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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

 صحيفة الجارديان حول مقتل الطالب اإليطالي  علي نشرمب خطاعلي  ترد وزارة الخارجية

ردا على الخطاب المقدم من عدد من األكاديميين والذي نشرته صحيفة الجارديان حول وفاة طالب الدكتوراه اإليطالي السيد جوليو 

مه للصدمة الشديدة والحزن العميق على مقتل ريجيني، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أنه علي الرغم من تفه

وأكد مجددا التزام مصر بإجراء  ريجيني، إال أنه من السابق ألوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن  نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية.

ما في صالح أحد، السيتحقيق شامل ونزيه وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات اإليطالية، مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس 

الضحية وأسرته. وأضاف أن محاوالت توجيه االتهام للسلطات المصرية في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلي نتائج عكسية، معبرا 

عن اندهاشه بأن تأتي هذه االفتراضات التي ال أساس لها من األكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير 

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن  ، والدقة والمهنية.النزاهة

االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على األرض وتشكل تعميما بناء على شائعات 

دة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب. وأكد أن المجلس القومي وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون الستعا

لحقوق اإلنسان قد أوضح في سلسلة من التقارير اإلعالمية أن الغالبية العظمى من حاالت االختفاء المزعومة ال أساس لها من 

هذه الحاالت، مجددا التأكيد علي إعالن الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في 

القيادة المصرية علي أعلى مستوىاتها االلتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عددا من 

اجهتها المحاكمات الهامة في هذا الصدد. وأضاف أن مصر ال تقبل التساهل مع حاالت التعذيب، التي ال تزال حوادث فردية يتم مو

 بحزم، مشيرا إلي أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة ال تسقط بالتقادم.

 01/6/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 الثنائية والتحديات اإلقليمية وزير الخارجية يناقش مع جون كيرى سبل تعزيز العالقات

سامح شكرى وزير الخارجية أجرى جلسة محادثات مع  تحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنصرح المستشار أحمد أبو زيد الم

جون كيرى وزير الخارجية األمريكية بمقر وزارة الخارجية األمريكية بواشنطن، حيث تناول اللقاء كافة مجاالت التعاون بين مصر 

 تائج الحوار االستراتيجيوالواليات المتحدة وسبل تعزيزها بما يرتقى والعالقات التاريخية بين البلدين، حيث تم التطرق إلى ن

األخير بين البلدين، والذى عقد فى القاهرة فى أغسطس الماضى، والبناء عليها ووضع خطط تنفيذية لمتابعتها خالل المرحلة 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء عكس رغبة جادة وإرادة سياسية بين الطرفين المصرى  القادمة.

الرتقاء بمستوى العالقات وتعزيز آليات التعاون والتنسيق، كما تناولت المحادثات اخر مستجدات االزمة السورية فى واألمريكي با

ضوء تعثر المفاوضات السياسية والجهود واألفكار المقترحة للوصول إلى وقف إلطالق النار يسمح بمعالجة األوضاع االنسانية 

اصلة التنسيق والتشاور بين مصر والواليات المتحدة وعدد اخر من الدول على هامش المتردية فى سوريا، وتم االتفاق على مو

فبراير.  وحول االوضاع فى ليبيا، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مشاورات شكرى  01مؤتمر ميونخ القادم فى 

لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، حيث اتفق الجانبان على  وجون كيرى تناولت األوضاع األمنية المتردية فى ليبيا والجهود المبذولة

 .الرئيسية فى مجال مكافحة االرهابأهمية التحرك العاجل من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وتمكينها من اداء مهامها 

 01/6/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=07c6a497-7b92-46ae-8e78-33ebcf0ca5ea
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=02f6fedd-cc7b-4252-8869-006c507079c5
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بمجلس الشيوخ االمريكى ورئيس لجنة الخدمات  وزير الخارجية يلتقى مع كل من رئيس لجنة االستخبارات

 العسكرية بمجلس النواب

كل من السيد ريتشارد بر رئيس لجنة االستخبارات بمجلس ب رته الحالية لواشنطن، التقى  سامح شكرى وزير الخارجيةخالل زيا

النواب، حيث تطرق اللقاءان إلى  الشيوخ االمريكى، وعضو مجلس النواب ماك ثورنبري رئيس لجنة الخدمات العسكرية فى مجلس

مجمل العالقات المصرية األمريكية وكيفية تعزيزها فى كافة المجاالت باإلضافة إلى دور مصر فى دعم االستقرار فى منطقة 

وفى تصريح للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن لقاء شكرى مع رئيس لجنة االستخبارات فى  الشرق األوسط .

س الشيوخ االمريكى تناول التحديات الخاصة بمكافحة اإلرهاب فى منطقة الشرق األوسط السيما األوضاع فى ليبيا ودور مصر مجل

فى دعم االستقرار فىها، فضاًل عن التنسيق والتعاون بين مصر والواليات المتحدة فى مجال مكافحة اإلرهاب . وأضاف أن الوزير 

د التى تقوم بها مصر فى مكافحة اإلرهاب، السيما فى مجال ضبط الحدود ومكافحة االتجار غير شكرى قدم عرضًا مستفيضًا للجهو

الشرعى فى السالح، مشيرًا إلى أهمية دعم مصر فى هذا المجال باعتبار استقرار مصر يمثل مصلحة عامة فى دعم االستقرار فى 

نة الخدمات العسكرية بمجلس النواب مجاالت التعاون العسكرى ومن ناحية أخرى تناول اللقاء مع رئيس لج منطقة الشرق األوسط.

بين مصر والواليات المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية الدعم االمريكى لقدرات مصر العسكرية لتمكينها من تعزيز عناصر 

اإلرهاب فى سيناء وضبط االستقرار فى منطقة الشرق األوسط، كما تناولت المحادثات الجهود التى تقوم بها مصر فى مكافحة 

 .الحدود الغربية، وكان هناك اتفاق على أهمية الحفاظ على العالقة اإلستراتيجية بين مصر والواليات المتحدة

 01/6/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 األمريكيةوزير الخارجية يلتقى مع قيادات المنظمات اليهودية/ 

سامح شكرى وزير الخارجية مع قيادات المنظمات اليهودية/ األمريكية، حيث تم مناقشة الحالية إلى واشنطن، التقى خالل زيارته 

يح وفى تصر العديد من الملفات المتعلقة بالعالقات الثنائية بين مصر والواليات المتحدة، باإلضافة إلى األوضاع اإلقليمية.

أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية استعرض خالل اللقاء تطور العالقات للمستشار أحمد 

المصرية األمريكية، والتي اعتبرها تسير فى اتجاه ايجابي نتيجة كثافة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول التحديات المتزايدة 

تنامي ظاهرة اإلرهاب واألزمات فى كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن. كما أشاد شكرى  فى منطقة الشرق األوسط، وفى مقدمتها

بالتعاون المتنامي فى المجالين العسكري واالقتصادي بين مصر والواليات المتحدة، وقوة الدفع التى ولدها الحوار اإلستراتيجي 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضًا ملف  6101األخير على مستوى وزيري الخارجية فى القاهرة فى أغسطس 

حقوق اإلنسان والتحول الديمقراطي فى مصر، والتى اعتبرهما وزير الخارجية أحد أهم القضايا الشائكة التى ماتزال تعيق وصول 

التطورات التى شهدتها مؤخرًا العالقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها، مقدمًا شرحًا مستفيضًا لألوضاع الداخلية فى مصر و

بإستكمال خريطة الطريق السياسية وتشكيل مجلس النواب، ومحذرًا من مخاطر االعتماد على أخبار وشائعات غير دقيقة يروجها 

وأوضح أبو زيد، أن الحوار مع  البعض عن حقوق اإلنسان فى مصر مع تجاهل الكثير من التطورات اإليجابية التى تشهدها البالد.

يادات المنظمات اليهودية/ األمريكية تناول األوضاع اإلقليمية بقدر كبير من التفصيل، السيما األفكار المطروحة إلحياء عملية ق

السالم والدور المصرى الهام فى تشجيع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على التهدئة والعودة الى مفاوضات سالم جادة 

 لدولة الفلسطينية على اراضيها.ا تستهدف إنهاء االحتالل وإقامة

 9/6/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8c51f8cd-b2fa-476e-b50c-8071368e7170
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=cadc423c-60c9-46e2-b86d-324d4dbb5177
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 هل األردنى آخر التطورات بالمنطقةيبحث مع العا سيسيال

تلقى السيسى أمس اتصاال هاتفيا من العاهل األردنى الملك عبداهلل الثانى بحثا خالله آخر التطورات فى منطقة الشرق األوسط. 

الدولى وقال السفير عالء يوسف المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس، والعاهل األردنى تطرقا إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع 

 للتصدى لإلرهاب.

 01/6/6102 األهرام

 السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي.. ويؤكد دعم مصر للعملية السياسية فى ليبيا

هورية، ِاسم رئاسة الجموصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي ب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي. السيسياستقبل 

أكد على دعم مصر للعملية السياسية في ليبيا، تحت رعاية األمم المتحدة وللجهود الرامية إلى تشكيل حكومة  سيسيبأن ال

ة أشكال المساعدة لمؤسسات الدولة الليبية الشقيقة، حتى تتمكن من حرص مصر على تقديم كاف سيسيوأكد ال الوفاق الوطني.

ن عقيلة صالح وأضاف السفير عالء يوسف، أ أداء مهامها في إرساء دعائم األمن واالستقرار والحفاظ على وحدة األراضي الليبية.

 آخر التطورات السياسية في ليبيا. سيبحث مع السي

 9/6/6102 بوابة األهرام

 

 السيسي يستقبل "مشار" ويؤكد دعم مصر إلعادة السالم واالستقرار لجنوب السودان

ر وصرح السفي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثالثاء، رياك مشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان السابق.

عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن رياك مشار استعرض خالل اللقاء التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق 

، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق السالم في جنوب 6101أغسطس  التسوية السلمية الذي تم توقيعه في

السودان والتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى طّي صفحة الماضي، والبدء في مرحلة جديدة ُتحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

مصر لكافة الجهود المبذولة إلعادة السالم  وذكر السفير عالء يوسف، أن الرئيس أكد خالل اللقاء على دعم بجنوب السودان.

واالستقرار إلى جمهورية جنوب السودان، مشيرًا إلى خصوصية العالقات التي تربط بين البلدين والروابط المشتركة التي 

ن مكما أكد على أن مصر تدعم جهود الوفاق الوطني وستستمر في بذل مساعيها مع جميع شركاء التسوية السلمية   تجمعهما.

 أجل تشكيل الحكومة االنتقالية في جنوب السودان.

