السيسى والرئيس الصومالي والمقرر عقده على هامش قمة االتحاد

 11/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 اإلمام رضا بالسعوديةمصر تدين التفجير االرهابى بمسجد 

بمسجد اإلمام الرضا بمدينة اإلحساء  ناير، التفجير االنتحاريي ٩٢في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة  أدانت مصر 

كما أكد بيان الخارجية على  بالسعودية، مؤكدًة رفضها لكل محاوالت زعزعة االستقرار وترويع المواطنين اآلمنين في السعودية.

ف مصر الثابت، الرافض والمندد بكل أشكال االرهاب والعنف، والمطالب بتكاتف الجهود الدولية من اجل القضاء على تلك موق

 راءها أو يبررها بكل حسم وقوة.اآلفة وأسبابها ومنابع تمويلها ومن يقف و

 11/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 6102فبراير  0يناير إلى  11وزير الخارجية التشيكي يزور القاهرة خالل الفترة من 

صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد / لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك سيقوم 

على رأس وفد رفيع المستوى يضم نائب وزير الدفاع  6102فبراير  0إلى  6102يناير  11بزيارة رسمية إلي القاهرة خالل الفترة من 

رجل أعمال، وذلك لبحث سبل دفع العالقات  11الحكوميين ووفد من القطاع الخاص التشيكى يضم  التشيكي وبعض المسئولين

وأضاف المتحدث باسم الخارجية  الثنائية في كافة المجاالت، باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا اإلقليمية والدولية. 

ره المصري سامح شكرى وعدد من المسئولين المصريين، ومن بان وزير خارجية التشيك سوف يلتقي خالل الزيارة مع نظي

 .ما فى المجال االقتصادى والتجاريالمتوقع ان تشمل المحادثات سبل دفع العالقات الثنائية في كافة المجاالت، السي

 11/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=70242696-30b3-4395-a801-78171fd62cba
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ff61c90e-688a-4ab4-9646-3f9ed2756722
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1d89a6dd-177c-447f-962e-a83144f042c2
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 السيسى يستقبل اليوم وزير خارجية التشيك

االثنين، وزير الخارجية التشيكى، لوبومير زاوراك، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور  السيسى اليوميستقبل 

سامح شكرى وزير الخارجية. كان وزير خارجية التشيك، قد قال فى تصريحات أمس، إنه على مدى العامين الماضيين كان هناك 

وجمهورية التشيك، خاصة فى المجال العسكرى والتسليح. وأوضح وزير الخارجية تطورا إيجابيا وجيد فى العالقات بين مصر 

التشيكى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية التشيك، سوف يكون لها تأثير جيد على التعاون االقتصادى والعسكرى 

 القات بين التشيك ومصر.للبلدين، معبرا عن امتنانه وسروره بزيارته إلى مصر التى تعد نتاجا جيدا للع

 0/6/6102 اليوم السابع

 وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشيكى اليوم سبل دفع العالقات الثنائية

اهرة الية للقيلتقى سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم االثنين لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك، والذى يقوم بزيارة ح

على رأس وفد رفيع المستوى يضم نائب وزير الدفاع التشيكى، حيث سيتم بحث سبل دفع العالقات الثنائية فى كافة المجاالت 

السيما فى المجال االقتصادى والتجارى ومجال االستثمارات، باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا اإلقليمية والدولية، 

مؤتمر صحفى إلعالن نتائج مباحثاته بالقاهرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن وسيعقب اللقاء 

إلى  01هذه الزيارة لوزير خارجية التشيك تأتى عقب الزيارة الهامة التى قام بها وزير الخارجية سامح شكرى لبراج فى الفترة من 

-مجرال -افة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين وعالقة مصر بتجمع الفيشجراد )التشيك، والتى تم خاللها بحث ك6101إبريل  01

سلوفاكيا(، فضاًل عن التطرق إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك ومدى تأثيرها على منطقة الشرق -بولندا

 األوسط والقارة األوروبية.

 0/6/6102 اليوم السابع

 سفير جمهورية مصر العربية لدي التشيك يسضيف رئيس البرلمان التشيكي على غذاء عمل

رئيس البرلمان  Jan Hamacekالسيد/   6102يناير  62سفير مصر لدي التشيك يوم  "عبد الرحمن صالح" استضاف السفير   

التشيكي على غذاء عمل مع السفراء العرب ودول التعاون اإلسالمي المعتمدين ببراج، وذلك على هامش االجتماع الشهرى 

تضمن جدول أعمال اجتماعّى السفراء العرب  للسفراء العرب والدول اإلسالمية الذى أقيم بمقر دار سكن السفير المصرى في براج.

ودول التعاون اإلسالمي التطرق إلى قرارّى البرلمان التشيكي الخاصين برفض األخذ بتوصية قرار البرلمان األوروبى بشأن وضع 

للمؤتمر  ، وكذلك اإلعداد6101توضيح المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية الصادرين في منتصف ديسمبر 

الدولى للحوار بين األديان والثقافات الذى يتم التنسيق بين سفراء مجموعة دول التعاون اإلسالمى والخارجية التشيكية وممثلى 

 .6102إبريل  01و 01ببراج يومّى  األكاديمية التشيكية للعلوم والمقرر عقده

 11/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 بالقمة األفريقية عزز من وجود مصر سيسيهناك أزمة في سد النهضة.. والسفير مصر بإثيوبيا: لم تكن 

حفني سفير مصر بإثيوبيا، إن حضور الرئيس السيسي بالقمة األفريقية عزز من وجود مصر في القارة السوداء، قال أبو بكر 

مضيًفا "لقد كنا بعدين وال نشارك في هذه القمم مما أدى إلى تعليق عضويتنا لمدة أربع سنوات". وأوضح حفني بمداخلته 

أنه لم تكن هناك أزمة في سد النهضة وإنما مفوضات صعبة، مؤكًدا أن الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة، 

 مفاوضات مصر في سد النهضة بالمقام األول والمسار السياسي لمصر بالقارة األفريقية يأتي بعد ذلك.

 0/6/6102 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83/2564838#.Vq8bTbIrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/2564736#.Vq8cXbIrLIU
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bfda22c4-db2b-40d3-af37-8a8ad3b8f6fe
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849874/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7.aspx
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 اجتماع موسع مع سفراء ودبلوماسيين سويديين بشأن دور مصر في األمم المتحدة

مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة األطراف واألمن الدولي، اجتماعًا مع سفراء ودبلوماسيين  "هشام بدر" عقد السفير

سويديين معتمدين في سفارات السويد بدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار الجولة الموسعة 

األوسط، للتعرف على مواقف وأولويات سياستها الخارجية، خاصة التي تقوم بها المجموعة للعواصم الفاعلة في منطقة الشرق 

وصرح السفير بأنه استعرض خالل االجتماع عددًا من الموضوعات  في مجال الشئون متعددة األطراف واألمن االقليمى والدولي.

لجديد، والتحديات التي تواجه التي تحظى بأهمية على األجندة الدولية أبرزها مستقبل دور األمم المتحدة في النظام الدولي ا

المؤسسات العالمية لدعم التنمية وحفظ السالم وتسوية المنازعات وإدارة الكوارث، باإلضافة إلى أولويات مصر كعضو غير دائم 

 .اعات اإلقليمية في الشرق األوسطبمجلس األمن خالل العامين المقبلين، وعلى رأسها موضوعات مكافحة اإلرهاب، والنز

 11/0/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 يم ومشاركة المرأة السياسية وريادة األعمالكاثرين راسل: مصر تحرز تقدمًا في مجاالت تشمل التعل

صرحت السفيرة األمريكية المتجولة لشئون المرأة العالمية كاثرين راسل، بأن "مصر تحرز تقدمًا في عدة مجاالت تشمل التعليم، 

ع مجموعات متنوعة جاء ذلك في إطار زيارة لها للقاهرة لمدة يومين، تشمل لقاءات م ومشاركة المرأة السياسية وريادة األعمال

وأضافت: "إني أتطلع لرؤية التقدم الذي تحقق بشكل مباشر،  من النساء في مجاالت األعمال التجارية والحكومية والمجتمع المدني

 والتعرف على الخطوات التالية لمصر لصالح النساء والفتيات."

 /0/6 بوابة األهرام

6102 

 روسيا: جماعة قومية تركية ضالعة في حادث الطائرة الروسية بسيناء

الرمادية القومية" التركية يمكن أن تكون ضالعة في حادث تحطم الطائرة كشفت مصادر أمنية روسية، عن أن جماعة "الذئاب 

ونقلت وكالة أنباء" سبوتنيك" الروسية عن صحيفة كوميرسانت الروسية "أن  " من طراز اير باص فوق سيناء.160-الروسية "إيه 

الرمادية" والمرتبطة بتنظيم داعش  إدارة األمن الفيدرالي الروسي تعتقد أن منظمة قومية تركية متطرفة " تسمى بالذئاب

ووفقا للصحيفة، فإن الذئاب الرمادية، والتي ظهرت في تركيا أواخر الستينيات  اإلرهابي قد تكون وراء انفجار الطائرة الروسية".

 ة.طقمن القرن الماضي، شاركت في العمليات القتالية في جمهورية الشيشان جنوب روسيا وفي تنظيم نقل األسلحة إلى المن

 6/0/6102 بوابة األخبار

 

 اإلفريقية التطورات أخر لبحث القاهرة يصل السابق نيجيريا رئيس نائب

يناير، محمد نامدي سامبو، نائب رئيس نيجيريا السابق، قادًما على رأس وفد من  10القاهرة الدولي، مساء األحد استقبل مطار 

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن نائب رئيس  لندن في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خاللها آخر التطورات اإلفريقية.

إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، الفتا إلى أنه سوف يلتقي خالل زيارته مع نيجيريا السابق وصل من لندن وتم إنهاء 

عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث آخر التطورات على الساحة اإلفريقية ومواجهة التنظيمات اإلرهابية التي تهدد دول 

 قارة إفريقيا إضافة لدعم عالقات التعاون بين مصر ونيجيريا.

 0/6/6102 بوابة األخبار

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1e5ee406-2a19-4733-881d-a2e336d8ce90
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849907/%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%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56af16bc83ec61886991cd5a/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1454315196
http://akhbarelyom.com/article/56ae84c28a4e8d8c2f329171/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-1454277826
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 سفير مصر بألمانيا: شيء محزن اتهامي بكتابة تقارير أمنية

عاطي، سفير مصر في ألمانيا، عن حقيقة كتابته تقارير أمنية لمنع المواطن عاطف بطرس، من دخول مصر كشف بدر عبدال

وقال عبدالعاطي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صح  وترحيله مرة أخرى أللمانيا، نافًيا طلبه احتجاز الباحث إسماعيل اإلسكندراني.

"شيء ُمخزي وُمحزن اتهامي بكتابة تقرير أمني في المصريين الراحلين من ألمانيا يناير:  10"، مساء األحد LTCالنوم" على قناة "

وأضاف: "معرفتش موضوع عاطف بطرس، إال لما المواقع اتكلمت عنه، ومعرفش أنه نازل مصر أصال"، متابًعا: "مثل  إلى مصر".