 9/6/6102 بوابة األهرام

 

 وزارة الخارجية تتابع تحقيقات حادث مقتل مواطن مصري بالسعودية

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج بأنه فى إطار المتابعة الحثيثة لوزارة الخارجية ألوضاع 

القطاع القنصلى بالوزارة بمتابعة حيثيات وتحقيقات الحادث الذى تعرض له مواطنينا بالخارج فقد كلف وزير الخارجية 

المواطن/ وليد حمدى أمس بالمملكة العربية السعودية على يد مجموعة من المواطنين السعوديين الذى قاموا بضربه 

ثة من الجناة الذين تم إلقاء القبض ودهسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته، موضحاً أن قنصليتنا العامة فى الرياض قد أفادت بأن ثال

عليهم هم من أسرة واحدة، وأنه تم تحويل كافة المتهمين إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام فى جنوب الرياض، وجارى التحقيق 

 معهم وتحويلهم للطبيب الشرعى.

 9/6/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475854/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853231/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/219/853206/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=2c2939e4-f6e6-48f8-bea4-5b6cb96f48a9
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 الفرنسية حول الموضوعات اإلفريقية -المشاورات السياسية المصرية 

زياراته ومشاوراته السابقة في مصر، قام السفير/ محمد  بناء علي دعوة من مدير إدارة إفريقيا بالخارجية الفرنسية، وردًا علي

إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، بزيارة إلي باريس لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين 

ات وشملت المشاور صرية.فبراير الجاري، وذلك بمشاركة السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا وأعضاء السفارة الم 4و 3يومي 

استعراض التطورات والتحديات الراهنة علي صعيد القارة اإلفريقية، وكيفية التنسيق والتعاون للتعامل مع هذه التحديات، 

ومن أهمها قضايا السلم واألمن والتنمية واإلرهاب، خاصة في وسط وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وكذلك الصومال ومنطقة 

وتضمنت مشاورات مساعد وزير الخارجية المصري لقاءات مع  ذات األهمية اإلستراتيجية مصريًا وإقليميًا ودوليًا. القرن اإلفريقي

المسئولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والبرلمان الفرنسي، كما تضمنت لقاءات مع اإلعالم المصري 

اع اإلفريقية التي تمثل أولوية للسياسة الخارجية المصرية، وطرحًا لتفعيل الدور والفرنسي، لعرض الرؤية المصرية لمجمل األوض

المصري علي الصعيد القاري والدولي في قضايا إفريقيا خاصة مع عضوية مصر في كل من مجلس األمن الدولي ومجلس السلم 

 واألمن اإلفريقي.

 8/6/6102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 الخارجية األمريكية: ندرك أهمية استقرار وأمن ليبيا بالنسبة لمصر

كيربي إن مباحثات وزير الخارجية األمريكي جون كيري مع وزير الخارجية سامح شكري قال المتحدث باسم الخارجية األمريكية جون 

وأضاف كيربي، في تصريح  تناولت العديد من الموضوعات من بينها سبل مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان والوضع في ليبيا.

لنسبة لمصر، مشيرا إلى أنه من مصلحة الواليات صحفي، أن الواليات المتحدة ُتدرك أهمية تحقيق االستقرار واألمن في ليبيا با

وأوضح المسئول األمريكي أنه قد جرى نقاش حول سبل دفع التسوية السياسية في ليبيا من  المتحدة أيضا أن يتحقق ذلك.

 خالل تشكيل حكومة وفاق وطني وهو ما يجب أن يصادق عليه جميع أعضاء مجلس النواب الليبي.

 01/6/6102 بوابة األهرام

 

 لم يحقق شيئا فى األزمة السورية مصر تحذر من التدخل الدولى فى ليبيا .. شكرى: التركيز على األسد

خالل زيارته الحالية للواليات المتحدة من تدخل « واشنطن بوست» حذر سامح شكرى وزير الخارجية ـ فى تصريحات لصحيفة 

اإلرهابى حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وتطلب المساعدة. وشدد على ضرورة « داعش»المجتمع الدولى فى ليبيا ضد تنظيم 

الشعب الليبى قرارات تخص المعركة ضد اإلرهاب وكيف يمكن أن تتم وما هو شكل المساعدة المطلوبة، البد أن تكون أن يتخذ »

نتشاور مع كل أصدقائنا للقيام بالشىء »وبخصوص األوضاع فى سوريا، أوضح الوزير:  «.هذه عملية يحددها الشعب الليبي

د وأك  «.ر األسد لم يقدنا إلى وضع إيجابى طوال السنوات األربع الماضيةالصحيح، موضحا أن التركيز على الرئيس السورى بشا

شكرى أن الغرب ينتقد بشكل غير عادل سجل حقوق اإلنسان فى مصر، فى الوقت الذى يفشل فيه فى دعم حرب القاهرة ضد 

لعاصمة واشنطن إلجراء محادثات جاءت تصريحات شكرى فى مقابلة مع عدد من وسائل اإلعالم األمريكية حيث يزور ا اإلرهابيين.

، المنتدى «فورين بوليسي»مع عدد من المسئولين فى إدارة الرئيس باراك أوباما. وهاجم شكري، خالل مقابلة مع مجلة 

 بسبب إلغاء قمته التى كانت مقررة فى شرم الشيخ أواخر العام الحالى.« دافوس»االقتصادى العالمى 

 01/6/6102 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1403e8b3-64a2-4c28-a76b-2240d2e00b3f
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853399/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475825/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7--%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9.aspx
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 القادمة المراحل في مصر لمساندة استعدادها تؤكد واشنطن: شكري

حت وأوضوصف وزير الخارجية سامح شكري اللقاءات التي أجراها مع المسئولين األمريكيين وأعضاء الكونجرس بأنها كانت "مثمرة" 

وقال شكري ، في تصريحات صحفية على هامش زيارته الحالية للعاصمة األمريكية واشنطن  التطابق في كثير من وجهات النظر.

، إن اإلدارة األمريكية وكثير من أعضاء الكونجرس اتفقوا على أهمية الدور المصري في التعامل مع القضايا المختلفة التي تهدد 

لى استعداد اإلدارة األمريكية لمواصلة مساندة مصر في المراحل القادمة لتحقيق التنمية االقتصادية أمن المنطقة ، مشيرا إ

 واالستقرار السياسي واالهتمام بإيجاد فرص لتنمية العالقات الثنائية.

 01/6/6102 بوابة األخبار

 د محاربة "داعش"وزير الخارجية: على ليبيا قيادة جهو

حكومة موحدة قبل أن تختار الواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون قال وزير الخارجية سامح شكري إن ليبيا بحاجة لتشكيل 

وقال شكري في مقابلة مع رويترز "هذه عملية يجب أن تكون  التدخل العسكري ضد آالف من مقاتلي تنظيم "داعش" في البالد.

 بقيادة ليبية" وأقر بأن جهود تشكيل حكومة واحدة من حكومتين متنافستين في ليبيا "صعبة".

 01/6/6102 بوابة األهرام

 

 القيادة المصرية بعد مباحثات الدوحةوفد حركة فتح للمصالحة يصل القاهرة للقاء 

وصل إلى القاهرة مساء الثالثاء وفد حركة فتح للمصالحة الفلسطينية برئاسة عزام األحمد عضو اللجنة المركزية للحركة 

ر وقالت مصاد وعضوية صخر بسيسو عضو مركزية فتح إلطالع المسئولين في مصر على نتائج لقاء الدوحة بين فتح وحماس.

فتح إن قيادة فتح حريصة على إطالع القيادة المصرية على نتائج اللقاءات التي تمت بين حركتي فتح وحماس في  من حركة

وأضافت المصادر أن وفد فتح وبتوجيهات من الرئيس  الدوحة على مدار اليومين الماضيين والنتائج التي تم التوصل إليها.

اإلخوة في مصر قبل التوجه إلى الدوحة وحريصا أيضا على العودة إلى مصر  الفلسطيني محمود عباس كان حريصا على التشاور مع

 إلطالع المسئولين على نتائج اللقاء، خاصة وأن مصر هي الراعي للمصالحة الفلسطينية بقرار من جامعة الدول العربية.

 01/6/6102 بوابة األهرام

 بدء اجتماعات وزراء الري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم

بالعاصمة السودانية الخرطوم اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة اإلثيوبية بحضور  ربعاءألبدأ اليوم ا

المكتبين االستشاريين الفرنسيين بي ار ال وارتيليا الستعرض ما تم التوافق عليه خالل المسار الفني علي مدار األيام الثالثة 

المقرر أن يستمر اجتماع الوزرء علي مدار يومين،  ومن ض الفني المشترك للمكتبين.النهائية للعر ودةالماضية، واستعراض المس

يتم خاللها التوافق حول المسارات الثالثة، تمهيدا لالتفاق علي موعد للتعاقد مع المكتبين الفرنسيين بعد إعداد المسودة 

" والبدء في دراسات المشروع اإلثيوبي، تنفيذا التفاق النهائية للعرض الفني والمالي بحضور المكتب القانوني اإلنجليزي "كوربت

 بالعاصمة السودانية الخرطوم. 6101المبادئ الذي وقع عليه قادة الدول الثالث مارس 

 01/6/6102بوابة األهرام

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56babdfe9e7873a1011aab31/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-1455078910
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853400/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A3%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853373/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853425/%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%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7.aspx
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 الخارجية الروسية: مصر تدرك أن عمال إرهابيا وراء تحطم الطائرة الروسية بسيناء

جيدا أن أسباب كارثة الطائرة أعلن نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف، اليوم الثالثاء، أن الجانب المصرى يدرك 

طفال هو عمل إرهابى، مشيرًا إلى أن روسيا  61شخصا بينهم  664" والتى راح ضحيتها 360الروسية المنكوبة فى سيناء "ايرباص 

 ال يوجد لديها شك فى ذلك. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى أن الحديث يدور حول العمل اإلرهابى، والجانب الروسى ال يوجد

لديه شك فى ذلك، موضحًا أن الجانب المصرى لم ينهى االستنتاجات النهائية حول طبيعة الحادث وأسبابه وهذا من حقهم 

 ومسؤوليتهم ونحن واثقون أن الزمالء المصريين سيخرجون استنتاجات موضوعية وصحيحة لما حدث.

 9/6/6102 اليوم السابع

 مبعوث بوتين للشرق األوسط والسفير المصرى بروسيا يناقشان مكافحة اإلرهاب

يل بوجدانوف ناقش أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسى فى الشرق األوسط ومساعد وزير الخارجية ميخائ

مع السفير المصرى بروسيا محمد البدرى األوضاع فى الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب. وأوضحت الخارجية الروسية وفقاً لما نشرته 

وكالة األنباء الروسية "نوفستى" اليوم الثالثاء، أنه خالل المحادثة تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الساعة اإلقليمية 

عالمية، مع التركيز على الوضع فى سوريا واليمن وليبيا. وفى الوقت نفسه، شدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الدولية وال

 لحل األزمة فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتوفير االستجابة الفعالة لتهديدات اإلرهاب والتطرف.

 9/6/6102 اليوم السابع

 «ضحية»يتعاملون مع مصر باعتبارها الجانية وليست «: فورين بولسى»سامح شكرى فى حوار لـ

األمريكية، ــ الغرب بالطعن ظلما فى سجل « فورين بوليسى»لخارجية سامح شكرى، فى مقابلة أجرتها معه مجلة اتهم وزير ا

كما انتقد شكرى المنتدى  حقوق اإلنسان للحكومة المصرية، بينما ال يدعم القاهرة فى حربها ضد المتطرفين اإلسالميين.

من المقرر عقدها فى وقت الحق من العام الحالى فى شرم الشيخ، بالقرب االقتصادى العالمى إللغائه قمة رفيعة المستوى كان 

وسخر «. المنتدى ليس فى وضع يجعله يقوم بهذا النوع من التقييم»من موقع سقوط الطائرة الروسية، لمخاوف أمنية. وقال: 

ت اإلرهابيين داخل مصر دفعت أن هجما« فورين بوليسى»وأبلغ شكرى  «.واهية»من استنتاجات المنتدى واصفا إياها بأنها 

حكومات أخرى إلى التشكيك فى قدرة األمن المصرى بدال من تقديم التعازى، والتعبير عن الدعم العلنى. وأضاف أن أربعة ماليين 

ووفق  مصرى إما فقدوا وظائفهم أو انخفضت دخولهم بسبب انهيار صناعة السياحة أثناء موجة الهجمات اإلرهابية الحالية.

لة األمريكية، بلغت المخاوف بشأن أمن مصر أوجها فى أكتوبر عندما فجرت طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، وهو المج

عندما رأينا »وأضاف: «. مصر ُتعاَمل على أنها جاٍن وليس ضحية»شكرى قال إن  «.داعش»الحادث الذى أرجعته دول كثيرة إلى 

ان هناك تدافع إلى التضامن، وكان ينبغى أن تروا ضرورة إبداء تضامنا مشابها حيال مصر، العمليات اإلرهابية فى مناطق أخرى، ك

 «خاصة وهى تمر بمرحلة بالغة الصعوبة

 01/6/6102 الشروق

 «ريجينى»دولة يطالبون بتحقيق مستقل فى مقتل  91أكاديمى من  4211مسئولية الجارديان: على 

أكاديمى من مختلف أنحاء العالم على خطاب مفتوح احتجاجا على مقتل طالب الدكتوراه اإليطالى جوليو  4211وقع أكثر من 

مقتله، فضال عن المطالبة بالتحقيق فيما قالوا ريجينى فى مصر فى ظروف غاضمة، مطالبين بتحقيق مستقل فى مالبسات 

 البريطانية، أمس.« الجارديان»، بحسب صحيفة «تزايد لعدد حاالت االختفاء القسرى فى مصر»إنه 

 01/6/6102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9/2577712#.Vrr8SPkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD/2577678#.Vrr8VvkrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022016&id=787472aa-c740-4956-9abf-58d30b752308
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022016&id=1cd089aa-2176-4386-a496-cf76045189cb
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 السياسة الداخلية

 -ية: رالرئاسة المص

 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خالل عامين 412 لإلسكان االجتماعى« تحيا مصر»ع إطالق مشرو

ألف وحدة سكنية لإلسكان االجتماعى لمحدودى الدخل  611لإلسكان االجتماعى إلضافة » تحيا مصر«وجه السيسى بإطالق مشروع 

ألف وحدة سكنية أخرى تم بالفعل االنتهاء من  612األراضى وبدء العمل بعد تخصيصها، وذلك باإلضافة إلى خالل عام من تسلم 

ألف  412ألف وحدة أخري، ليصبح إجمالى ما سيتم تنفيذه خالل عامين  011ألف وحدة سكنية منها، وجار العمل على إنشاء  010

خالل اجتماعه أمس بالدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان والمرافق، واللواء جاء ذلك .وحدة سكنية بالمحافظات والُمدن الجديدة

 أمير سيد أحمد مساعد وزير الدفاع رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة.

 01/6/1026 األهرام

 قرار جمهوري باعتبار العاصمة الجديدة وتجمع محمد بن زايد من المجتمعات العمرانية

أصدر السيسي قرارا جمهوريا باعتبار أراضي العاصمة اإلدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق 

فبراير، القرار الجمهورية وتفاصيله ومساحة الراضي  9نشرت الجريدة الرسمية مساء، الثالثاء الجديدة.المجتمعات العمرانية 

 .بهاوالخرائط الخاصة 

 9/6/6102 بوابة األخبار

 -الحكومة المصرية: 

  الحكومة تستعرض اليوم قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان

الحكومة األسبوعى لمناقشة ومتابعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية، كما يتناول  اجتماع الوزراء،يرأس شريف إسماعيل، رئيس 

االجتماع مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تمهيًدا لعرضه على مجلس النواب بعد رفض البرلمان للقانون السابق. 

طا الذين أصيبوا بالعمى، وتقرير من وزير الصحة كما يتناول االجتماع تقرير حول متابعة ما حدث لمرضى مستشفى الرمد بطن

الداخلية والسياحة حول األوضاع األمنية  تقارير وزراءوحول هذا األمر ومتابعته، بجانب متابعة قانون التأمين الصحى الشامل. 

  .على مجلس النواب والسياحية الحالية، باإلضافة إلى متابعة أهم القوانين التى تعمل الحكومة على االنتهاء منها لعرضها

 01/6/6102 اليوم السابع

  رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للمطارات والسياحة

يشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم األربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والشركة 

المصرية للمطارات للتعاون المشترك بين القطاعين. تأتى االتفاقية، على هامش اجتماع الحكومة األسبوعى، فى إطار جهود 

  .الحكومة للنهوض بقطاع السياحة

 01/6/6102 اليوم السابع

 للحكومات العالمية القمة في مشاركته بعد دبي من يصل الوزراء رئيس

رئيس الوزراء، قادما من دبي بعد مشاركته فى القمة العالمية الرابعة التي انطلقت  وصل مطار القاهرة الدولي شريف إسماعيل،

 مشارك تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل". 3111دولة حول العالم و 061بدبي بمشاركة أكثر من 

 9/6/6102 بوابة األخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475821/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89---%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ba0ed39d787302300bf5cc/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1455034067
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84/2578196#.Vrrnt_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7/2578191#.Vrrnwvl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56ba18009e7873d3390bf5cc/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1455036416
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 قشة قوانين "الصحافة واإلعالم"الزند يترأس اجتماع لجنة منا

اجتمع المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم الثالثاء، بديوان عام وزارة 

العدل، مع ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية واإلعالمية، بحضور نقيب الصحفيين وحمدي الكنيسي نقيب اإلعالميين 

ألمير رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، وممثلين عن نقابتي الصحفيين واإلعالميين، للتداول حول )تحت التأسيس(، عصام ا

مشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم الُمقدم من اللجنة الوطنية، واإلسراع في إجراءات إقراره من الحكومة تمهيدًا لتقديم 

 مجلس النواب. إلىالمشروع 

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 المكاتب االستشاريةوزير الري يتوجه إلى السودان لمتابعة أعمال لجنة سد النهضة وبحث عرض 

يغادر اليوم الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة فى االجتماع الوزارى 

فبراير الجارى بهدف متابعة أعمال الجولة العاشرة  00- 01، والمقرر عقده والسودان وإثيوبيالوزراء الموارد المائية بكل من مصر 

 للجنة الوطنية الثالثية المشكلة من الدول الثالث واعتماد قيمة العرض المالي المقدم من المكتبين االستشاريين الفرنسيين.

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 وزير اآلثار يلتقي سفير بنما

ممدوح الدماطي مع سفير بنما بالقاهرة، طومس ايه جوارديا، آليات سبل التعاون بين البلدين في مجال بحث وزير اآلثار الدكتور 

وأوضح الدماطي أن اللقاء تضمن محاولة إيجاد حلول لتنشيط حركة السياحة الوافدة من بنما إلى مصر، وهو ما تم .العمل األثري

كما ناقش الطرفان مدى إمكانية إقامة معارض لآلثار في دول أمريكا .السياحيةمناقشته من قبل مع وزير السياحة واتحاد الغرف 

 .الجنوبية، األمر الذي يهدف إلى تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى البلدين، ويضمن زيادة الموارد المالية لوزارة اآلثار

 9/6/6102 بوابة األخبار

 

 للشئون القانونية بالقوى العاملة« رسالن»مديرا عاما للتشغيل و« عبد الفتاح»

وزير القوى العاملة، جمال سرور، قرارا بندب عبد الفتاح محمد الفتاح، للقيام بعمل مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل أصدر 

وأصدر "سرور" قرارا بندب مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية عادل أحمد رسالن للقيام بعمل رئيس .والتمثيل الخارجي

 .زير بالدرجة العاليةاإلدارة المركزية لشئون مكتب الو

 9/6/6102 بوابة األخبار

 -الوفود األجنبية: 

 األفريقية للدول وممثاًل سفيرًا 38 تستضيف للطيران مصر

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  بمصر،سفيراً وممثالً للدول األفريقية  38استضافت شركة مصر للطيران 

الوفد بجولة ميدانية داخل  موقا.لمصر للطيران شريف فتحي ومساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية السفير محمد إدريس

مصر للطيران للتعرف على إمكانيات الشركة الوطنية وخبراتها في مجال صناعة النقل الجوي وما تقوم به من خدمات يمكن 

 االستفادة منها في دول القارة السمراء.