الجهل الكامل بطبيعة عمل السفارات في هذه األكاذيب المنتشرة تعكس النية الخبيثة لمهاجمة مؤسسات الدولة، ويعكس 

 الخارج".

 10/0/6102 بوابة األخبار

 تونسرئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة متجها إلى 

غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج، متجها على رأس رفيع المستوى من 

مسئولى بالده إلى تونس على متن طائرة خاصة. ومن المقرر أن يلتقى السراج عددا من المسئولين والشخصيات خالل زيارته 

الوطنى الليبى. وكان مجلس النواب قد رفض منح الثقة لحكومة التوافق الليبي المنبثقة لتونس لبحث تشكيل حكومة الوفاق 

عن االتفاق الليبي الموقع في الصخيرات، والتي يقودها فايز السراج. وطلب من رئيس الحكومة تقديم تشكيلة وزارية مصغرة 

 رية المقترحة في مدة ال تتجاوز عشرة األيام.جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة، وتقليص عدد الوزراء و الحقائب الوزا

 0/60/6102 اليوم السابع

 لن يحضر القمة اإلسالمية في تركيا« السيسي»السفير محمد العرابي: 

ابي، رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يذهب إلى قال السفير محمد العر

 إسطنبول تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أنه يمكن تقليل المشاركة في القمة اإلسالمية بتركيا ألقل من المستوى الرئاسي.

األحد، أنه ال يستطيع أحد القول أن هناك انفراجة في العالقات بين  ،«الحياة»، عبر «الحياة اليوم»، لبرنامج «العرابي»وأضاف 

وأوضح أن السعودية تسعى من أجل تكوين التحالف اإلسالمي وتجميع القوى اإلقليمية الكبرى بالمنطقة  مصر وتركيا أو قطر.

وأكد أن األزمة السورية واختالف  ريا.الممثلة في مصر وتركيا إلى جانب السعودية، من أجل دعم موافقها السياسية في اليمن وسو

وجهات النظر حول إنهائها بين مصر والسعودية لم يؤثر على العالقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة وجود وحدة مواقف عربية ضد 

 التدخل التركي في سوريا وغيرها.

 10/0/6102 الشروق

 سيقوي العالقة مع مصر« حاليب وشالتين»وزير الخارجية السوداني: حل قضية 

وشالتين مع مصر سيساهم في تقوية العالقات بين مصر قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن حل قضية حاليب 

وأضاف خالل لقائه في برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، السبت: "اجتمعت مع وزير  والسودان بشكل كبير.

ا التي أثيرت الخارجية سامح شكري، على هامش القمة اإلفريقية، واتسم اللقاء بالشفافية والوضوح، واتفقنا في كل القضاي

وأوضح "غندور" أن قضية حاليب  خالله، بالرغم من حدوث صعوبة في التوافق حول بعض القضايا مثل حاليب وشالتين".

وشالتين يجب أن يتم تسويتها بأحد خيارين، فإما عن طريق الحوار المباشر بين مصر والسودان، أو من خالل اللجوء لمحكمة 

 الستعادة مدينة )طابا( من إسرائيل".العدل الدولية، كما فعلت مصر 

 10/0/6102 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/56ae6d4383ec617322433280/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-1454271811
http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/2564520#.Vq8dN7IrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=20c1c6a8-ca4c-4bf7-b0a8-9d216fbcae2a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01022016&id=7b54cc86-5e71-420f-8ebb-5ffc12aa895d
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 فورين بوليسي: هكذا ُيسعد السيسي الجيش

هكذا عنونت مجلة فورين بوليسي  ، يمنحهم السيسي االقتصاد".الجيش ورئيسه. من أجل الحفاظ على سعادة القوات المسلحة“

بعد مرور عام ونصف العام من تولي الرئيس السيسي السلطة، ما وجاء فى نص التقرير انه " تقريرا مطوال للكاتبة إيميلي جرين.

وية ومشروعاته القومية التنم زال يستمتع بقاعدة كبيرة من الدعم الشعبي بفضل سياسة الالتسامح المطلق" تجاه اإلسالميين،

لكن مثل هذا الدعم الشعبي قد يتسم بالتقلب. فالسيسي، خالفا لحسني مبارك  الكبرى، وقبضته المحكمة على الخطاب العام.

في الواقع، ال يمتلك السيسي أي مؤسسات سياسية رسمية  سلفه في االستبدادية، ال يمتلك حزبا سياسيا مهيمنا يحشد لصالحه.

  فه على اإلطالق. فصعوده المفاجئ عبر انقالب عسكري شعبي لم يمنحه تللك السلطة.تقف خل

 0/6/6102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/907692-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصية :

 مشاركته بالقمة اإلفريقيةالسيسى يصل القاهرة قادما من إثيوبيا بعد 

وصل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم، األحد، السيسى، قادما من العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا بعد مشاركته فى القمة 

. وأقرت القمة اإلفريقية مبادرتى مصر الخاصتين بالتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى البلدان اإلفريقية 62اإلفريقية الـ

جهود الدول اإلفريقية للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض، باإلضافة إلى إقرار  وتمويل

عضوية مصر فى مجلس األمن والسلم التابع لالتحاد اإلفريقى. وأجرى السيسى مباحثات مكثفة مع عدد من القادة المشاركين 

جيريا والسودان وجنوب إفريقيا وكينيا ونائب رئيس بوروندى ورئيس وزراء إثيوبيا، فى القمة األفريقية، من بينهم رؤساء ني

  وسكرتير عام األمم المتحدة ورئيس البنك اإلفريقى للتنمية

 10/0/6102 اليوم السابع

 قرار جمهوري بزيادة جمارك بعض السلع الترفيهية المستوردة.. أبرزها المكسرات ومستحضرات التجميل

بقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار إلأصدر السيسي قرارا جمهوريا بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع ا

صناف واألنواع، وأصبحت ألضمت القائمة مئات السلع الترفيهية من مختلف ا.على معظم السلع 6101لسنة  021الجمهوري 

وأبرز السلع التي ارتفعت جماركها؛ المكسرات .في الماضي %11أو  01بعدما كانت  %11و 61التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 

والبدل، والتكييفات والثالجات والمجمدات، وأدوات وأجهزة المطبخ، بأنواعها، ومستحضرات التجميل والحالقة وأدوات الشعر، 

 .ليفة وأدوات السراجة والفروسيةألوالساعات واألقالم والقداحات وبعض الفواكه ذات البديل والمثيل المحلي، وأغذية الحيوانات ا

 10/0/6102 الشروق

 -الحكومة المصرية :

 «تحيا مصر»اجتماع مجلس إدارة صندوق  يترأسرئيس الوزراء 

المجهزة للشباب الستخدامها فى توزيع المنتجات الغذائية « ثالجة»أكد رئيس الوزراء على أهمية مشروع توفير سيارات ربع النقل 

ووزارة التموين والتجارة الداخليةووجه « تحيا مصر»المحافظات،وذلك بالتعاون بين الصندوق االجتماعى للتنمية وصندوق فى 

بسرعة اإلنتهاء من إطالق المشروع للمساهمة فى زيادة فاعلية توزيع المنتجات الغذائية بالمحافظات وضبط األسوق وأسعار 

قد عقد اجتماعا امس برئاسة شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، وذلك بحضور وزراء  وكان مجلس إدارة صندوق تحيا مصر.السلع

التخطيط، والتموين، والتضامن اإلجتماعي، واإلستثمار، وأمين عام الصندوق االجتماعى للتنمية، والمدير التنفيذى لصندوق تحيا 

 مصر، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

 0/6/6102 األهرام

 "إسماعيل" يلتقي رئيس "السكة الحديد" لمناقشة أسباب حادث "العياط"

في إطار اهتمام  ويأتي اللقاء. استقبل رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مساء األحد رئيس هيئة السكة الحديد، بمكتبه

أسيوط بمزلقان "البليدة" في مركز  -رئيس الوزراء، للوقوف على أسباب وتفاصيل حادث تصادم سيارة ربع نقل بقطار القاهرة 

العياط بمحافظة الجيزة، وإجراء تحقيق فوري لتحديد المسئولين عنه، واألسباب التي أدت إلى وقوع وتقديم تقريرا لجهات 

 .ر االنتهاء منهالتحقيق المختصة فو

 10/0/6102 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85/2564047#.Vq8MR7J97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=e62288b2-8bb0-46b6-b83a-1a5f625126ea
http://www.ahram.org.eg/News/131803/25/473952/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ae3c288a4e8d4410004efa/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1454259240
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 الحكومة تعلن إجراءات جديدة لتحسين األمن في المنتجعات السياحية والمطارات

عقب االجتماع األخير للجنة األمنية برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن مصر ستواصل تحسين أنشطتها  أعلنت الحكومة،

وأشارت الحكومة، إلى أن الدولة ملتزمة .األمنية في ضوء التهديدات اإلرهابية المستمرة التي تهدد جميع دول العالم بما فيها مصر

كافة دول العالم بزيارة آمنة وممتعة خالل فترة تواجدهم بها، الفتة إلى أن الدولة  بضمان أن يتمتع كافة القادمين إلى مصر من

وأوضحت الحكومة، أن اللجنة األمنية .ملتزمة بشكل كامل بضمان أمن وسالمة مصر ومواطنيها وماليين السائحين الزائرين لبالدنا

الطيران المدني والدكتورهشام زعزوع وزير السياحة وممثلين  التي يترأسها رئيس الوزراء، وعضوية كال من الطيارحسام كمال وزير

كبار عن وزارات الداخلية، والطيران المدني، والسياحة، واألمن القومي، أنه تم تطبيق سلسلة من اإلجراءات لمراجعة وتحسين 

افية بغرض شراء معدات جديدة، األمن في المنتجعات السياحية والمطارات وفي جميع أنحاء البالد من خالل توفير استثمارات إض

كما أكدت اللجنة أن مصر تتعاون بشكل تام مع الوفود .وتوفير برامج تدريب جديدة ومحسنة بجانب تدعيم التنسيق األمني

« Control Risks»األمنية من عدد من الدول، الفًتا إلى أن تلك التغييرات المستدامة في منهجنا األمني ستستمر عبر عمل شركة 

 يطانية الدولية المتخصصة في االستشارات األمنية مع الحكومة المصرية.البر

 10/0/6102 الشروق

 مغازي: لم يتم تخزين مياه فى بحيرة سد النهضة حتى اآلن

الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى، أنه لم يتم تخزين مياه فى بحيرة سد النهضة اإلثيوبى حتى اآلن، مشيرا إلى أكد 

جاء ذلك خالل تصريحات صحفية للوزير، .أن التخزين سيبدأ بعد االنتهاء من الدراسات الفنية المتفق عليها بين الدول الثالث

الوعي اإلعالمي بقضايا المياه، التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه بقاعة وادي النيل  على هامش ورشة عمل حول رفع

إعطاء الخبراء الفنيين بكل دولة مهلة لمدة أسبوع لدراسة العروض الفنية المقدمة  وأوضح أنه تم االتفاق على.بالقناطر الخيرية

يين بإجراء دراسات سد النهضة، والتى تكتمل بنهاية األسبوع الحالى، ثم المعن« أرتيليا»و« بى.آر.إل»من المكتبين االستشاريين 

اجتماع لمدة أربعة أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم يضم الخبراء الفنيين بالدول الثالث وأعضاء اللجنة الوطنية  يعقب

 .اتفاق فني نهائيالثالثية لسد النهضة، والمكتبين االستشاريين، لمناقشة العروض الفنية، للوصول إلى 

 10/0/6102 رصد

 -البرلمان المصرى :

 مادة فى لجنة تعديل الالئحة الداخلية للبرلمان 611اإلنتهاء من 

مادة  611مناقشة انتهت لجنة إعداد الالئحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها أمس، من 

مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة، ومن المقرر أن تعود لالجتماع ُظهر اليوم الستكمال مناقشة ما  102بالالئحة، من أصل 

 تبقي من مواد.