 9/6/6102 بوابة األخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853219/%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%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853190/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ba035a9d7873e42a5676f7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-1455031130
http://akhbarelyom.com/article/56ba02959e78733230786f08/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-1455030933
http://akhbarelyom.com/article/56ba3cbf9e7873a649bf8374/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-38-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1455045823
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 -البرلمان المصري: 

 مجلس النواب يستعد لزيارة السيسى مطلع األسبوع المقبل

أكد المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب أن السيسى سيزور مجلس النواب مطلع األسبوع المقبل إللقاء خطابه بمناسبة 

مؤكدا أن أمانة المجلس قامت بتجهيز القاعة الرئيسية والشرفات الملحقة بها الستيعاب  الجديدة،افتتاح الدورة البرلمانية 

وقال األمين العام إن عددا من أمناء رئاسة الجمهورية قاموا بمعاينة القاعة الرئيسية .النواب والضيوف المتوقع حضورهم

 .قوات من الحرس الجمهورى مبنى المجلس تمهيدا الستكمال والشرفات والقاعات لوضع الترتيبات الالزمة للزيارة، وتسلمت

 01/6/6102 األهرام
 

 للسيسي"النواب" يرسل مذكرة أسباب رفض قانون الخدمة  رسمًيا

المعروفة إعالمًيا بالخدمة  6101لسنة  08أرسلت األمانة العامة لمجلس لنواب اليوم مذكرة أسباب رفض المجلس للقانون رقم 

بعد أن وقع عليها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مرفًقا بها تقرير لجنة القوى العامة ومضابط  للسيسيالمدنية 

 .الجلسات الخاصة بالقانون

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 الحزب للمجلسجاد يقدم استقالته رسمًيا لرئيس النواب بسبب عدم إخطار 

قدم الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أمس الثالثاء، استقالته من حزب المصريين األحرار إلى مكتب الدكتور على عبدالعال، 

دفعه لتقديمها بنفسه إلى رئيس المجلس  وهو ماوقال إن الحزب لم ُيخطر البرلمان باستقالته، .رئيس المجلس بشكل رسمي

ليقوم المجلس في أولى جلساته عقب إخطاره بها بعرضها على الجلسة العامة للتصويت على تحويل صفته إلى مستقل بدًلا 

 .من عضو حزب المصريين األحرار والتصويت على إسقاط عضويته من عدمه

 9/6/6102 بوابة األهرام

 -األحزاب واالئتالفات: 

  الوفد" يجرى "هيكلة" قطاعات بالحزب ويجهز الئحة داخلية جديدة"

أكد الدكتور ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزبه يجرى عملية هيكلة داخلية تشمل عدد من قطاعات الحزب، 

أنه بالتوازى مع عمليات إعادة الهيكلة فإن الهيئة  تضمن عمليات تطوير مختلفة. وأضافبينها عمل الئحة جديدة للوفد 

من القوانين لتقديمها للبرلمان منها "الخدمة المدنية والتأمين الصحى واإلدارة  البرلمانية لحزب الوفد تقوم بصياغة عدد

  ."المحلية

 01/6/6102 اليوم السابع
 

  عن أسباب استقالة "سرى صيام" من البرلمانالحركة الوطنية "يطالب بالكشف "

قال اللواء رءوف السيد، النائب األول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن استقالة المستشار سرى صيام من البرلمان كانت مفاجئة، 

 للصحة. وطالبالفتا إلى أن ما تردد بشأن أنه كان مجهزا لرئاسة البرلمان والظروف داخل المجلس حالت دون ذلك هو األقرب 

  .تسبب فى تلك االستقالة الذيبضرورة الكشف عن أسباب استقالة سري صيام وإعالنها للرأي العام ومعاجلة القصور 

 01/6/6102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475823/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853176/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853193/%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%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AE%D8%B7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9--%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2578118#.Vrrn7vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2578099#.Vrrn9_l97IU
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  مستقبل وطن" يجهز قانون "الوظيفة" بدياًل لـ"الخدمة المدنية"

قال أحمد حسن، القيادى فى حزب مستقبل وطن، إن حزبه يعكف على إعداد قانون يحمل اسم " الوظيفة المدنية" ليكون بدياًل 

تم رفضه من قبل البرلمان بسبب وجود مواد فى القانون كان عليها اعتراض من الموظفين ومن  الذيلقانون الخدمة المدنية 

جديد سيراعى االبتعاد عن األخطاء الواردة فى قانون الخدمة المدنية، مشيًرا إلى أنه يخضعون للقانون. وأوضح أن القانون ال

  .سيتم االنتهاء من القانون خالل أسبوع من اآلن. يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، صوت بالرفض على قانون الخدمة المدنية

 01/6/6102 اليوم السابع

 -منظمات المجتمع المدني: 

 

 "منظمة حقوقية تصدر بيانا مشتركا لإلفراج عن "معتقل التيشرت13

خرق فاضح للقانون" للمطالبة  عامينمنظمة حقوقية بيانا مشتركا تحت عنوان "تمديد الحبس االحتياطي ألكثر من  03أصدرت 

وأدان البيان .معتقل التيشرت" بعد أن تجاوز مدة الحبس االحتياطي القانونية“بـ باإلفراج عن محمود محمد المعروف 

يوما أخرى،  41لجيزة، بتجديد الحبس االحتياطي لمحمود محمد الطالب بالمرحلة الثانوية، لمدة ا جنايات محكمة عن الصادر القرار

 القرار هذا أن وأعتبر البيان.قصى القانوني للحبس االحتياطيألذمة التحقيقات في القضية وذلك رغم تخطي محمود الحد اعلى 

ر الداللة، ومخالفة صريحة من ِقبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر وعلى خطي مفزًعا، انتهاًكا يمثل

 .نحو متعمد ال ريب فيه

 9/6/6102 رصد

 -تصريحات: 

 

  وصدام مرتقب مع المستقلين البرلمان ُتَفصل لضمان السيطرة هيثم الحريرى: الئحة

ُأعلن عنه  الذيقال النائب هيثم الحريرى، إن هناك اتجاه لتفصيل الالئحة حتى يكون هناك صعوبة أمام أى بديل عن االئتالف 

منذ تشكيل البرلمان، وذلك فيما يخص األعداد المطلوبة لتكوين االئتالف والتوزيع الجغرافى المطلوب. وشدد الحريرى لـ "اليوم 

السابع"، على أن بعض المواد داخل الالئحة هدفها ضمان السيطرة على المجلس، وهو ما سينتج عنه صدام جديد مع 

رهان الحقيقى على الذين أثبتوا أكثر من موقف أنهم خارج نطاق السيطرة فى انتخابات الوكالء المستقلين، مشددًا على أن ال

  .وقانون الخدمة المدنية

 01/6/6102 يوم السابعال

 

  "أحمد كمال أبو المجد: من يقود جماعة اإلخوان "مجهول" وطرفا أزمتها "إقصائى

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر اإلسالمى، إن الجناحين المتصارعين داخل جماعة اإلخوان يعملون دون أجندة وليس 

منها جماعة اإلخوان فى الوقت الحالى، موضحا أن من يقود  تعانيلهم أهداف واضحة، وهو ما سيزيد من األزمة الداخلية التى 

. وأضاف أن جبهتى الجماعة لديهم أفكار مختلفة عن بعضهما البعض، وكال منهما يكره اآلخر الجماعة فى الوقت الحالى مجهول

  .ويسعى إلقصاءه، مشيرا إلى أنه غير معلوم حتى اآلن من يقود الجماعة بشكل فعلى

 01/6/6102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B--%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-/2578048#.VrroEvl97IU
http://rassd.com/176475.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89--%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-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D9%8E%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8/2578111#.Vrrn8vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF--%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84--%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA/2578073#.VrroB_l97IU
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 «استثمارات األمم المتحدة»يعود من البحرين بعد اجتماعات « موسىعمرو »

عاد عمرو موسى إلى القاهرة، قادًما من مملكة البحرين، بعد زيارة استمرت يومين التقى خاللها باألمير خليفة بن سلمان آل 

البحريني، واألمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين والنائب األول لرئيس مجلس خليفة رئيس مجلس الوزراء 

شارك موسى، خالل الزيارة، في اجتماع لجنة االستثمارات التي ضمت وفد من األمم المتحدة ومجموعة من المتخصصين في .الوزراء

تحدث إلى المستثمرين وأعضاء صناديق األمم المتحدة والمنامةمجال االستثمار واالقتصاد وعدد من السفراء والسياسيين في 

المشاركون باجتماع اللجنة بشأن الوضع في مصر والعالم العربي والشرق األوسط، داعًيا إياهم إلى التفاؤل بمستقبل المنطقة 

 .بصرف النظر عن الصعوبات الجارية

 9/6/6102 بوابة األخبار

 -توك شو: 

 ممكن وانا بتكلم دلوقت مركب أو قطر يتقلبوزير النقل:"أنا مش عارف أدير و

ومينفعش الراجل اللى عنده توك توك حاجة.قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل: "أنا بطلع ألف قطر كل يوم ومش بكسب 

ر"، فيما رد "أديب" يبقى أنا مش عارف أديبكسب.ألف جنيه يكسب منه، وأنا اللى عندى ألف قطر بطلعهم كل يوم مش  06بـ 

لخارج لأنه يسعى إلرسال شباب الصف الثانى والثالث  أكد، "الجيوشى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم وبيعه".قائاًل: "

حذر من تفاقم مشكالت النقل فى مصر، قائاًل: "مستويات األمن والسالمة و للتدريب ثم العودة مرة أخرى لنقل الخبرة فى مصر،

لو وخالص.فى مجل النقل منخفضة للغاية، وممكن دلوقتى وأنا وبكلمكم مركب وال قطر يقلب، ومعندناش منظومة سالمة نقل 

إنه يسعى إليجاد حل لسالمة النقل فى مصر من خالل  غرق فى النيل هقولك ال أضمن". وقالقولتولى تضمن أن مفيش مركب ت

بعض المخططات لالستفادة من الخبرات اإلنجليزية فى قطاع السكة الحديد، والفرنسية فى المترو، والماليزية والكورية فى مجال 

  .كة الحديد، وكذلك أسبانية لتصنيع القطار السريعالنقل النهرى، وخبرات روسية الستفادة منهم فى تصنيع عربات الس

 01/6/6102 اليوم السابع

  "معارض" يدعم "النظامعبد الرحيم على يطالب السيسى بمساعدته فى تشكيل تيار "

 السيسى وأجهزةوقال عبد الرحيم على، إنه يريد تشكيل تيار معارض يدعم النظام، موّضًحا: "هل هناك استطاعة من الدولة 

موّجًها حديثه لخالد صالح: "أبوس  ببرنامج "آخر النهار"الدولة مساعدتى فى هذا األمر؟". وأضاف خالل حواره مع خالد صالح، 

رجلك قول لهم ساعدونى". وأشار إلى أن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتالف "دعم مصر" ليس لديه خبرات سياسية، وكذلك 

صحته لم تساعده، متسائاًل "هل فيه زعيم أغلبية مابيتكلمش فى جلسات؟". وأكد أن البرلمان الحالى من أقوى برلمانات مصر، 

". وأوضح أن هناك عمل يتم على األرض جيد جدا داخل ق، إال بالمنطق والعقل والحكمةأحد تروضيهم على اإلطال لن يستطيعو

الدولة، ولكن ال يوجد عقل سياسى فى البلد يفكر بطريقة سليمة، الفًتا إلى أنه أقوى من ائتالف دعم مصر لدى الحكومة، السيما 

يميز نوابه عن اآلخرين. وعن مصالحته مع رجل األعمال نجيب ساويرس، قال: "كانت بالصدفة  أن هذا االئتالف ال يوجد به ما

لى أن إوأشار أثناء حفل فى شرم الشيخ، عندما احتضنا بعضنا البعض فى لحظات، اتصالحنا فى فيمتو ثانية ودوبنا الخالفات، 

هاجم و.ون داخل البرلمان، بسبب النظر فى رفع الحصانة عنهالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يذبح الدستور والقان

إبراهيم عيسى، قائال:"هناك صحفيين كباربينهم مقدم برنامج تليفزيونى، كان يريد أن يكون مقرب من السيسى، مثل "هيكل" 

 .ن الرئيس الراحل جمال عبد الناصرعندما كان مقرب م

 01/6/6102 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56b9ff809e7873752f786f07/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-1455030144
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8%B4-/2577936#.VrroPvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%AF%D8%B9/2578005#.VrroG_l97IU
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 -سو شيال ميديا: 

 %011السيسي": مهما حاولت مش هتظبط الطبخة “لـ  عبد العظيمحازم 

على استقالة المستشار سري صيام من برلمان السيسي، وذلك خالل تغريدة  عبد العظيمعلق الناشط السياسي الدكتور حازم 

 هجوما أن المستشار سري صيام سيواجه عبد العظيم" وأكد ."تويتر" القصيرة التغريدات بموقع الشخصي نشرها عبر حسابه

مهما " :نصها جاء السيسي إلى رسالة موجها المشانق، له ستعلق أنه مؤكدا ،"رلمانالب من استقالته بعد السيسي إعالم من عنيفا

  ."%011حاولت مش هاتظبط الطبخة 

 01/6/6102 رصد

 

 القمع دي يوقفها بطريقته آلةإللى يعرف يوقف  إللى يعرف ميدفعش كهربه ميدفعش هيثم غنيم:

م: ، حول المال العا”فيس بوك“الناشط الحقوقي هيثم ُغنيم، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل اإلجتماعي قال 

إلى يعرف ميدفعش كهربه في مصر ميدفعش ولو بالتبويظ، إلى يعرف يتهرب من ضرايب يتهرب، إلى يعرف يهرب من التجنيد “

 وتابع .”مترو ميدفعش، إلى يعرف يوقف آلة القمع ده يوقفها بطريقته ميتجندش، إلى يعرف ميدفعش تذكرة اتوبيس أو

 .”فلوس الشعب بتروح لحبة خنازير بيقتلوا شباب مصر للشعب.من النهاية فلوس الشعب مش بتروح “ُمختتمًا تدوينته: 

 9/6/6102 بوابة يناير

 

 تعرض له الطالب اإليطالي بسجون السيسيمحمد سلطان: أعرف ما 

أجرت صحيفة الريبوبليكا اإليطالية مقابلة مع المعتقل السابق في مصر، محمد سلطان، حول األوضاع في سجون النظام المصري، 

 حتى وتعذيبه وحالة الفوضى والوحشية داخل األجهزة األمنية؛ وذلك على خلفية اختطاف الطالب اإليطالي جوليو ريجيني

"، عن محمد سلطان قوله: "عندما قرأت في األخبار ما حصل للطالب 60ونقلت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي.الموت

اإليطالي جوليو ريجيني، تذكرت المعاناة التي مررت بها أنا أيضا في سجون النظام العسكري المصري. فجسم ريجيني كانت عليه 

الصحيفة إن هذه الشهادة المحزنة تأتي من الشاب  وقالت ."ي أنا وبقية السجناء الذين قابلتهماآلثار ذاتها التي كانت على جسم

؛ بتهمة مساندة تيار اإلخوان المسلمين، 6103سنة، الذي اعتقل إثر االنقالب العسكري في سنة  61محمد سلطان، البالغ من العمر 

ويقول سلطان بنبرة حزينة وهو .النظام أقبية في قضاها شهرا 60 جملة من شهرا 02 مدى على الطعام عن إضراب في دخل ثم

 ."يحاول حبس دموعه: "لقد خرجت من الجحيم بأعجوبة، فأنا حي اآلن بفضل الجنسية المزدوجة؛ ألنني مواطن مصري أمريكي

 9/6/6102 60عربى

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/176470.htm
http://yanair.net/?p=47430
http://arabi21.com/story/886618/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 موظفو "األوقاف" بـ"سجاد اإلسكندرية" يواصلون اعتصامهم

واصل موظفو هيئة األوقاف بمصنع سجاد دمنهور فرع اإلسكندرية، اعتصامهم داخل مقر المصنع بمنطقة اللبان، انتظاًرا لما 

التى أطلقوها أمس األول االثنين للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس ستسفر عنه رسائل استغاثتهم 

شريف إسماعيل ووزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للمطالبة بأحقيتهم فى الحد األدنى لألجور أسوة بزمالئهم فى الهيئة 

على الفرماوى، إلى مدير عام مصنع دمنهور، الذى أكد فيه  وأرفق الموظفون فى رسائلهم صورة من خطاب رئيس الهيئة الدكتور

 أسوة بزمالئهم فى المصنع األم وتطبيق الحد األدنى. ٪٥٢النظر إلى مطالبهم فى صرف حافز 
 6102-6-01 البوابه نيوز

 العتداء لواء شرطة على زميلهم« بمركز سمنود»اعتصام عشرات المحامين بـ

اعتصم عشرات المحامين داخل مركز شرطة سمنود بالغربية، مساء الثالثاء، احتجاًجا على اعتداء لواء شرطة باللفظ على محام 

 ُيدعى وليد شوكت. وقرر المحامون االعتصام بعد إبالغ النقابة الفرعية والعامة بالواقعة.

 6102-6-9 المصري اليوم

 بكفر الزيات احتجاًجا على فصل عدد من زمالئهم« المالية والصناعية»اعتصام عاملي 

شركة التي تتقاسم الحكومة والكان العاملون بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات، إحدى أكبر الشركات الصناعية بوسط الدلتا، 

القابضة والقطاع الخاص أسهمها، فوجئوا بصدور قرار من مجلس اإلدارة، بفصل أحمد فاروق، مشرف تدريب، رئيس اتحاد عمال 

ونظم العمال وقفة احتجاجية، ودخلوا في اعتصام مفتوح بمقر  الشركة، وأسامة سعيد، مدير أمن الشركة السابق، وآخرين

 ن تراجع اإلدارة في قرارها، وإعادة العمال المفصولين.الشركة، لحي

 6102-6-9 المصري اليوم

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 جنيه مليار 1٫8مبيعات األجانب تهوى بالبورصة وتخلف خسائر 

 396,239امس على تراجع جماعى لمؤشراتها حيث اغلق ورأس المال السوقي عند مستوى انهت البورصة تداوالتها فى جلسة 

مليار جنيه بسبب ضغوط بيعية من قبل المستثمرين االجانب فى حين اتجهت تعامالت  1ر8مليار جنيه مخلفا تراجعا 

 جنيه.  0,119,938,284.01وسجلت إجمالي تداوالت جلسة امس نحو  المصريين والعرب للشراء

 6102-6-01 جريدة االهرام

 "مغشوشة" بمصر المتداولة األدوية من %01: التجارية الغرفة

 ."من األدوية المتداولة في السوق المصري "مغشوشة %01عوف رئيس غرفة تجارة األدوية بالغرفة التجارية، أن قال د.علي 

مليار،  41مليار جنيه، من إجمالي  4وأضاف د.عوف في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم"، أن حجم تجارة هذه األدوية يصل إلى 

 هي حجم التجارة في سوق الدواء المصري.

 6102-6-9 بوابة االخبار

http://www.albawabhnews.com/1764540
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889858
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889741
http://www.ahram.org.eg/News/131812/5/475795/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b9d4fa9d7873c4120cfb8f/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-10-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-1455019258
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 خبير اقتصادي: تخفيض سعر الصرف بالموازنة الجديدة ينبئ بكارثة

جنيه  8.61لى أساس سعر صرف ع 6102-6102قال رضا عيسى الخبير االقتصادي، إن إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 

للدوالر، يكشف سياسة الدولة في استجابتها إلى البنك الدولي ورجال األعمال الُمصدرين الذين طالبوا بتخفيض سعر الجنيه أمام 

وأكد عيسى  ."الدوالر، مضيًفا"المشكلة في المعادلة الصعبة ألن صادرتنا نصف واردتنا ومش بنجيب دوالرات ومبننتجش

لـ"الوطن"، أن المنهج االقتصادي الذي تسير عليه الدولة يحتاج إلى مراجعة، حيث إنها بدأت ترفع سعر الدوالر من التسعينات، 

 وحتى اآلن بحجة تنشيط الصادرات، ولم يتم تنشيطها، موضًحا أن ذلك يعكس خطأ المنهج الذي تسير عليه.

 6102-6-9 الوطن

 "البنك األهلي ينسحب أمام "ساويرس" من صفقة "سي آي كابيتال

قرر البنك األهلي المصري، أكبر بنك حكومي بالسوق المصرية، وشركته "األهلي كابيتال" االنسحاب بشكل مفاجئ وسريع من 

، وذلك أمام المنافس الوحيد  CIBالبنك التجاري الدولي التنافس على صفقه شراء شركة "سي آي كابيتال" التابعة لمجموعة

شركة "أوراسكوم" التابعة لرجل األعمال نجيب ساويرس، لتحسم بذلك المنافسة لصالح شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم 

ات حالًيا بوضع اللمسوتقوم أوراسكوم  والتكنولوجيا التي كانت قد سبقت أن قدمت عرض شراء مبدئي، منتصف ديسمبر الماضي

 .األخيرة إلجراءات تقديم عرض شراء نهائي؛ حيث من المنتظر أن تقدمه للبنك التجاري الدولي بنهاية األسبوع

 6102-6-9 رصد

 الطرق والمواصالت

 القوات المسلحة تتسلم كوبرى سوهاج المنهار إلصالحه

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة معاينة جسم كوبرى طريق مدينة سوهاج الجديدة الذى حدث به انهيار جزئى قبل بدأت لجان 

استالمه من الشركة المنفذة يوم األربعاء الماضى وتحديد أنسب الوسائل إلصالحه بما يضمن تحقيق أعلى مستويات األمان 

 د الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باصالح الكوبرى .والسالمة للمواطنين بناء على تكليف من الرئيس عب

 6102-6-01 جريدة االهرام

 فى المنيا عودة حركة القطارات بعد اصطدام قطار بسيارة مالكى

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية، يفيد تصام القطار 

القادم من أسوان إلى القاهرة اإلسبانى بسيارة مالكى عند مزلقان مغاغة وتسبب ذلك فى توقف حركة القطارات لمده تزيد عن 

 .هزة األمنية تم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة القطاراتساعة، وبانتقال األج
 6102-6-01 اليوم السابع

 المهندسين" تكشف أسباب انهيار كوبري سوهاج"

تقرير اللجنة المشكلة من شعبة الهندسة المدنية تعقد النقابة العامة للمهندسين، ظهر اليوم األربعاء، مؤتمًرا صحفًيا، لعرض 

تكونت اللجنة من كل من؛ الدكتور حازم المرصفاوي، أستاذ هندسة التربة  و بالنقابة، لفحص أسباب انهيار كوبري سوهاج

 العامة قدوكانت النقابة  واألساسات، والمهندس عالء عبد العال، وكيل الشعبة المدنية، والمهندس أحمد حشيش، أمين الشعبة