 0/6/6102 األهرام

 "عبد العال"يستقبل سفراء السعودية وكوريا وأسبانيا

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه ظهر اليوم كاًل من : أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية 

يأتى ذلك فى إطار تهنئته برئاسة . كوانج كيون سفير كوريا بالقاهرةبالقاهرة ، وأرتورو افييو سفير أسبانيا بالقاهرة ، و شنج 

 . مجلس النواب، وبحث سبل دعم العالقات البرلمانية بينهم

 10/0/6102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=e54e7684-563b-483f-8f5b-e02aa70add40
http://rassd.com/175440.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131803/145/473984/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86--%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/906879-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 -األحزاب واالئتالفات :

 مستقبل وطن" عن عودة العالقات مع تركيا: تسليم قيادات اإلخوان الهاربين أوال"

ملف قال أحمد كرم، األمين المساعد فى حزب مستقبل وطن، إن هناك عدة شروط البد من وضعها فى االعتبار أثناء مناقشة 

المصالحة أو التطبيع بين مصر وتركيا، الفتا إلى أنه من بين تلك الشروط وقف دعم تركيا لجماعة اإلخوان، واالعتذار على تدخلها 

فى شئون الشعب المصرى طوال الفترة الماضية وتسليم كافة المطلوبين قضائًيا من الهاربين لديها من القيادات الجهادية 

ي لدية دراية كاملة بالمصلحة العامة للدولة ويبحث دائًما عن مصلحتنا ورؤيته ستكون ثاقبة ألنها واإلخوانية. وأضاف السيس

  .قائمة على المعلومات"، الفتا إلى أن الحزب لن يقبل بأقل من هذه الشروط

 0/6/6102 اليوم السابع

 حزب الجيل يرفض شروط قرض البنك الدولى الذى وضعها لمنح الحكومة مليار دوالر لسد عجز الموازنة

رفض المكتب السياسى لحزب الجيل فى بيان صدر اليوم عقب اجتماعه برئاسة ناجى الشهابى الشروط التى وضعها البنك الدولى 

وأكد البيان أن شروط البنك الدولى تضمنت .لمنح الحكومة قرًضا بمليار دوالر لسد العجز في الموازنة تحت عنوان دعم الموازنة

 6102عام  % 2.6من الناتج المحلى اإلجمالى العام الماضى إلى  %1.1زيادة إيرادات الضريبة على مبيعات السلع والخدمات من 

العام الجارى على أن تنخفض  % 1.1إلى  %2.2وخفض دعم الطاقة من  %6.1إلى % 2,6وخفض أجور الموظفين من 

، وزيادة تعريفة 6102عام  %21إلى  % 26تدريجًيا،وتقليص الحكومة للحصة السوقية لشركات الطاقة القابضة الحكومية من 

لجيل فى بيانه من استجابة الحكومة لهذه وحذر ا.جنيًها لكل كيلووات 110إلى  6101جنيًها لكل كيلووات عام  662الكهرباء من 

 الشروط التى ستزيد سخط الشعب، خصوًصا فقراءه، ومحدودي الدخل فيه الذين سيتحملون فاتورة شروط البنك الدولى.

 10/0/6102 بوابة األهرام

 

 جاويش ويطالبون باإلفراج عنه أحزاب وشخصيات عامة يعربون عن صدمتهم للقبض على إسالم

أصدر عدد من األحزاب والشخصيات العامة بيانا، يستنكرون فيه إلقاء القبض على رسام الكاريكاتير إسالم جاويش، ظهر اليوم 

وأعرب الموقعون أدناه عن صدمتهم، وقالوا إن ذلك  يمثل استمرارا لنهج واضح في التضييق على حرية .األحد من مقر عمله

وطالبوا باإلفراج الفوري عن جاويش الذي كان قد أنهى للتو .والتعبير المتبع من قبل أجهزة الدولة في اآلونة األخيرة الرأي

المشاركة في ندوة في معرض الكتاب الدولي، كما أن رسوماته والفن الذي يقدمه يحظى بتقدير وإعجاب مئات اآلالف من 

المصادفة أن شرطة المصنفات الفنية ال تنشط سوى في مالحقة أصحاب اآلراء ومن غير المعقول أن يكون من قبيل .متابعيه

وأكدوا: هذا النهج غير مقبول .الحرة والمستقلة التي ال يبدو أن النظام الحالي بات لديه الحد األدنى من القدرة على القبول بها

ن سوى للعيش في دولة تحترم حرية الرأي والتعبير مطلقا، وال بد من التوقف عن مالحقة أصحاب اآلراء الحرة الذين ال يتطلعو

وحذروا من عواقب عودة الدولة البوليسية وقمع الحريات، وانتهاك الدستور والقانون  .وفقا لما نص عليه الدستور والقانون

ن الزج به في ونشدد على ضرورة إطالق سراح اسالم جاويش على الفور، وتقديم الدعم والتقدير لهذه الموهبة الشابه بدال م

 السجون. عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية.

 10/0/6102 األهرامبوابة 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7--%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7/2564587#.Vq8KgbJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849878/%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%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849879/%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%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7.aspx
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 -المؤسسات الدينية :

 شيخ األزهر يستعد لجولة خارجية إلى دول شرق آسيا

علم "اليوم السابع"، أن الدكتور أحمد الطيب ،شيخ األزهر ،سيتوجه خالل األسبوعين القادمين ،إلى دولة اندونيسيا ،فى زيارة 

آسيا، ومن المتوقع أن يزور اإلمام خالل جولته اآلسيوية دولة ماليزيا ،حيث هى األولى له كشيخ لألزهر الشريف ،واألولى لدول شرق 

 . ريقياستكون المحطة القادمة ضمن جوالت اإلمام الخارجية هى فرنسا، على أن يكون بعدها دول أف

 0/6/6102 اليوم السابع

 -تصريحات :

 

 صوفيون يطالبون الحكومة بالتصدى للمد الشيعى.. ويؤكدون: بعض "الطرق" مخترقة

قال الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، إن هناك بعض الطرق الصوفية مخترقة من الشيعة، داعيا 

 002ا الذى يلبى مطالبنا وهو قانون الحكومة ومؤسساتها للتصدى ومواجهة المد الشيعى. وأضاف نحن كطرق صوفية لنا قانونن

  ."ولم نطالب بتغييره، لكن هناك طرق صوفية مخترقة من الشيعة لذلك ندعو المؤسسات الحكومية للتصدى لها 62لسنة 

 0/6/6102 اليوم السابع

 

 من الدستور تمنح "دعم مصر" الحق فى تشكيل الحكومة 012المادة صالح فوزى : 

من الدستور تتيح الئتالف دعم مصر  012يه الدستورى وعضو لجنة اإلصالح التشريعى، إن المادة قال الدكتور صالح فوزى الفق

،مشيرا إلى أن المادة نصت على تكليف رئيس الجمهورية  شريف اسماعيلتشكيل الحكومة، حال رفض مجلس النواب لحكومة 

مقاعد مجلس النواب، وبما أن دعم مصر هو االئتالف األكبر  رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية

وصاحب أكثرية المقاعد يحق له تشكيل الحكومة . وأوضح أنه بالرغم من حصول حزب المصريين األحرار على أكبر عدد من المقاعد 

ن األحرار من امتياز تشكيل نائب له يحرم المصريي 111تحت قبة البرلمان إال أن وجود ائتالف دعم مصر وانضمام ما يقرب من 

  . الحكومة فى حالة إعادة اختيارها من قبل مجلس النواب

 0/6/6102 اليوم السابع

 

  إيهاب الخولى: وفقا لالئحة البرلمان ال يمكن الجزم بوجود ائتالف تحت القبة

وعضو لجنة إعداد الالئحة الداخلية لمجلس النواب، أنه ال يمكن أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، 

حتى اآلن الجزم بوجود ائتالف برلمانى بشكل صريح. وأشار إلى أن الالئحة الداخلية الجديدة ستتضمن مفهوم االئتالف البرلمانى 

نواب لين أيًضا، أو المزج بين الوضوابطه، وشروط االنضمام له واالنفصال عنه، وسُيَتاح لألحزاب تكوين ائتالف، والمستق

أنه بمجرد إقرار الالئحة الداخلية الجديدة، ستتضح الصورة فيما يخص االئتالفات البرلمانية بين  الحزبيين والمستقلين. وأضاف

النواب، مشيًرا إلى أن تعريف االئتالفات أمًرا مهًما، ألن الدستور منح الحق لتشكيل ائتالفات، وأعطاهم امتياز خاص بإمكانية 

  .من الدستور 012تشكيل حكومة، حسبما نصت المادة 

 0/6/6102 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2564596#.Vq8Kc7J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86--%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1/2564654#.Vq8KU7J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-146-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A/2564633#.Vq8KW7J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%89--%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7/2564622#.Vq8KZrJ97IU
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  مصطفى بكرى يطالب بإعادة هيكلة "ماسبيرو" بما ال يضر عمل االتحاد

البرلمان يسعى لدعم اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، مضيفا:"لو كنا سنفتح هذا الملف قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن 

تحت قبة البرلمان فالدعم سيكون لالتحاد خالل الفترة القادمة بما يحقق أداء قوى، فوسائل اإلعالم الرسمية قضية أمن قومي 

ألف  11إلذاعة والتليفزيون، الفتا إلى أن هناك أكثر من للبالد". وشدد على ضرورة إعادة هيكلة ماسبيرو بما ال يضر عمل اتحاد ا

آالف فقط، والعاملون فى المراكز التلفزيونية باالآلف من إسكندرية ألسوان والبد  2عامل وموظف فى الهيئة ال يعمل منهم سوى 

مر للنقاش فى البرلمان وتحت من النظر فى عمل هذا الجهاز خاصة بعد اعتماد قانون المجلس الوطنى لإلعالم". وطالب بطرح األ

  .عين المجلس ليؤدى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بشكل أفضل ويزيح من على كاهل قيادات ماسبيرو كثيرا من المشكالت

 0/6/6102 اليوم السابع

 

 

 عاًما.. وعلى الشباب التحلي بالصبر 21أبو هشيمة: السيسي يحمل إرث 

كرم إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عدًدا من الحضور في منتدى "رؤية 

ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" بينهم محمد عبد الظاهر محافظ 

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وتايز نيشي كاوا المدير العام  و.اب والرياضةخالد عبد العزيز وزير الشب واإلسكندرية، 