قررت تشكيل لجنة من مهندسيها بشكل عاجل لفحص ومعاينة انهيار كوبري سوهاج، للتوصل إلى أسبابه بمساعدة النقابة 

 .الفرعية بمحافظة سوهاج، وتقديم تقرير مفصل للجنة االستشارية العليا بالنقابة

 6102-6-01 رصد

http://www.elwatannews.com/news/details/964246
http://rassd.com/176405.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131812/29/475805/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/2578309#.Vrr_X_krLIU
http://rassd.com/176495.htm
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 سياحهال

 قرار لـ"السيسي" بإنشاء ميناء سياحي دولي في العين السخنة

عبدالفتاح السيسي بإنشاء منطقة منتجع الجاللة في منطقة العين السخنة، لتكون ميناء سياحي لنشرت الجريدة الرسمية قراًرا 

ه تنفيذ الميناء وتنظيم وإدارة تشغيلوتتولى وزارة الدفاع، وفًقا للقرار، اإلشراف الفني على  دولي الستقبال اليخوت وسفن النزهة

والتأكد من مطابقته للمواصفات واالشتراطات المقررة قانوًنا، وعلى الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة في هذا 

 صة.مع الجهات المختالشأن كل فيما يخصه، ويصدر وزير النقل القرارات الالزمة واإلجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق 

 6102-6-9 الوطن

 مطارات دولية 3الحكومة توقع اتفاًقا مع شركة بريطانية لتقييم 

ات شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح األربعاء، مراسم توقيع اتفاق بشأن تقييم بعض المطار

المصرية، بين وزارة الطيران المدني ممثلة في إسماعيل أبوالعز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة 

 ، وذلك بحضور الطيار«الشرق األوسط»الجوية، وأندرياس كارلتون سميث، رئيس مجلس إدارة شركة كنترول ريسكس البريطانية 

 مدني، وهشام زعزوع، وزير السياحة.حسام كمال، وزير الطيران ال

 6102-6-01 المصري اليوم

 جامعة مصرية تشارك اليوم فى "ماراثون جرى" بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة 21

 60رعاية وزارتى التعليم العالى، والشباب والرياضة، بمشاركة ينطلق اليوم األربعاء، ماراثون للجرى تنظمه جامعة أسوان، تحت 

طالبا وطالبة وذوى االحتياجات  62جامعة مصرية، من أمام نادى التجديف الرياضى بكورنيش أسوان حتى استاد أسوان، بمشاركة 

داخلية بالمدينة خالل موسم الخاصة ومشرفين من كل جامعة من الجامعات المشاركة، وذلك بهدف تنشيط السياحة الخارجية وال

 .الشتاء
 6102-6-01 اليوم السابع

 

 زراعهال

 ضربة جديدة للمزارعين« المستورد»إلغاء رسوم الوقاية على «: السكر للصناعات»رئيس 

لسكر للصناعات التكاملية إن إلغاء وزارة التجارة والصناعة رسوم الحماية المؤقتة التي فرضتها قال حسن كامل رئيس شركة ا

على واردات السكر األبيض منذ ابريل من العام الماضى، يفتح السوق أمام السكر األوربي، دون جمارك وبأسعار تقل عن المحلى 

" المصري اليوم "، القرار يمثل ضربة جديدة للمزراعين والمنتجين جنية للطن. واعبتر كامل في تصريح خاص لـ  0111بأكثر من 

وأشار كامل، إلى أن موسم توريد محصول  والذين يعانون من تداعيات ارتفاع تكلفة الزراعة المحلية مقارنة باالسواق العالمية

» اف وأض المحافظات األسبوع الماضيالقصب بدء الشهر الماضي فيما بدأ موسم توريد البنجر إلى شركات إنتاج السكر في بعض 

القرار تالعب بأصحاب المصانع لصالح فئة من التجار ، وعلى الحكومة أن تحدد موقفها إذا ما أرادت زراعة القصب والبنجر 

أو وتابع أن الشركات ال يمكنها اتخاذ أى قرارات بتعطيل استالم المحاصيل من الفالحين  .«واالستمرار فى صناعة السكر محليا

 .تخفيض الكميات، مشيًرا إلى أن الشركات تتحمل كامل الخسارة جراء إغراق األسواق بالمنتجات المستوردة 

 6102-6-9 المصري اليوم

 

http://www.elwatannews.com/news/details/964312
http://www.almasryalyoum.com/news/details/890021
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/21-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC/2578165#.VrsAGPkrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889698
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 شركة فرنسية تقاضي هيئة السلع المصرية بسبب شحنة قمح

الفرنسية، اليوم الثالثاء، إنها بدأت إجراءات قضائية لتحدي قرار هيئة السلع التموينية المصرية رفض شحنة قالت شركة بونجي 

وأحدثت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ارتباكا بسوق القمح  قمح فرنسي تعاقدت على شرائها من شركة السلع الزراعية

ركة وبحسب الش ت ستقبل الشحنات التي توجد بها أي نسبة من طفيل اإلرجوتالعالمية في األسابيع األخيرة بخصوص إذا ما كان

الفرنسية في بيان صحافي، اليوم، فقد "استوفت شحنة القمح الفرنسي التي شحنتها بونجي، إحدى أكبر شركات تجارة الحبوب 

 "تحميلعند ال %1.11في العالم، إلى مصر شروط المناقصة التي سمحت بنسبة إرجوت ال تزيد على 

 6102-6-9 العربي الجديد

 

 قباطاأل

 قراران لـ"السيسي" بالترخيص بإقامة كنيستين في القاهرة الجديدة وأسيوط

األخوة المرحبين بشارع النصارى نشرت الجريدة الرسمية، قراًرا جمهورًيا لـ"السيسي" بالترخيص للطائفة اإلنجيلية بكنيسة 

وتضمنت الجريدة قرار  الغربي مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، وذلك تحت إشراف اإلدارة الهندسية المختصة بالمحافظة

الكائنة بمنطقة مركز  0 \41جمهوري آخر لـ"السيسي"، بالترخيص للطائفة الكاثوليكية بإقامة كنيسة على قطعة األرض رقم 

 نفل بالتجمع األول بالقاهرة الجديدة.خدمات القر

 6102-6-9 الوطن

 أكتوبر اليوم.. والكنيسة تمنع حضور األطفال والتصوير 2تواضروس يلقي عظته بـ

 2اليوم، عظته األسبوعية بكنيسة المالك بمطرانية  يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،

أكتوبر وأوسيم لألقباط األرثوذكس، في زيارة هي األولى للبابا إلى اإليبارشية، في إطار نقل عظاته خارج الكاتدرائية المرقسية 

ة الحضور، مع منع دخول بالعباسية، وتنقله بين اإليبارشيات لتفقد األقباط وأشارت المطرانية إلى أن حضور العظة بأولوي

األطفال أو أي فرد ال يحمل بطاقة رقم قومي ابتداء من طالب الثانوية فيما فوق، ومنع التصوير بالكاميرات الشخصية أو 

الموبايالت أثناء صالة العشية والقداس، وعدم السماح بالوجود في فناء الكنيسة خالل اليوم وغدا، ومطالبة األقباط بالتعاون 

 األمن وأفراد الكشافة.مع رجال 

 6102-6-01 الوطن

 بيان من الكنيسة األرثوذكسية الروسية تشيد بجهود السيسي للحفاظ على السالم بين األديان

( والكنيسة القبطية المصرية بيانا، ROCلروسية )أصدر المشاركون فى االجتماع األول للجنة الحوار بين الكنيسة األرثوذكسية ا

اليوم الثالثاء، لإلشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الحفاظ على السالم بين األديان فى البالد ومحاربة التطرف، ودعوا 

 أيضًا إلى استعادة الرحالت الجوية المباشرة بين االتحاد الروسى ومصر.

 6102-6-9 االقباط اليوم

 

 

 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/9/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AD
http://www.elwatannews.com/news/details/964321
http://www.elwatannews.com/news/details/965029
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=143562
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 أخرى

 "الرياض السعودية": اإلطاحة بثالثة سعوديين قتلوا مصرًيا بـ"الدهس"

مقتل مقيم مصري إثر  أحالت شرطة منطقة الرياض ثالثة مواطنين سعوديين لهيئة التحقيق واالدعاء العام عقب تورطهم في

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فإن العقيد فواز  خالف بينهم بسبب مضايقة مرورية بحي العمل جنوب العاصمة الرياض

الميمان الناطق اإلعالمي بشرطة منطقة الرياض قال إنه أنه في حوالي الساعة العاشرة من مساء االثنين الماضي، ورد لغرفة 

ن بالغًا من أحد المواطنين عن قيام ثالثة أشخاص يستقلون سيارة جيب باالعتداء على وافد مصري بالضرب عمليات دوريات األم

 بحي العمل جنوب العاصمة لمضايقة مرورية حدثت بينهم.

 6102-6-01 بوابة االهرام

 وإصابة آخر وإحراق منزل فى تبادل إطالق نار بين عائلتين بسوهاج 6مقتل 

 

مجموعات قتالية " ومدرعتين من إدارة قوات األمن للسيطرة على مشاجرة  4دفعت األجهزة األمنية بمديرية أمن سوهاج بـــ" 

بين عائلتى "الحرازوة والرماضنة" بناحية قرية الكتكاتة دائرة مركز ساقلتة، تبادل خاللها الطرفان إطالق األعيرة النارية، وقعت 

أحدهما ينتمى للعائلة األولى، والثانى تصادف وجوده بمكان المشاجرة، وإصابة آخر وذلك بسبب سابقة  6ما نتج عن مصرع 

 .بينهما

 6102-6-01 اليوم السابع

 حريق بمكتبة اإلسكندرية.. وال خسائر

وقالت مصادر لـ مصر  عليه سريًعا شب حريق صباح اليوم، بمكتبة اإلسكندرية، إال أنه لم يسفر عن خسائر وتمت السيطرة

العربية، إن إدارة المكتبة تحركت سريًعا للسيطرة على الحريق، وأخلت جميع المباني، ما حال دون حدوث أية خسائر سواء في 

نجح ورجحت المصادر، أن يكون سبب الحريق ماس بـ"كشاف كهرباء"، داخل مخزن الكتب، إال أن األمن الصناعي  المبنى أو األرواح

 في السيطرة عليها سريًعا.

 6102-6-01 مصر العربيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/853389/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-2-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86/2578179#.VrsAj_krLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/920784-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 

6102فبراير 01  مرصد اإلعالم المصري       19   

 

 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن ثالثة أشخاص

اللتحاقهم أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارات وزارية بإسقاط الجنسية المصرية عن ثالثة أشخاص 

وشملت .بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وعملهم بجهازها األمني دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي

 القرارات كال من محمد عطا محمود الكحلوت وسامح عطا محمود الكحلوت ومحمد على عيد أبو عجمى.

 01/6/6102 البوابة نيوز
 

 ضابًطا بمختلف الرتب 86لـ مدير أمن اإلسماعيلية يجري حركة تنقالت 

منهم أربع  المديرية،من الضباط والقيادات األمنية ب 86تنقالت شملت  حركة اإلسماعيلية،ي العزازي مدير أمن أصدر اللواء عل

 بحث بمختلف الرتب.ضابط  64ضابط نظام، و 18عقداء، و 2عمداء، وعدد 

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 هارب من أحكام قضايا شيكات ببالده سعودىترحيل رجل أعمال 

، بعد أن ألقت شرطة اإلنتربول القبض عليه من داخل سعودىقامت سلطات األمن بمطار القاهرة الدولي، بترحيل رجل أعمال 

 بالده.مقر إقامته بالبالد، وذلك بعد هروبه من تنفيذ أحكام قضائية في 

 9/6/6102 المصرى اليوم
 

 أشهر إلطالقه النار على محاٍم داخل محكمة مدينة نصر 2حبس أمين شرطة 

جنيه التهامه بإطالق النار  111أشهر وكفالة مالية قدرها  2قضت محكمة جنايات العباسية، بمعاقبة أمين شرطة بالحبس لمدة 

 على محام داخل محكمة مدينة نصر.

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 سنة على تأسيسه 31من الكوادر األمنية األفريقية في مرور  084مركز بحوث الشرطة يحتفل بتخرج 

دولة إفريقية من خالل  69بـ من الكوادر األمنية  084احتفل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتخرج دفعة جديدة تضم 

عاًما على تأسيس المركز لبحوث ودراسات منع الجريمة بمركز  31، وذلك في احتفال بمرور األفريقية-الشراكة األمنية المصرية 

وزير الداخلية، واللواء محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة،  عبد الغفارجدي حضر الحفل اللواء م.بحوث الشرطة

 وسفراء أفارقة وممثلو عدد من السفارات اإلفريقية، باإلضافة إلى قيادات وزارة الداخلية ووسائل اإلعالم المختلفة.

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 أفراد الشرطة بقسم ثان الزقازيق يواصلون وقفتهم االحتجاجية لليوم الثالث على التوالي

واصل العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية، الثالثاء، وقفتهم االحتجاجية لليوم الثالث على التوالي داخل قسم أول 

وذلك عقب فشل التفاوض مع مدير األمن العتراضهم على قيام مجهولين بالتعدي على زميلهم  الشرقية،الزقازيق بمديرية أمن 

 ية.وسرقة سالحه الميري ودراجته البخار

 9/6/6102 المصرى اليوم

http://www.albawabhnews.com/1764827
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/853222/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889689
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/853100/%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%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8D-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/853009/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889602
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 -محاكم ونيابات: 

 استئناف بورسعيد ترفض رد المحكمة في أحداث اإلسماعيلية

محافظة قضت محكمة االستئناف العالي ببورسعيد في جلسة اليوم برفض طلب رد محكمة الجنايات التي تنظر أحداث 

جنيه  3111آخرين، وغرمت المحكمة الدكتور بديع  014اإلسماعيلية، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين و

 .الدائرة في قاض كل عن جنيه 6111 طه محمد الدكتور وغرمت الدائرة رئيس برد طلبه في غرامة

 01/6/6102 رصد

 

 طالب بإعدام المتهمين وتوقيع أقصي العقوبةتالنيابة في "قضية التخابر 

طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة التي تنظر قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة 

 آخرين من جماعة اإلخوان. 01على محمد مرسي والدولة السيادية إلى دولة قطر، بإعدام المتهمين وتوقيع أقصي العقوبة 

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 متهًما في أحداث الفتنة الطائفية باألقصر 43سنوات لـ  3بالمؤبد والسجن  4الحكم على 

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، بمعاقبة كل من، )بغداد.ع.س(، و)أيمن.أ.ط( 

في  43قضت المحكمة ببراءة  (. كما. ح.أ)طايعسنة على  01و)أحمد.ي.م( و)مصطفى.ع( بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن 

 سنوات على كل منهم في واقعة حرق المنازل. 3بـ جريمة القتل، والحكم 

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 العنف بالشرقية علىمتهًما بالتحريض  09لـ المؤبد 

آخرين، في القضية التى  3متهًما بالتحريض على العنف، والبراءة لـ  09أصدرت محكمة جنايات الشرقية حكًما بالمؤبد في حق 

 جنايات أبوكبير. 422/6101حملت رقم 

 9/6/6102 بوابة األهرام

 

 والبراءة لفياض وآخر آخرين 3و مرسىمستشار سنوات حبًسا لمحيى حامد  3

سنوات  3لدواٍع أمنية، حكًما بالحبس  االبتدائية،أصدرت محكمة جنايات الشرقية )دائرة اإلرهاب(، المنعقدة في محكمة بلبيس 

كما أصدرت المحكمة حكًما ببراءة اثنين آخرين، بينهم النائب .آخرين 3لـ حامد مستشار محمد مرسي، ومثلها  محييعلى الدكتور 

 جنايات بلبيس. 6104/ 02193وذلك في القضية رقم  ،6106الشعب في برلمان السابق محمد فياض عضو مجلس 

 9/6/6102 المصرى اليوم

 

 بدسوق إلى المحاكمة العسكرية شخصًا 31المحامى العام األول لنيابات كفر الشيخ يحيل 

محبوسون إلى النيابة العسكرية  01متهًما منهم  31الزنفلي المحامي العام األول لنيابات كفرالشيخ الكلية، أحال المستشار محمد 

 باإلسكندرية لالختصاص لمحاكمتهم.

 9/6/6102 بوابة األهرام

http://rassd.com/176472.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/853281/%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%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/853246/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/853214/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889663
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/853181/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1.aspx
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 متهما بالتحريض على العنف 39 وبراءة 46 لـسنوات  3السجن 

 ،متهم 46على سنوات  3أصدرت محكمة جنايات الشرقية، المنعقدة في محكمة بلبيس االبتدائية، لدواٍع أمنية، حكًما بالحبس 

 العنف، علىمتهًما بالتحريض  39لـ آخرين، والبراءة  6كما أصدرت نفس المحكمة حكًما بالمؤبد على .بتهمة التحريض على العنف

 .6103/ 61296واستهداف أفراد وضباط الجيش والشرطة، في القضية التي حملت رقًما 

الشروق خبر حبسه فيما سنوات حيث نشرت بوابة األهرام و 3وتضاربت االنباء حول براءة نجل شقيق محمد مرسى أو حبسه لمده 

 برائته 60نشرت عربى

 9/6/6102 الشروق
 

 إخوان بالغربية 4لـ ألف غرامة  31سنتان حبس و

من المتهمين باالنضمام لجماعة  4لـ ألف جنيه،  31قضت محكمة جنح مركز السنطة بالغربية، الثالثاء، بالسجن سنتين وغرامة 

 اإلخوان، في قضايا شغب وعنف وتظاهر بدون تصريح وتكدير األمن والسلم العام وترويع حياة المواطنين.

 9/6/6102 الشروق
 

 بمحكمة مطاي لجلسة يونيو المقبل ة إهانة قاٍضمحامين بالمنيا بتهم 9تأجيل محاكمة 

محامًيا متهًما  66محامين ضمن  9قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الثالثاء، تأجيل محاكمة 

بإهانة قاض بمحكمة مطاي، ومنعه من أداء عمله لجلسة األسبوع الثانى من دور شهر يونيو المقبل للمرافعة، كما قررت المحكمة 

 إخالء سبيل جميع المحامين المتهمين.

 9/6/6102 بوابة األهرام
 

 سنوات 8الحكم على ضابط اإلسماعيلية بالسجن 

سنوات، على ضابط اإلسماعيلية المتهم بالتعدي على صيدلية  8، بالسجن ات اإلسماعيلية الدائرة الثانيةقضت محكمة جناي

 صيدالنية اإلسماعيلية.والتسبب في وفاة زوج 

 9/6/6102 البوابة نيوز
 

 "المفوضين" توصي ببطالن التحفظ على أموال أبو تريكة

الصادر أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بمحكمة القضاء اإلدارى بإلغاء قرار التحفظ على أموال الالعب محمد أبو تريكة 

 من لجنة التحفظ على أموال اإلخوان.

 9/6/6102 الوفد

 -اعتقاالت: 

 القبض على عضو بحزب الدستور بالجيزة واخفاءه قسريًا

مسعود إبراهيم عبدالعال العضو بحزب  عبد اهللقال محمد مسعود شقيق، أن قوات الشرطة قامت بالقبض على شقيقه 

لخدمات وصيانة السيارات بالمعادىيوالذى يعمل محاسبًا بها يوم األحد الرابع ” أوتوستار“الدستور بالصف، من مقر عمله بشركة 

 ي أو إعالم أهله بالتهمة الموجهة إليه.والعشرين من يناير المنصرم، دون إذن قضائ

 01/6/6102 بوابة يناير

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022016&id=2350f1ae-f947-4a9c-9a20-27087966df13
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022016&id=fc7e57bd-0bd5-48df-bb52-480306f50166
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/853163/%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%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85--%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1763782
http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1043312-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9
http://yanair.net/?p=47557
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 شابا باإلسكندرية وأنباء عن تعرضهم للتعذيب 61الداخلية تخفي قسريا 

إخفاءً قسريا عقب اختطافهم تواصل قوات األمن إخفاء عشرين شابا بمحافظة اإلسكندرية من مراحل التعليم اإلعدادي والثانوي 

ويتخوف أهالي .ثان منتزة بقسم فبراير الجاري، على خلفية نزاع بين أحد أمناء الشرطة 4من منازلهم منذ يوم الخميس 

وحسب األهالي فإن أحد أمناء .التعذيب أنواع ألبشع تعرضهم عن أنباء توارد بعد للخطر، أبنائهم حياة تعرض من المعتقلين

 ."المشرحة من تاخدوه لكم هنبعت هيموت واللي ائال "استعوضوا ربنا فيهم،الشرطة صرح ق

 01/6/6102 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/176461.htm
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــ

 صدقى: القوات المسلحة قادرة على التصدى لتحديات األمن القومى

أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، أن القوات المسلحة كانت وستظل عند أكد الفريق 

حسن الظن بها، قوية وقادرة على مواجهة جميع التهديدات التى تستهدف المساس بأمن مصر القومي، وأن رجالها أقسموا 

 ات التى كلفهم الشعب بها لحماية قيمه وإرادته والدفاع عن أمنه واستقراره .بأرواحهم ودمائهم على الوفاء بالمهام والمسئولي

بالتزامن مع الجهود المضنية فى دعم مقومات التنمية الشاملة بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية عمالقة للنهوض بالوطن فى 

لعسكريين والجنود بالمنطقة الغربية شتى المجاالت، جاء ذلك خالل لقائه عددا من قادة وضباط وضباط الصف والصناع ا

 العسكرية.