ورجل األعمال أحمد أبو هشيمة، باعتباره نموذج من رجال األعمال الشباب الذين تمكنوا من النجاح  "ILO"لمنظمة العمل الدولية

فيما أكد أبو هشيمة أنه يتمنى  .الدولة السنوات الماضية في مصر واالستمرار في ضخ استثماراته في ظل الظروف التي مرت به

 .عاًما 21أن ينجح شباب مصر في أعمالهم، متمنيا من اهلل أن يوفق السيسي الذي يحمل إرث حكم سابق لمدة 

 10/0/6102 مصر العربية

 -توك شو :

 

 

 أديب بعد القبض على "جاويش": المفتري أول واحد هيتولع فيه عمرو 

وقال ساخًرا، خالل برنامجه .جاويششنَّ عمرو أديب، هجوًما حاًدا على األجهزة األمنية؛ بعد القبض على رسام الكاريكاتير إسالم 

 أنا" وأضاف.""القاهرة اليوم"": "الحق عند عبدالحق، إحنا مبنسبش البلد كده، إنما طبًعا الولد ده اتقبض عليه علشان طول لسانه

كده وتدوسوا على الناس الغالبة  هتعملوا تحصل حاجة كل فلما اقتصادية، إجراءات حزمة من جزء ده بنشوفه اللي ألن قلقان ليه

وتابع: "متشوفوا المعتوه التاني ."أول ناس هتولع انتوا.. المفتري هو أول واحد هيولع مش حاسين بالناس اللي تحت خالص

 ."اللى بيطول لسانه كل يوم ومحدش بيعبره، معتوه رسمي يعني، هي منظومة مش ممكن هتقفلها من هنا وتفتحها من هنا

 0/6/6102 رصد

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF/2564585#.Vq8KkLJ97IU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/907380-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D8%AB-60-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://rassd.com/175527.htm
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  "خالد أبو بكر: الرئيس السيسى مشروع وحلم "ويعمل اللى هو عاوزه

السيسى تقوم على االقتناع بعيدًا عن القوة والخوف، قائال:" أشهد أن  ,أكد المحامى خالد أبو بكر، أن "العالقة بين اإلعالميين 

 حواره مع اإلعالمى يوسف الحسينىفى  السيسى". وأوضح كل من جلسوا معه اقتنعوا أنه أمل وبالنسبة لنا مشروع وحلم اسمه 

"مصر الجديدة مشروع اشترك فيه أن لقاءات الرئيس مع اإلعالميين تباعدت ثم انعدمت بسبب غضبه الكثير منهم، مضيفًا: 

سى يعمل اللى هو عاوزه ألنه رجل وطنى بجد ومش هزار ومش بنافقه.. وعلى صعيد آخر، قال "أبو بكر"، إن جهاز السيوالجميع.. 

 الكسب غير المشروع استرد حقوق الدولة كاملة، مضيفًا :"الناس بدأت تميل للتصالح وأثق أن جهاز الكسب غير المشروع خد حقه

عن استيائه لخروج  الدولة خدت حقها وزيادة". وأعربوزيادة والقضاة الذين يجيزوا التصالح يعملوا بما يضمن حق الدولة..

خالفات القضاة عن محرابهم، قائاًل:" إن إذاعة الجلسات وخروج القضاة لوسائل اإلعالم أمر خاطئ وعلينا أن نحفظ لهؤالء القضاة 

ألمور من خالل منعهم من التحدث إلى وسائل اإلعالم". وقال: "أشعر بالخجل وأنا أتحدث عن القضاة هيبتهم، ويتم منع مثل هذه ا

وما بينهم، وكنت أتمنى أن يتم استيعاب خالفات القضاة وال تخرج خارج محرابهم المهيب"، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن استقالة 

 ضاء األعلى بضم الوثيقة التاريخية ألرشيف المجلسالمستشار محمد السحيمى أدبية ورائعة، مطالبًا مجلس الق

 10/0/6102 اليوم السابع

 السحيمي: طالبت الزند باالطالع على ميزانية نادي القضاة فرفض وسمعت منه ألفاًظا ال تخرج من قاض  

رئيس المحكمة االبتدائية بقنا، إنه فور االنتهاء من كتابة االستقاله توجه إلي مجلس القضاء  قال المستشار محمد السحيمي

األعلي وأخذ رقم تسلسلي بطلبه، وليس كما أذيع من بعض الشخصيات بأنه لم يسير وفق الخطوات المتعارف عليها تبًعا 

وأكد أنه طلب منه ضرورة التوجه إلي وزير ."صم في الوقت ذاتهللقانون، قائال " يقولوا كما يقولوا فال يجوز أن أكون الحكم والخ

العدل وتقديم طلب اإلستقالة، قائًلا " كان علي اإلمتثال لما طلبوه مني فذهبت خجال واحتراًما له، ولكني كنت مستاء من كوني 

اثنين من القضاه بشكل ودي عن التنبية وأشار إلي أن المستشار أحمد الزند فور تولية منصب وزير العدل، أعلم ." أتظلم منه إليه

الذي يعد إلي، وعلمت بهذا من أحد القضاه الذي علم بهذه المعلومات قبل تسلمي التنبية بإسبوعين، مؤكًدا " أنه ال يجوز أن 

أم بي  وأعلن السحيمي إستقالته مرة أخري علي الهواء مباشرة في حواره ببرنامج يحدث في مصر علي فضائية الـ ." يحدث هذا

أنه طلب من المستشار الزند االطالع على وقال  سي، قائال " هذا من حقي أن أعلن إستقالتي علي الهواء، وإستقالتي ال رجعة فيها

الميزانية ورفض، قائال:: "ال يجوز أن أطلب حقا ويطالب بالرفض، فلو كان أخبرني أنه سيسلمني إياها بعد االجتماع كنت امتثلت، 

ومما ال شك فيه أنه سبق وطلبت منه  ."لكل اعضاء النادي وهذا ما لم يحدث 011واجب أن ترسل وفقا للمادة فقد كان من ال

 الميزانية بشكل ودي وفي مكتبه على انفراد واعترض ورد علي بألفاظ ال يمكنني ذكرها، ويجب أال تخرج من قاض .

 10/0/6102 بوابة األهرام

 : مكتب رويترز بلندن فيه "إخوان"أسامة كمال

في شؤون مصر من خالل عمل بعض األسماء المعروفة التي تنتمي  ، بريطانيا ووكالة أنباء "رويترز" بالتدخلأسامة كمالاتهم 

وقال إن بريطانيا تصمم على وجود قنبلة أسقطت الطائرة الروسية في سيناء، الفتا .لجماعة اإلخوان المسلمين في مكتبها بلندن

يناير، ال نستطيع  61في ذكرى  إلى أن "تحركات السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، وزياراته مؤسسات الدولة ومقاالته

الصمت عنها"، وأضاف، أن خسارة مصر أكثر من مليار دوالر تقف وراءها بريطانيا، بسب تصريحات رئيس وزراء ديفيد كاميرون، 

 .الطائرة الروسية التي سقطت بمصربخصوص 

 10/0/6102 60عربى

http://www.youm7.com/story/2016/1/31/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%87/2564386#.Vq8KxbJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849937/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6.aspx
http://arabi21.com/story/883625/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 محمد العرابي: العالقة بين السعودية وتركيا ال تشهد انفراجة

قال محمد العرابي وزير الخارجية األسبق وعضو مجلس النواب، إن العالقة بين السعودية وتركيا ال تشهد إنفراجة أو تحسن كما 

إسطنبول قريًبا، ومن الطبيعي نقل الرئاسة من مصر إلي يعتقد البعض اآلن، فالقمة في الدول اإلسالمية ستنعقد في 

وأضاف أن سامح شكري وزير الخارجية لن يذهب إلي تركيا، والعالقات الدبلوماسية كفيلة بوضع حلول واضحة لالزمة، مؤكًدا .تركيا

وعارض .كون لها وضع في المنطقةأن الدور السعودي يسير في اتجاه االتحاد اإلسالمي، وتعمل علي دعم القوي اإلقليمية الكبري لي

العرابي تصريح أبو بكر حفني سفير مصر في أثيوبيا، قائًلا: "أن سد النهضة موضوع أمن قومي وسياسي بالدرجة األولي بعيًدا 

عن الساسات الفنية، وأصبح اآلن من أحد المحددات الرئيسية والتي دفعت السيسي في االشتراك بالقمم األفريقية، موضًحا أن 

الحياة اليوم علي  بمداخلته الهاتفية ببرنامج وجاء ذلك."مصر لديها رصيد كبير منذ القدم بإفريقيا ولكننا بحاجة إلي تفعيله

 . فضائية الحياة

 10/0/6102 بوابة األهرام

 -سوشيال ميديا :

 اإلخوان سبب ظهور التماسيح.. ورواد التواصل: مش كفاية أسقطوا األندلس

اإلسماعيلية، بسخرية بالغة، حيث اعتبروا تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي خبر اتهام اإلخوان بإلقاء التماسيح في ترعة 

وكان رواد مواقع التواصل االجتماعي، قد .أن تحميل اإلخوان كافة الحوادث والمصائب في البالد هو أمر غير مقبول عقال ومنطقا

ة تداولوا مقطع فيديو يرصد لحظة ظهور أحد التماسيح في ترعة اإلسماعيلية في منطقة مسطرد، التابعة لحي المطري

بمحافظة القاهرة، وظهر في الفيديو تجمهر عدد من المواطنين أمام أحد األجسام الغريبة داخل المياه، حيث زعم الحاضرون أن 

وكعادة مؤيدي السلطة في تحميل اإلخوان كافة الحوداث في البالد بعد الثالث من .ذلك الجسم الغريب ما هو إال أحد التماسيح

زعزعة استقرار مصر ونظامها القائم وحكومتها الرشيدة، حيث تقدم عبد المجيد جابر، مؤسس  يوليو اتهم اإلخوان بمحاولة

عرائض النائب العام، اتهم فيه مرشد اإلخوان بالوقوف وراء إلقاء التماسيح  6102لسنة  0662"جبهة حماية مصر"، بالغ حمل رقم 

ه بث الرعب في نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر في نفوس التي عثرت عليها وزارة البيئة مؤخًرا, فيما رأى أن الهدف من

 .المواطنين

 رصد 6102/6/0

 األسواني يهاجم السلطة ويحذر المثقفين بعد اعتقال "جاويش"

تبذله لمتابعة منشورات النشطاء على سلطات في مصر، مطالبا إياها بصرف المجهود الكبير الذي الهاجم عالء األسواني 

"فيسبوك" لتحسين حياة المصريين، متضامنا مع اإلعالمي المصري رسام الكاريكاتير "إسالم جاويش" بعد اعتقال األمن المصري 

وشدد األسواني في عدة منشورات له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" أن حرية التعبير في مصر باتت .له بسبب رسوماته

ليوم "تذبح ذبحا". وتساءل: أين نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب؟ أين المعتصمون في وزارة الثقافة أيام اإلخوان؟ محذرا إياهم ا

في مصر بقمع الحريات، متسائال:  السلطاتإليها  تواستهجن الدرجة التي وصل.من أن الدور القادم عليهم في المستقبل القريب

مي الكاريكاتير؟ هل يمكن ألحد أن يشرح للسادة اللواءات معنى الكاريكاتير؟ وطالب األسواني بنهاية هل وصلنا إلى القبض على رسا

 .منشوره إيقاف هذه المهزلة التي تحدث في مصر

 10/0/6102 60عربى

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849882/%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%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7.aspx
http://rassd.com/175507.htm
http://arabi21.com/story/883701/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4#tag_49232
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 يناير مؤامرة على الحرامية 61الحسيني: يوسف 

نشر يوسف الحسيني المذيع بقناة "أون تي في" الفضائية، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، 

وتساءل الحسيني في تغريدته له قائال: "مش غريبة إن كتير من .مؤكدا أن ثورة يناير كانت مؤامرة على لصوص نظام مبارك

يناير مؤامرة على  61وتابع قائال: "."يناير طلعوا حرامية، إما بحكم محكمة أو بعد ردهم أمواال استولوا عليها 61مهاجمي 

 ."الحرامية

 10/0/6102 رصد

 منى مينا: تهديد األطباء بـ"األخونة" لن يخيفنا

مجلس نقابة أطباء مصر، استمرار إغالق مستشفى المطرية التعليمي، احتجاًجا على حادث اعتداء أكدت الدكتورة منى مينا عضو 

وكتبت مينا تدوينة مطولة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" أوضحت فيها أنه .أمناء الشرطة على أطباء المستشفى

ء، من تهديدات بتوجيه اتهامات باالنضمام إلى جماعة لن يتم إعادة فتح المستشفى بالرغم من الضغوط التي يتعرض لها األطبا

 .اإلخوان المسلمين

 0/6/6102 مصر العربية

 محمد عبد القدوس متهكًما: سجن إسالم جاويش أمر طبيعي

ش، سالم جاوياعتبر الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، وعضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، القبض على رسام الكاريكاتير إ

وكتب عبد القدوس تغريدة عبر حسابه الشخصي .أمر طبيعي في ظل التضييق على الكتاب والصحفيين من قبل األجهزة األمنية

 مرأ آراه جاويش؟، إسالم  الجدع الرسام و الجميل الشاب علي القبض  بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها:"لماذا تتعجبون

 ."بقى كفاية  العسكر، حكم ويسقط الرأي سجناء من آالف فيه بلد في طبيعي

 0/6/6102 مصر العربية

 باسل عادل: القبض علي النكته ال يمنع الضحك عليها

وقال في .السابق باسل عادل القبض على الرسام إسالم جاويش، صاحب صفحة الورقة التى تقدم رسومات ساخرةانتقد البرلماني 

 .”!! القبض علي النكته ال يمنع الضحك عليها”تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر":

 0/6/6102 مصر العربية

 جمال خاشقجي: المسافة بين تركيا ومصر ما تزال هائلة

وقال في تغريدة له على حسابه .اعتبر الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن السمافة بين مصر وتركيا ال تزال هائلة

ل هائلة بين تركيا ومصر ، في موقف النظامين من الديموقراطية والحريات بموقع التدوين المصغر "تويتر": "المسافة ال تزا

 ."العامة ، وكذلك في السياسة الخارجية ولكن عسى ولعل

 10/0/6102 مصر العربية

 ح حمزة: حرفية تلفيق التهم "حبسو جاويش علشان ورقة"ممدو

وقال في .لحبسه مبرر يوجد ال أنه إلى مشيرا جاويش، إسالم الرسام على القبض انتقد المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي 

التخشيبة وهنا نري حرفيه ال أري سبب واحد الدخال إسالم جاويش ” :”تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر" تويتر

 ."تلفيق التهم وكل ده علشان : ورقه الرأي جريمه مش للتصالح مثل السرقه والفساد

 10/0/6102 مصر العربية

http://rassd.com/175473.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/907833-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%A7
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%A7/907809-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%83%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/907611-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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%A7/907599-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/907491-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
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 المجتمعيهالنشره 

 أوال:الحراك المجتمعي

 وقفة احتجاجية ألصحاب البقاالت التموينية بالبحيرة

نظم أصحاب البقاالت التموينية والتجار بالبحيرة وقفة أمام مخازن الشركة العامة لتجارة السلع التموينية بالجملة، احتجاجا على 

المخازن، ونقلهما للمخازن التي زارها وزير التموين خالد حنفي قيام مسؤولي الشركة ومديرية التموين بنقل السكر والزيت من 

وردد المحتجون هتافات منددة بسياسة وزارة التموين والتعتيم على المشاكل التي يعانون منها، والتي  بأبو حمص وكفر الدوار

وطالبوا بتوفير الزيت التمويني  أبرزها عدم توافر السلع التموينية، خاصة السكر والزيت، مما يعرضهم لهجوم من المواطنين،

 ."ومحاسبة المسؤولين عن شركة الجملة بالبحيرة، ورددوا هتافات منها "فين الزيت يا وزير التموين.. عايزين زيت

 6102-0-11 رصد

 واتبعمال مصنع السكر بكفر الشيخ يضربون عن العمل احتجاجا على تدني الر

أعلن اليوم العاملون في مصنع الدلتا للسكر بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ إضرابهم عن العمل، حيث نظم العاملون 

 011أشهر على كل  2وطالب العمال بأرباح  وقفة احتجاجية بمقر الشركة، اعتراًضا على تدني رواتبهم، وحقوق العمال المهدرة

 .أشهر، وأعلنوا أن اإلضراب عن العمل مفتوح لحين االستجابة لمطالبهم 1هاية موسم العصير ألف طن سكر، وأن تكون مكافأة ن

 6102-0-11 رصد

 

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 الجاري يناير خالل جنيه مليار 12.2 تخسر البورصة

 120.0مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي ألسهم الشركات نحو  12.2الحالي بخسائر بلغت نحو منيت البورصة خالل تعامالت الشهر 

 . %2مليار جنيه خالل الشهر السابق بهبوط بلغت نسبته  162.6مليار جنيه مقابل 

  6102-0-10 بوابة االخبار

 اإلثنين« الضبعة النووى»لتنفيذ شركات روسية تتفاوض  6

تنفيذ محطة الضبعة النووية، وصلت القاهرة، األحد، « كونسيرتيوم»شركات روسية مشاركة فى  6أن « المصرى اليوم»علمت 

مسؤوًلا  61ويضم الوفد  ضمن الوفد الروسى، المشارك فى اجتماعات اللجنة التجارية بين البلدين التى تنطلق اإلثنين بالقاهرة

شركة، وقال الدكتور عالء عز، أمين عام المجلس، إن منتدى األعمال المصرى الروسى سيشهد  011كومًيا وممثلى أكثر من ح

مشاورات واسعة حول مجاالت تجارية وصناعية واستثمارية وسياحية متعددة، على أن يتم إعالن نتائج تلك المباحثات غدا، كما 

المشاركة ستبدأ اليوم مباحثات مع وزارة الكهرباء بهذا الخصوص، كما سيعقد اجتماع  أيضا أن الشركات« المصرى اليوم»علمت 

مشترك مع صندوق االستثمار الروسى المصرى اإلماراتى،بشأن تمويل المشروع، فضال عن مشاركته فى تمويل مشروع المنطقة 

 الصناعية الروسية، شمال غرب السويس.

 6102-0-10 المصري اليوم

 

http://rassd.com/175347.htm
http://rassd.com/175344.htm
http://akhbarelyom.com/article/56ae7a8683ec618528561203/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-38-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1454275206
http://www.almasryalyoum.com/news/details/884537
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 تجار مصريون يحذرون من قفزات باألسعار بعد زيادة الجمارك

سلعة، وسط أزمة  111رفعت الحكومة المصرية الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة قدرها تجار بنحو 

في العملة الصعبة التي تعاني منها البالد، بينما أثار القرار انتقادات واسعة في أوساط المستوردين، الذين توقعوا أن تؤدي هذه 

وأصدر السيسي، قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية، وسيبدأ العمل  %11لسلع بنسب تصل إلى الرسوم إلى زيادات في أسعار ا

بالزيادات الجديدة اعتبارا من اليوم اإلثنين. ويشمل القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية واألجهزة الكهربائية والمالبس 

رسمية، أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات واألرضيات، وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة ال

. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، في تصريح %11لتصل إلى  %1مختلفة تبدأ من 

 . %11و %61 لـ"العربي الجديد"، إن زيادة الجمارك سيرفع أسعار جميع السلع الخاضعة للزيادة بنسب تتراوح بين

 6102-6-0 العربي الجديد

 صحهال

 مصاًبا 62وفيات و 1ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الشروق باإلسكندرية إلى 

ب حريق، صباح اليوم ونشبسبب  مصاًبا 62وفيات و 1إلى  ارتفع عدد ضحايا حريق مستشفى الشروق للوالدة الخاص باإلسكندرية،

األحد، بقسم اآلشعة بمستشفى الشروق للوالدة الخاص باإلسكندرية، والكائن بشارع مصطفى فهمي بمنطقة جليم شرق 

بإصابات  66أشخاص وإصابة  1وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة باإلسكندرية، إن الحريق أسفر عن وفاة  المحافظة

وأضاف، بحسب "اليوم السابع"، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى األميري الجامعي ومستشفى  حاالت اختناق 1متفرقة بينهم 

سيارة إسعاف، وتم فصل الكهرباء عن المستشفى لحين  61سيارات إطفاء و 01سموحة الجامعي، مشيًرا إلى أنه تم الدفع بـ

 .االنتهاء من أعمال اإلطفاء

 6102-6-0 رصد

 

 النقل والمواصالت

مليار خسائر مصر من حوادث الطرق سنوًيا.. و المجلس القومي للسالمة علي الطرق لم  01أسامة عقيل: 

سنوات 01يجتمع منذ   

جامعة عين شمس، إن المجلس القومي للسالمة علي قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة 

وأضاف أنه لحل أزمة  سنوات 01الطرق يضم ممثلي كافة الوزارات المعنية بالنقل باإلضافة إلي اإلعالم، ولم يجتمع منذ أكثر من 

 جه إلي مجلس الوزراءالنقل والحوادث في مصر يجب توافر اإلرادة السياسية من خالل الرئيس السيسي مباشرة، فهذا موضوع لو إت

وأوضح أسامة عقيل في حواره ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية  مليار جنيه 01سيأخذ أولوية متأخرة، ويكبد مصر سنوًيا أكثر من 

وطالب عقيل بتهيئة الطريق  الحياة، أنه تقدم بحلول لحل أزمة حوادث الطرق من خالل المجلس القومي للسالمة على الطرق

 .الغربي لسيارت النقل الثقيل، مؤكًدا أننا لن نمنع وقوع الحوادث ولكن بايدينا أن نقللهاالصحراوي 

  6102-0-10 بوابة االهرام

 

 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/1/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://rassd.com/175520.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/849914/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7-.aspx
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مليون جنيه لتطوير مزلقانات "السكك الحديدية".. والحوادث مستمرة! 111باألرقام..   

 62، وأصبحت اآلن تحتل المرتبة 0216تعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ثاني أقدم شبكة في العالم، حيث تم إنشائها عام 

وتعاني  عد بريطانيا التي أنشأت السكة الحديد في العالمب 6ملياًرا، بعد أن كانت رقم  12على مستوى العالم، ووصلت ديونها لـ 

الهيئة اليوم من خلل في منظومة الصيانة وتداعيات إهمال أصابها على مدى عقود مضت، مما يجعل معدل الحوادث عليها أعلى 

قتيًلا،  120ضحيته وراح  6116بكثير من نسب باقي دول العالم، وكان أبزها حادث قطار الصعيد الذي شبت في النيران عام 

 1وإصابة  2وأحدثها حادث في قرية البلدية بمركز العياط عندما اصطدم قطار بسيارة نقل تقل عماال والذي أسفر عن مصرع 

 آخرين.

  6102-0-10 بوابة االخبار

 وزارة النقل: إسناد تطوير المزلقانات لإلنتاج الحربي

ذلك  أناعلنت وزارة النقل اليوم األحد أنه تم تطوير مزلقانات السكك الحديدية إلى وزارة اإلنتاج الحربي وهيئة التصنيع، مبينة 

 مزلقانا على مستوى الجمهورية خالل السنوات الماضية 0116مزلقانا فقط من إجمالي  002يأني بعدما اكتشف الوزير أنه تطوير 

مزلقانا  002وقالت في بيان لها صدر اليوم: "خالل السنوات الماضية الحكومات السابقة أنفقت ماليين الجنيهات ولم تقم بتطوير 

مزلقانا تم تطوير  11مزلقانا شرعيا"، مضيفة أنه في محافظة الجيزة ومنطقة العياط يوجد  0116ن إجمالى فقط تطويرا كامال م

 .فقط منهم 2

 6102-0-10 رصد

 سياحهال

 مليون دوالر 011الحكومة تدرس إنشاء شركة طيران سياحي بـ 

مليون دوالر، وتجري حاليا  011السياحة: إن الحكومة تدرس إنشاء شركة طيران سياحي بتكلفة إجمالية قال هشام زعزوع وزير 

مليارات جنيه خالل شهري  1، بعدما خسر قطاع السياحة نحو %61مفاوضات مع القطاع الخاص للمساهمة في الشركة بنسبة 

وأضاف في تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز"،  طيران إلى مصرديسمبر ويناير، بسبب قرارات بريطانيا وروسيا بتعليق رحالت ال

أن الشركة المصرية الجديدة ستهتم بتقديم خدمة طيران سياحية مميزة، وتعمل على كل األسواق المصدرة للسائحين وبأسعار 

 تنافسية.

 6102-6-0 البوابه نيوز

 سنوات 1مليار دوالر خسائر القطاع خالل  2.1رة السياحة لـ"رصد": وكيل وزا

أكد وكيل وزارة السياحة، أحمد شكري، تردي وضع السياحة المصرية؛ نتيجة تردي األوضاع األمنية، بالتزامن مع مرور الذكرى 

السياحية التي خسرتها مصر  : إن إجمالي اإليرادات-في تصريحات خاصة لـ"رصد"-وقال "شكري" ."الخامسة لـ"جمعة الغضب

مليار دوالر، خالل الفترة المذكورة، مع  2.1دون تزايد، نحو  6101سنوات على أساس ثبات المعدالت على وتيرة عام  1خالل الـ

توقعات باستمرار التراجع، مضيًفا أن معدالت اإليرادات السياحية المحققة بالتدريج، خالل الخمسة أعوام الماضية، كالتالي: 

، ونحو 6106مليارات دوالر عام  01، وتحقيق نحو 6100مليار دوالر عام  2.6، ونحو 6101مليار دوالر، عام  06.1تحقيق إيرادات بنحو 

 .6101مليار دوالر عام  2.0، وتحقيق 6101مليار دوالر عام  6.1، وتحقيق نحو 6101مليارات دوالر عام  1.2

 6102-0-62 رصد

 

http://akhbarelyom.com/article/56ae323a8a4e8d5e0c004efa/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-434-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-1454256698
http://rassd.com/175460.htm
http://www.albawabhnews.com/1749559
http://rassd.com/175215.htm
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 أجنبيا 10تعطل باخرة سياحية بأسوان على متنها 

راكبا،  010تعطلت إحدى البواخر السياحية ما بين مدينتى األقصر وأسوان، أمام مدينة السباعية فجر اليوم، االثنين، وعلى متنها 

مصدر أمنى بشرطة السياحة، أن العطل قد يكون سببه توقف فى أحد محركات الدفع  سائحا أجنبيا ومصريين. وأكد 10بينهم 

 .للباخرة، وتم إخطار شرطة العائمات لتوفير باخرة بديلة للركاب الستكمال رحلتهم السياحية فى محافظتى األقصر وأسوان
 6102-6-0 اليوم السابع

 في ديسمبر %11اد السياح إلى مصر تراجع أعد

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، اليوم األحد، أن أعداد السياح الوافدين من كافة دول 

في  ألف سائح، 620.2ألف سائح، مقابل  111ليبلغ  %11.1العالم إلى مصر، خالل شهر ديسمبر/كانون األول الماضي، تراجع 

الفترة المقابلة من العام الماضي. وأوضحت البيانات، التي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، أن "أوربا الغربية سجلت أكثر 

 ".%16.2المناطق إيفادًا للسياح خالل ديسمبر الماضي بنسبة 

 6102-0-10 العربي الجديد

 

 االعالم

 «المصري مستمر في رخصهالدم »إبراهيم عيسى: «.. العياط والكريمات»بعد حادثي 

علق اإلعالمي إبراهيم عيسى، على حوادث الطرق التي شهدتها مصر صباح اليوم، سواء في مدينة "العياط"، أو على الطريق 

وأضاف خالل برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، ."الصحراوي الشرقي "الكريمات"، قائال: "الحوادث هتحصل ثاني وثالث، والسبب معروف

قناة "القاهرة والناس"، األحد: "لألسف الدم المصري مستمر في رخصه، ألن سبب هذه الحوادث هو استمرار األداء المذاع على 

وأكد "عيسى" أن المسؤولين يتعاملون مع الحوادث ."العشوائي واالرتجالي، وتفشي اإلهمال في كل مكان والالمبااله بأوراح الناس

يناير، قائال: "لألسف هؤالء  61دية القديمة، والتي أدت إلى حدوث االنفجار في واألزمات المختلفة بنفس الطريقة التقلي

المسؤولون ال يعرفون أي شيء سوى هذه األلية القديمة العقيمة، فهم تربوا عليها داخل أروقة الجهاز الحكومي وال يريدون اتباع 

 شيء غيرها".

 6102-6-0 الشروق

 باسم يوسف ينتصر لرسام الكاريكاتير "جاويش"

واعتبر باسم  رية اليوم األحدانتصر اإلعالمي المصري باسم يوسف لرسام الكاريكاتير إسالم جاويش الذي اعتقلته السلطات المص

نظام بيتهز و يتشال و يتحط عشان وأضاف عبر سلسلة تغريدات: " يوسف أن النظام المصري مهزوز، مهاجما إياه بعدة تغريدات

وردا على منشورات تقول إن اعتقال جاويش جاء بسبب مشكلة في التراخيص وليس بسبب رسوماته، قال باسم يوسف:  ."ورقة

 ."ما اتقبضش عليه دي "مصنفات" و إحنا عارفين إن دي شدة ودن. ما اتعمل معانا موضوع للمصنفات ده قبل كدهآه طبعا "

وختم باسم  ."مليون جنيه كان زمانهم بيتصالحوا معاه ورجع بيته #كفاية_بقى 16لو إسالم جاويش كان اختلس وأضاف: "

ون الرد: مش عاجبك البلد امشي منها" و لما تسافرا وتعترض من بره لو عايش جوه مصر و اتكلمت يكيوسف تغريداته قائال: "

 يكون الرد :"أنت مش عايش فيها بتتكلم ليه" #يامجانين".

 6102-0-10 60عربي

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-31-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7/2564729#.Vq8hqLIrLIU
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/1/31/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-43-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01022016&id=9725b75a-fdf9-4183-80d5-50cc703cea72
http://arabi21.com/story/883700/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84#tag_49232
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 أخرى

 مستشفى المطريةفرع "أطباء الغربية" يتضامن مع النقابة العامة في واقعة 

أعلن مجلس فرع نقابة األطباء بمحافظة الغربية أمس األحد، عن تضامنه الكامل مع النقابة العامة في موقفها، بشأن واقعة 

ولفت مجلس فرع النقابة بالغربية، في بيان له عن تضامن  تعدي بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية بالقاهرة

بطنطا الكامل مع قرارات النقابة العامة لألطباء، التي اتخذت في االجتماع الطارئ للحفاظ على كرامة  أعضاء النقابة الفرعية

األطباء وشرف المهنة، التي انتهكت على أيدي أمناء الشرطة باعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، 

واختتم البيان بأن المجلس في حالة انعقاد دائم، برئاسة  لبيانلرفضهم تزوير تقرير طبي لصالح أحد أمناء الشرطة بحسب ا

الدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية وجرجس رزق أمين عام النقابة الفرعية ومحمد غازي وكيل النقابة، لحين تحقيق 

 .القصاص العادل من المعتدين، واتخاذ اإلجراءات الالزمة الستعادة كرامة األطباء والمهنة

  6102-0-10 بوابة االهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/849962/%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%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82.aspx
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 اعلى الدائرى بالهرممقتل فرد أمن وأصابة أخر فى أطالق نار 

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، إن مجهولين يستقالن دراجة نارية أطلقا النار على نقطة تابعة إلدارة الطرق والكبارى أعلى 

 ،فرد أمن مدنى وإصابة آخر. وأضاف المصدر أن الدراجة النارية ال تحمل لوحات معدنية وفاةالطريق الدائرى بالهرم، مما أسفر عن 

  .وأنه تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة للقبض على المتهمين

 0/6/6102 اليوم السابع

 

 غرب اإلسكندرية ضبط مسلح قام بإطالق النار على كمين أمني

غرب المدينة بعد  60ألقت األجهزة األمنية باإلسكندرية القبض على مسلح قام بإطالق الرصاص على كمين أمني بمنطقة الكيلو 

 أن قامت بمبادلته إطالق النار.

 10/0/6102 بوابة األهرام

 

  ضبط حاويتين بداخلهما طائرات تجسس وألعاب مخلة باآلداب فى ميناء السخنة

تمكنت مباحث أمن الموانئ بالسويس، بالتنسيق مع إدارة الجمارك بميناء السخنة، عصر اليوم األحد، من ضبط حاويتين بداخلها 

كمية ضخمة من األلعاب على اشكال مخلة باآلداب العامة وطائرات صغيرة، قد تستخدم فى عمليات التجسس قادمة من الصين 

  .قبل تهريبها

 10/0/6102 بوابة األخبار

 

 مصر تجدد طلبها لإلنتربول بضبط إعالميين وسياسيين موالين لإلخوان

لى ، اليوم، للقبض ع«اإلنتربول الدولى»أكد مصدر بوزارة الداخلية أن اإلنتربول المصرى جدد مخاطبته للشرطة الجنائية الدولية 

خارج البالد، والمقيمين بدولتى تركيا وقطر وغيرها من الدول العربية عدد من قيادات جماعة اإلخوان وأنصارهم الهاربين 

قائمة الطلبات التى ستقدم »وأضاف: .واإلسالمية، تنفيذا لألحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، ومنها قضايا جنائية

اجى والقيادى أيمن عبدالغنى، ويوسف إلى اإلنتربول الدولى تضمنت أسماء تنتمى لجماعة اإلخوان وهم وجدى غنيم ، وعلى خف

وتشمل األسماء أيضا العديد من .«القرضاوى، ووليد شرابى ، ومحمود حسين وجمال حشمت ، وجمال عبدالستار وعصام تليمة

حلفاء جماعة اإلخوان المتهمين بالتحريض على العنف، أبرزهم ممدوح إسماعيل وإيهاب شيحة، والدكتور محمد عبدالمقصود ، 

الزمر وعاصم عبدالماجد ، والمهندس محمد محمود فتحى وأشار المصدر إلى أن القائمة شملت أسماء إعالميين هاربين  وطارق

خارج البالد ومقيمين بدولة تركيا، التهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى واالقتصادى داخل 

الرأى العام الخارجى، إذ أرفق اإلنتربول المصرى مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام 

اإلعالمى باسم خفاجى والناشطة السياسية غادة  والمطلوبين للجهات القضائية من بينهم اإلعالمى اإلخوانى محمد القدوسى 

 اة الجزيرة ااإلعالمى معتز مطر وأحمد منصور المذيع بقنونجيب زوجة الفنان هشام عبداهلل 

 10/0/6102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89--%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A/2564778#.Vq8Mv7J97IV
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/849596/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%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-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ae1d158a4e8d2b03c416f0/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9-1454251285
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=32956683-e248-49d9-900b-208110795e98
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 -محاكم ونيابات :

 آالف جنيه التهامهم بسب الطيار سامح حفني 01تغريم عبد الرحيم علي وصحفيين بـ"البوابة نيوز" 

محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار وليد السنباطي، بتغريم عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة قضت 

 آالف جنيه لكل منهم، في اتهامهم بسب وقذف الطيار سامح حفني. 01نيوز" عبد الرحيم علي، وصحفيين بالجريدة، 

 10/0/6102 بوابة األخبار

 نيابة الهرم تخلي سبيل طالب متهم باالنتماء لـ"داعش"

قررت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، إخالء سبيل طالب متهم باالنضمام لتنظيم "داعش" ، ومحاولة تجنيد 

 للتنظيم، وكذلك التحريض على العنف.الشباب المصري لالنضمام 

 10/0/6102 بوابة األهرام

  مى يحرر محضرا إلثبات رفض وزير العدل تسلم استقالة موكلهمحامى المستشار السحي

حرر حسين أحمد عبد الرحمن، وكيال عن المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا االبتدائية، منذ قليل، محضر إثبات حالة 

تالم استقالة موكله، بقسم شرطة عابدين، عقب رفض كل من المستشار أحمد الزند وزير العدل ومدير التفتيش القضائى اس

  بمقر وزارة العدل

 10/0/6102 اليوم السابع

 سنوات بتهمة إزدراء األديان 1حبس مدرس بالمنيا 

سنوات، على خلفية اتهامه بتصوير مقطع فيديو يسخر من  1ي قررت محكمة جنح بني مزار بشمال المنيا، حبس مدرس قبط

 فبراير القادم لسماع مرافعة الدفاع. 1طالب شاركوا في الفيديو المسيئ إلى جلسة  1طقوس الدين اإلسالمي، وتأجيل محاكمة 

 10/0/6102 الشروق

 «تفجير الهرم»أيام التهامهم بـ 1حبس أربعة أشخاص من كرداسة 

التصال بالتنظيم اإلرهابي المسؤول عن تفجير أشخاص من كرداسة التهامهم با 1قررت نيابة أمن الدولة العليا، األحد، حبس 

شقة الهرم، واالنضمام لجماعة أسست خالفا ألحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة 

 عملها.

 10/0/6102 الشروق

 بالغ للنائب العام ضد "الزند" يتهمه بالتحريض على العنف والكراهية

تلقى مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، بالغا من أعضاء اللجنة القانونية لمركز هليوبوليس، حمل رقم 

 المستشار أحمد الزند بصفته وشخصه يتهمه بالتحريض على القتل. ضد وزير العدل، ٩١٠٢عرائض النائب العام  0011

 10/0/6102 بوابة األهرام

 ى اتهامه باالنتماء لإلخوانعقب التحقيق ف« الطفل مازن»تخلي سبيل « أمن الدولة»

عامًا، عقب انتهاء التحقيق معه فى واقعة اتهامه  01أخلت نيابة أمن الدولة العليا، األحد، سبيل الطفل مازن محمد عبداهلل 

 ، والتى تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من مممارسة عملها.«جماعة اإلخوان اإلرهابية»باالنتماء لـ

 10/0/6102 الشروق

 

http://akhbarelyom.com/article/56ae2e438a4e8dd308992985/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%89-1454255683
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/849682/%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/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/31/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85/2563632#.Vq8MlrJ97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=53fd4e8f-adf5-44f9-92db-dd2ab87c83ec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=42ebf337-8d51-4556-abc2-9465d6954d7d
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/849525/%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%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=af707e6e-4a52-4061-b3d8-777a22fc5f67
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 وزير العدل يتقدم ببالغ للنائب العام ضد المستشار هشام جنينة

العام، المستشار نبيل صادق، ضد رئيس الجهاز المركزي تقدم وزير العدل، المستشار أحمد الزند، ظهر اليوم السبت، ببالغ للنائب 

وعلمت "بـوابة .للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، يتهمه فيه بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام

ير الجهاز المركزي بالغات تقدم بهم الزند اليوم، واتهم البالغ المقدم ضد جنينة بتزويره تقار 1األهرام" أن البالغ من ضمن 

 للمحاسبات، عن أرض نادي قضاة بورسعيد.

 11/0/6102 بوابة األهرام

 بالغات لوزير العدل ضد يوسف الحسيني الستئناف القاهرة للتحقيق العاجل 1النائب العام يأمر بإحالة 

بالغات تقدم بها المستشار أحمد الزند وزير العدل ضد اإلعالمي يوسف  1أصدر  النائب العام المستشار نبيل صادق، قراًرا بإحالة  

اف لنيابة استئن ،الطعن في ذمته دون سند أو دليل مستغال منبره اإلعالمي في تشويهالحسيني، يتهمه فيها بالسب والقذف و

 القاهرة للتحقيق العاجل.

 11/0/6102 بوابة يناير

 ألف جنية 611متظاهرين  6جنح قصر النيل تقضي بتغريم 

ألف جنيه لكل متهم، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وترويج أفكار تهدم  011 متهمين 6قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم 

 إلى محكمة األحداث بالجيزة.« حدث»مؤسسات الدولة أمام نقابة الصحفيين، وإحالة أحد المتهمين 

 11/0/6102 بوابة األهرام

 رفض االستشكال على حكم قبول دعوى "عكاشة" ووقف قرار منعه من الظهور إعالمًيا

مجلس الدولة، برفض االستشكال قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس 

المقدم من قضايا الدولة وكيًلا عن الهيئة العامة لالستعالمات على حكم قبول دعوى اإلعالمي توفيق عكاشة، عضو مجلس 

 . النواب، ورئيس قناة الفراعين، على قرار منعه من الظهور في وسائل اإلعالم وإيقاف برنامج "مصر اليوم" على قناة الفراعين

 11/0/6102 بوابة األهرام

 فبراير المقبل 1"القضاء اإلداري" يقضي ببطالن الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها في 

الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول قضت 

الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحاميين، والتي تطالب بوقف قرار الدعوي للجمعية العمومية لنقابه 

 بل.فبراير المق 1المحامين المقرر عقدها في 

 11/0/6102 بوابة األهرام

 يامه بتصوير تمركز أمني بالهرميوًما لق 01حبس شرطي تركي الجنسية 

يوًما على ذمة التحقيقات، التهامه  01أمرت نيابة األحداث الطارئة بجنوب الجيزة الكلية، بحبس رجل شرطة تركي الجنسية 

كانت قوات األمن قد ضبطت التركي صالح أتيوس، بعدما اشتبه رجال األمن .بتصوير تمركزات أمنية بشارع الهرم بالعمرانية

ه بتصوير التمركزات األمنية بمنطقة األهرام، وكشف تفريغ النيابة الكاميرات عن وجود عدة صور لألماكن السياحية، لقيام

 وكذلك صورة لسيارة شرطة إال أنها ليست دقيقة.

 11/0/6102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/849447/%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/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4.aspx
http://yanair.net/?p=45112
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/849407/%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%AC%D9%86%D8%AD-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85--%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/849361/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/849367/%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%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/849343/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3.aspx
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 -اعتقاالت  :

 إسالم جاويش إلدارته موقًعا إلكترونًيا بدون ترخيص القبض على

صرح مسئول مركز اإلعالم األمنى، بتوافر معلومات لإلدارة العامة لمباحث المصنفات أكدتها التحريات، عن اضطالع فايد محسن 

محيى فؤاد، شريك بوكالة شبكة أخبار مصر، ومقرها مدينة نصر، بمعاودة نشاطه فى استخدامها فى بث أخبار دون تصريح، 

مقر الوكالة المشار إليه، بتفتيش لعامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكريةاإلدارة ا وقامتبتاريخ اليوم األحد. 

 .مسئول الرسوم الجرافيك بالوكالةإسالم نعيم إبراهيم محمد جاويش،  القبض علىتنفيذًا لقرار النيابة، وتم 

 10/0/6102 اليوم السابع

 

 بالسويس« إلخوان» أشخاص بتهمة االنتماء إلى 2القبض على 

جماعة اإلخوان  أشخاص بتهمة االنتماء الى 2 القبض علىمباحث مديرية أمن السويس بالتعاون مع جهاز األمن الوطني  ألقت

 لحشد تظاهرات وضبط بحوزتهم مستندات تنظيمية. واالستعدادالمسلمين بالسويس 

 10/0/6102 الشروق

 

 بالمحافظة لألخوانإحياء النشاط السري  بتهمة سوهاج بمحافظة أشخاص 1القبض على 

من عناصر جماعة اإلخوان، يقيمون بمدينة جرجا، وذلك أشخاص  1ألقت األجهزة األمنية بسوهاج، فجر اليوم األحد، القبض على 

 لمحاولتهم إحياء النشاط السري للتنظيم فى المحافظة، وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية قبلهم.

 10/0/6102 بوابة األهرام

 -تصفية :

 ”أحمد جالل“للمرة الثالثة في ستة أيام: تصفية خارج إطار القانون من جديد للمواطن 

سنة متزوج حديثًا، ُمختفي قسريًا منذ عشرة أيام، تمت ُمداهمة شقته فى الرحاب  16” أحمد جالل أحمد محمد إسماعيل“ 

وأرسلت أسرته عدة بالغات وتليغراف عن .واالستيالء على بعض محتوياتها وأشياء أخرى واتالف الشقة من ِقبل قوات األمن

اليوم بخبر مقتله، وذلك عن طريق مكالمة هاتفية ُتخطرهم بإستالم ُجثة أحمد الحالة للمحامي العام، وتفاجئت أسرته صباح 

وذلك  .الجدير بالذكر أنها الحالة الثالثة للتصفية خارج إطار القانون على يد قوات األمن في خالل ستة أيام.من مشرحة زينهم

 ”:محسن البهنسي“والمحامي ” حليم حنيش“نقاًل عن المحامي 

 10/0/6102 بوابة يناير

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/31/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE/2564152#.Vq8MOLJ97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31012016&id=17651b32-49da-4bda-948b-4664d875e76b
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/849555/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7.aspx
http://yanair.net/?p=45345
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــ

 العصار خالل لقاء وزير الخارجية التشيكى: نسعى لالستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبرى

تعاونًا فى مجاالت الصناعات الدفاعية مع دولة التشيك،خاصة أكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربى أن هناك 

يونيو، ولديها موقف جيد مع مصر، وليست كبعض الدول  11وأنها من الدول التى لم تقم بوقف تصدير األسلحة لمصر بعد 

 الل المؤتمر الصحفى الذىوقال العصار خ األوروبية األخرى، وقريبا سوف يتم تطوير إمكانيات وقدرات اإلنتاج الحربى بشكل كبير.

عقد عقب لقائه وزير الخارجية التشيكى لوبومير زاوراليك، إن اإلنتاج الحربى لديها قدرات تكنولوجية قوية وقوة بشرية مدربة 

يمكن استغاللها فى التعاون مع الجانب التشيكى فى مجاالت التصنيع العسكرى والمدنى، مؤكدًا أنه تم االتفاق مع الجانب 

ـ وهو المنوط التشي كى على إرسال وفود لوضع الخطط التى سوف يتم التعاون بناء عليها، وسوف يقوم وزير الصناعة التشيكى ـ

ار وأضاف العص به تمثيل التشيك فى الصناعات العسكرية والمدنية ــ بزيارة مصر خالل الفترة القادمة على رأس تلك الوفود.

لحضور لوزارة اإلنتاج الحربى، موضحا أن مصر منفتحة على جميع دول العالم التى لديها أن وزير الخارجية التشيكى هو من طلب ا

مواقف جيدة معنا، مشيرا إلى أننا لدينا عالقات متميزة مع الجانب الروسى والصينى والفرنسى باإلضافة إلى الهند وباكستان، 

زارة اإلنتاج الحربى، مشيرا إلى أنه ال توجد خطوط حمراء فى ونسعى لالستفادة من تجارب الدول األخرى الستغالل كافة إمكانات و

 التعاون مع هذه الدول فى ظل السيسى التى تعتمد على التواصل واالنفتاح مع كافة الدول بما يخدم المصالح المصرية.

 0/6/6102 األهرام

 صدقي صبحي يلتقي بطلبة الكلية الجوية

التقى الفريق أول صدقي صبحي بعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية، وذلك فى إطار متابعة نظم وبرامج 

وأكد الفريق أول صدقى صبحى خالل لقائه  العسكرية.اإلعداد والتأهيل العلمي والعسكري المتقدم لطلبة الكليات والمعاهد 

ما تفقد ك. بطلبة الكلية أن القوات المسلحة ستظل الحصن المنيع ألمن واستقرار الشعب المصري والعون والسند ألمتنا العربية

حديثة فى مجال اإلعداد القائد العام عدًدا من الطائرات ومعدات التدريب التى تم تطويرها لتواكب أحدث النظم التكنولوجية ال

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من  والتأهيل العلمي والعملي لطلبة الكلية الجوية.

 كبار قادة القوات المسلحة.

 10/0/6102 بوابة األهرام

 : مصرلم تبلغ المكانة التى تستحقها.. واإلرهاب عدونا المشتركسبقألقائد القوات البريطانية ا

حديثه خالل الحلقة النقاشية ضمن فعاليات ملتقى الغد العربي تحت بدأ السير مايك جاكسون وزير الدفاع اإلنجليزي األسبق، 

 الكل يريد استقراًرا، بأن عنوان "المنطقة العربية.. إلى أين"، بسرد تاريخ الخالف العربي الغربي والذي بدأ مع نهاية الحرب الباردة

أوروبا، وخطر داعش المنتشر فى كينيا، الالجئين فى  وإزدياد وجود حرب أهلية فى سوريا بسبب وجود لكن الموقف معقد

وهجمات نيجيريا ، وكذلك تواجد داعش في إفريقيا وباريس، أصبح الخطر دولًيا.وتابع، الوضع شديد التعقيد لكن لدينا عدو 

 .يمشترك وهو اإلرهاب الدولي، حله ليس عسكرًيا بشكل كامل، وداعش عدو له بعد أيديولوجي وجانب التفكير إلى جانب العسكر

وأضاف، مصر تلعب دوًرا محورًيا وأساسيا فى المنطقة، ليس فقط جغرافيا لكن اقتصاديا، وكثافة السكان والتاريخ العظيم 

 لمصر، وأؤمن أن مصر لديها أصدقاؤها وأتمني أن تعتبروا بريطانيا من أصدقاء مصر.

 10/0/6102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131803/25/473954/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849774/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B4.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/849840/%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%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
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 رئيس األركان الزامبي يصل القاهرة

زامبيا "باول ميهوفا" والذي وصل فى زيارة لمصر استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى 

 تستغرق ستة أيام يبحث خاللها دعم عالقات التعاون بين مصر وزامبيا فى المجاالت العسكرية مع كبار قادة القوات المسلحة

 10/0/6102 ابة األخباربو

 القوات المسلحة: فرقاطة وطائرة هليكوبتر بحثتا عن مركب الصيد ولم تعثر على حطامه

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، إن في إطار محاولة إنقاذ مركب الصيد "زينة البحرين"، والصيادين الذين كانوا على 

 متنها هليكوبتر إلى منطقة الحادث في تمام الواحدة والنصف صباح اليوم. متنه، توجهت إحدى الفرقاطات المصرية، وعلى

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له منذ قليل، أن الفرقاطة، والهليكوبتر قامتا بالبحث حول الجزيرة بالكامل، والشعاب 

المركب، أو أي من األفراد الذين كانوا ميل مربع، ولم يتم العثور على حطام  211المرجانية المحيطة بها في منطقة مساحتها 

 عليه.

 10/0/6102 الوطن

 الفريق أول صدقى صبحى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

اج الحربى مراسم االحتفال بتكريم عدد من القادة شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنت

وقام القائد العام بتقليد القادة  . 6102الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى األول من يناير 

ولتفانيهم فى أداء مهامهم تقديًرا لجهودهم  السيسىالمكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم 

حضر االحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة  الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة

 األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم .

 10/0/6102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 رئيس األركان يلتقي قائد القوات البرية األمريكية للتعاون في مواجهة اإلرهاب

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية التابعة للقيادة 

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك  فق له الذي يزور مصر حالًيا.المركزية األمريكية، والوفد المرا

في ضوء مجاالت التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء 

 حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.على اإلرهاب، وإرساء دعائم األمن، واالستقرار بالمنطقة، 

 11/0/6102 الوطن

 وزير خارجية التشيك: تطور إيجابى بعالقاتنا مع مصر خاصة فى المجال العسكرى

العامين الماضيين كان هناك تطور إيجابى وجيد فى العالقات بين قال وزير الخارجية التشيكى، لوبومير زاوراليك، إنه على مدى 

مصر وجمهورية التشيك، خاصة فى المجال العسكرى والتسليح، مشيرا إلى نقل التكنولوجيا من االنتاج الحربى التشيكى إلى 

ف يكون لها تأثير جيد على مصر. وأوضح وزير الخارجية التشيكى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية التشيك، سو

التعاون االقتصادى والعسكرى للبلدين، معبرا عن امتنانه وسروره بزيارته إلى مصر التى تعد نتاجا جيد للعالقات بين التشيك 

 ومصر.

 0/6/6102 اليوم السابع

 

http://akhbarelyom.com/article/56ade82732679f17388ab843/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1454237735
http://www.elwatannews.com/news/details/948958
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28968
http://www.elwatannews.com/news/details/946735
http://www.youm7.com/story/2016/1/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83--%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85/2564329#.Vq8dTLIrLIU
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــــــ

  6102يناير  62

 عيرة على يد أحد مقالتلى والية سيناء.تصفية خفير بقسم شرطة الشيخ زويد واسمه مريزيق محمد مرزق الب-

 6102يناير  11

والية سيناء تفجر عبوة ناسفة كبيرة الحجم على جرافة عسكرية للجيش المصري أثناء قيامه بتجريف أحد مزارع المدنيين -

 قرب معسكر األحراش بمدينة رفح وإصابة أثنين من األمن فيها.

 مجندين. 1قرب منطقة الوحشي جنوب الشيخ زويد وإصابة ضابط و  M113والية سيناء تعطب مدرعة -

على الطريق الواصل بين مدينة العريش والشيخ زويد ومقتل اثنين  M60A3والية سيناء تفجر عبوة ناسفة وتعطب دبابة -

 مجندين و اصابة الضابط ومجند آخر في التفجير.

 متفجرات والعبوات الناسفة.مديرية أمن شمال سيناء تتسلم سيارتى تشويش على ال-

 محاولة تفجير غير مؤثرة لعبون ناسفة في منزل أحد ضباط الشرطة المتقاعدين بالعريش والمنزل خالى من السكان.-

المتحدث العسكري المصري يعلن أن قوات الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية تنجح فى ضبط -

( قاذف أر 6الذخائر بمنطقة "طويل الحامض" بشمال نخل بوسط سيناء، والعثور بداخله على عدد )كمية كبيرة من األسلحة و

( شريط 6( طلقة خاصة بالمدفع وعدد )12( دانة أر بى جى ومدفع مضاد للطائرات مزود بقاعدة إطالق وعدد )02بى جى وعدد )

 خاصة وصالت المدفع.

 6102يناير  10 

 اد متشظية على قوة راجلة للجيش المصري قرب منطقة الطويل شرق مدينة العريش.والية سيناء تفجر عبوة أفر-

آخرين  1والية سيناء تفجر عبوة ناسفة على كاسحة ألغام تؤدي لتدميرها ومقتل أثنين من أفرادها أحدهم ضابط وإصابة -

 في قرية المهدية جنوب مدينة رفح.

صرية إثر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من كمين كرم القواديس جنوب غرب قتل ضابط وجندي على األقل لقوات الصاعقة المم-

 الشيخ زويد.

رفح، اثناء سيره بسيارة سنة في قصف جوي بطائرة  زنانة شرق الماسورة جنوب  12قتل المواطن ابراهيم جمعه ابوشيخة م-

صوله بسيارته لمنطقة ابو حلو جنوب ربع نقل خضراء، وشهود عيان يقولون ان الطائرة استهدفت المواطن بصاروخ عند و

 رفح ما ادى لمقتله في الحال واشتعال النيران في السيارة.

 عام من الدخول لسيناء وتنفيذ القرار يتم من غرب القناة وكمائن الطريق الدولي غربًا. 11الجيش يمنع المصريين األقل من -

عمليات القوات الجوية" من دفع أى رسوم إشغاالت وإنتفاع بمطار وزارة الطيران المدني تعفي وزارة الدفاع المصرية "شعبة -

 .6102يناير  10بتاريخ  61العريش الدولي، والقرار ينشر بجريدة الوقائع المصرية عدد 

 