 01/6/6102 األهرام

 القوات المسلحة تعلن عن فرص عمل بالمشروعات القومية العمالقة التي تنفذها الهيئة الهندسية

ن توفير العديد من فرص العمل لذوي الخبرة والكفاءة من الفنيين وعمال التشغيل أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ع 

وقال بيان للقوات المسلحة إن فرص العمل المطلوبة علي ماكينات األساسات العميقة وماكينات حفر أبار المياه للعمل  والصيانة.

توفر الهيئة الهندسية اإلمكانية لتدريب سائقي المعدات كما  بالمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات.

األخرى للعمل علي ماكينات األساسات العميقة وماكينات حفر اآلبار لمدة شهر مدفوع األجر، على أن يتم التعيين لمن يثبت 

طلبات التعيين وااللتحاق  وتقدم كفاءته بعد اجتياز االختبارات المقررة بشرط إجادته للقراءة باللغتين العربية واإلنجليزية.

العباسية،  -بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة اإلفريقية بجوار مستشفي عين شمس التخصصي 

مدينة نصر للعمل علي ماكينات حفر  -لتخصص األساسات العميقة، وبمقر دار المياه بشارع حسن مأمون خلف مدرسة المنهل 

راق والشهادات الالزمة " شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة منها وصحيفة الحالة الجنائية وصورة اآلبار، ويرفق بها األو

رخصة القيادة المهنية وشهادة الميالد وصورة شهادة المؤهل وشهادة الخبرة إن وجدت "، وذلك اعتباًرا من يوم السبت الموافق 

 ولمدة شهر. 03/6/6102

 01/6/6102 األهرام

 وزير دفاع جنوب السودان: نشكر مصر على موقفها الرافض للعقوبات.. ونثمن دورها في دعمنا

اربين بدولة جنوب السودان الفريق "كوال مانيانج جوك" إن مصر دولة متقدمة عسكريا، وأن قال وزير الدفاع وشئون قدامى المح

وثمن الوزير دور القوات المسلحة  جنوب السودان تقدر الدعم والدور المصرى في مساندته في األزمة الراهنة التي تمر بها البالد".

لقوات المسلحة المصرية، وقال " إن جنوب السودان تتطلع لزيادة المصرية في تأهيل الكثير من الضباط بالمنشآت التعليمية ل

 التعاون العسكري مع مصر لرغبة الجنوب بناء جيشه الوطني وتسليحه وتدريبه بشكل حديث، وتأمين سالمة أراضيه ومواطنيه".

الشكر للحكومة المصرية لموقفها من  -في مقابلة اليوم األربعاء مع موفد وكالة أنباء الشرق األوسط إلى جوبا  -ووجه الوزير 

التصدي لمقترح العقوبات الدولية، بجانب دول السنغال وأنجوال والصين وروسيا وفنزويال، مشددا على ضرورة حل المشاكل 

 اإلفريقية عن طريق األفارقة أنفسهم، ورفض التدخل الغربي.

 01/6/6102 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475826/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/853424/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/219/853422/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6-.aspx
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 الفريق حجازى يبحث مع سفير السعودية بالقاهرة العالقات الثنائية

فبراير،بمقر وزارة الدفاع السفير أحمد قطان سفير  9لفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، الثالثاء استقبل ا

وقال بيان للسفارة السعودية ، أنه جرى خالل  خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية.

 ن البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك.اللقاء استعراض العالقات الثنائية بي

 9/6/6102 بوابة االخبار

 عمق مصر« داعش»المخابرات العسكرية األمريكية: لن نتفاجأ إذا ضرب 

سيزيد وتيرة هجماته « داعش»المخابرات العسكرية األمريكية الجنرال فنسنت ستيوارت، أمس األول، إن تنظيم قال مدير وكالة 

وربط الجنرل ستيوارت فى خطاب أمام مؤتمر أمنى  العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة فى األشهر المقبلة سعيا لتأجيج صراع دولى.

 وقال ستيوارت إنه لن فى مالى وتونس والصومال وبنجالدش وإندونيسيا.« فروعا ناشئة»تحذيره بتأسيس التنظيم المتشدد 

 يفاجأ إذا وسع داعش، عملياته من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى مناطق أعمق داخل مصر.

 01/6/6102 الشروق

 تنسيق روسي مصري مع حفتر لتدخل مستقل عن الغرب

باتت األوساط التونسية المختلفة تتعامل مع الضربات العسكرية الوشيكة على ليبيا كأمر واقع، وبدأت تتأهب النعكاساتها بما 

وبدا المسؤولون التونسيون في وضع  تتوفر لديها من إمكانيات عسكرية ولوجستية ودبلوماسية، في محاولة للحد منها.

"المغلوب على أمرهم" تجاه قرارات دولية تجاوزت منذ مدة اعتراضات تونس والجزائر المتكررة ألي تدخل عسكري في ليبيا، وفي 

ت ، وبدأحين بقيت الجزائر تكرر ذات الرفض، تجاوزت تونس هذا الموقف إلى التسليم باألمر الواقع، إلدراكها بأنه حاصل ال محالة

وكان الرئيس  تستعد النعكاساته في حالة خوف شديد من تداعياته على أمنها واقتصادها ووضعها االجتماعي المتفّجر أصاًل.

التونسي الباجي قائد السبسي، قد قال لليبيين بشكل مباشر منذ أشهر "إما التوافق وإما التدّخل العسكري"، ما يعني أن السلطات 

لم بما ُتخطط له الدول الكبرى في ليبيا، وأنها كانت في سباق مع الزمن لمحاولة إفشاله، غير أن فشل التونسية كانت على ع

مسؤولون دوليون سارعوا لطمأنة تونس أنها لن ُتترك  الليبيين في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل أوصل الجميع إلى المحظور.

فيما جاء موقف السبسي األخير منذ أيام، بوصفه القائد األعلى  رهابيةوحيدة بمواجهة جحافل المهاجرين أو تسلل العناصر اإل

للقوات المسلحة التونسية، لينقل جزءًا من هذه المخاوف إلى أصحاب القرار الدولي، داعيًا إياهم إلى مراعاة مصالح دول الجوار التي 

األناني في مصالحهم الخاصة تجاه "الكعكة" الليبية  ستدفع الثمن األكبر جراء هذه الضربات المرتقبة، وعدم االكتفاء بالتفكير

التي فتحت شهية الجميع.وعلمت "العربي الجديد"، أن عددًا من المسؤولين الدوليين، وعلى رأسهم المستشارة األلمانية أنجيال 

لن يتكرر، ولن ُتترك تونس  6100ميركل، سارعوا إلى محاولة طمأنة الطرف التونسي تجاه هذه المخاوف، واعدين إياه بأن سيناريو 

وحيدة هذه المرة في مواجهة جحافل المهاجرين، أو تسلل العناصر اإلرهابية. ولكن هل تكفي هذه التطمينات للحد من المخاوف 

التونسية الكثيرة تجاه ضرب ليبيا؟ وهل تقنع المسؤولين التونسيين بجدواها، خصوصًا أن تونس ال تؤمن بأن هذه الضربات 

ولم يخِف رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، خالل زيارته إلى ألمانيا، أن "الوضع الحالي في  تحّسن الوضع الليبي؟يمكن ان 

الذي لم يسبقه تحضير جيد". وتنضم إلى رأي الصيد دراسات وأبحاث دولية كثيرة  6100ليبيا هو نتيجة للتدّخل العسكري في العام 

في ليبيا، إذ اعتبر مركز "ستراتفور لالستخبارات" األميركي منذ أيام أن تدخاًل عسكريًا جديدًا تشكك في جدوى الضربات العسكرية 

 هذا البلد.في ليبيا سيزيد في تأزيم الوضع ولن يفضي إلى إقامة سلطة مركزية قوية في 

 01/6/6102 العربي الجديد

http://akhbarelyom.com/article/56b9c97d9e787329170cfb8f/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1455016317
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022016&id=5a6f5b08-1aa6-443a-b28c-46a4caa6d9ee
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/9/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 تدرب جنودًا عراقيين مقابل أجر مصر

أعلنت مصادر عسكرية عراقية ببغداد، اليوم الثالثاء، عن انتهاء إجراءات إرسال أربعة أفواج عسكرية تابعة للجيش العراقي إلى 

ع ير الدفاوقالت المصادر، إن هذه العملية جاءت بعد زيارة وز مصر، لتدريبهم وفق اتفاق رسمي بين البلدين يتضمن أجرًا ماليًا.

وأفاد مسؤول عسكري  السيسي ونظيره المصري الفريق صدقي صبحي.بالعراقي خالد العبيدي، إلى مصر الشهر الماضي، ولقائه 

بارز بوزارة الدفاع لـ"العربي الجديد"، أنه "من المؤمل أن تتوجه أربعة أفواج عسكرية عراقية من القوات البرية إلى مصر خالل 

تتلقى تدريبات في مدرسة القوات الخاصة، تتعلق بقواعد االشتباك بالمناطق المفتوحة والسكنية وحرب أسابيع قليلة، حيث س

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم  الشوارع وإنقاذ الرهائن وتفكيك العبوات الناسفة والتعامل مع التهديدات اإلرهابية المختلفة".

االتصال والمراقبة، موضحاً أن الجانب المصري أبلغ العراق، الثالثاء، بانتهاء  الكشف عن اسمه، أن االتفاق يشمل أيضاً تدريبات على

 استعداداته الستقبال الجنود العراقيين، ومؤكدا أن التعاون بين البلدين سيكون وفق التزام مالي من بغداد تدفعه لمصر.

 9/6/6102 العربي الجديد

 حماس توافق على توّلي لجنة وطنية إدارة معبر رفح

لجنة وطنية مشّكلة من الفصائل الفلسطينية، مهمة اإلشراف على معبر رفح الذي يربط القطاع وافقت حركة حماس، على توّلي 

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان، ُعقد لقاء بين ممثلين عن الحركة واللجنة الفصائلية بشأن معبر  بمصر.

ا بوصول الحكومة إلى غزة للقيام بكل مسؤولياتها في وأضاف "حماس أكدت للجنة ترحيبه رفح، ووصف اللقاء بالجاد والصريح.

وبّين أبو زهري، أنه تم  المعبر وغيره، وأنه ال مانع لدينا أيضًا أن تتسلم مهمة اإلشراف على المعبر لجنة وطنية من الفصائل".

يام القادمة، لمناقشة آليات االتفاق على استكمال النقاش حول ذلك في لقاءات قادمة، ومن المقرر أن ُتعقد عدة لقاءات في األ

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اّتهم حماس مؤخرًا بعدم التعاطي مع مبادرة معبر  تنفيذ مبادرة الفصائل حول المعبر. 

 رفح، فيما أكدت حكومة التوافق إن إصرار حماس على موقفها يعيق حل مشكلة المعبر.

 01/6/6102 مصر العربية

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/920937-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%91%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD

