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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

 الكونجرس حقيقة األوضاع فى مصر شكرى يشرح لقيادات

خالل زيارته لواشنطن لبحث العالقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية، رفض وزير الخارجية سامح شكرى االنتقادات المتزايدة 

 مالتعميم الواسع واستخدام أرقا»على أنه يعترض على « رويترز»لسجل حقوق اإلنسان فى مصر، وشدد خالل مقابلة مع وكالة 

هناك بالتأكيد أعضاء من جماعة اإلخوان فى السجن يواجهون المحاكمة الرتكاب »وأضاف:  «.غير مدققة أو لم يتم التحقق منها

«. نقوم بذلك فى إطار نظام قضائى دون أى لجوء إلى إجراءات خارج نطاق القضاء»، وقال: «أعمال وأنشطة خارج إطار القانون

من البعض فى إيطاليا بأن « تلميحات»جوليو ريجيني، رفض وزير الخارجية ما وصفه بـ  وحول قضية مقتل الشاب اإليطالى

ريجينى كان ضحية ألجهزة األمن المصرية، وقال إن مصر تتعاون تماما مع الحكومة اإليطالية. وبسؤاله حول األوضاع فى ليبيا، 

ت المتحدة وحلفاؤها األوروبيون التدخل العسكرى ضد أكد شكرى أن ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار الواليا

، لكنه اعترف بأن جهود تشكيل «هذه عملية يجب أن تكون بقيادة ليبية»آالف من عناصر تنظيم داعش اإلرهابي. وأضاف أن 

ج ى بنتائ، مشيرا إلى أن التدخل الدولى دون موافقة ليبية قد يأت«صعبة»حكومة واحدة من حكومتين متنافستين فى ليبيا 

عكسية.جاء ذلك فى الوقت الذى استهل فيه وزير الخارجية نشاط يومه الثانى فى العاصمة األمريكية بلقاءات مكثفة مع رؤساء 

وأعضاء اللجان الرئيسية بالكونجرس األمريكي، حيث التقى ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس 

جنة الخدمات العسكرية فى مجلس النواب، والسيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية النواب ماك ثورنبرى رئيس ل

بمجلس الشيوخ، باإلضافة إلى نيتا لوى زعيمة األقلية الديمقراطية بلجنة االعتمادات بمجلس النواب، فضاًل عن إليوت أنجل 

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة  واب.زعيم األقلية الديمقراطية بلجنة العالقات الخارجية بمجلس الن

الخارجية أن لقاءات شكرى استهدفت باألساس شرح حقيقة ما تمر به مصر من تطورات وعملية تحول فى المجالين السياسى 

يخية واستراتيجية العالقات واالقتصادي، واستعراض ألهم التحديات القائمة، ال سيما فى المجال األمنى واالقتصادي، وتأكيد تار

المصرية األمريكية بغض النظر عن توجهات اإلدارة القائمة فى واشنطن، وهو األمر الذى يفسر حرص وزير الخارجية على إتمام 

س هذه الزيارة الهامة رغم قرب دخول اإلدارة األمريكية فى عامها األخير.وأضاف أن جميع لقاءات وزير الخارجية مع أعضاء الكونجر

بمجلسيه عكست اهتمامًا وحرصًا خاصًا من الجانب األمريكى على تعزيز العالقة مع مصر، وإدراكًا ألهمية دور مصر اإلقليمى 

باعتبارها نقطة ارتكاز تستند عليها الواليات المتحدة لدعم االستقرار فى منطقة الشرق األوسط ومواجهة تحديات اإلرهاب 

تالحقة وغير المسبوقة فى المنطقة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية، أن محادثات شكرى مع وتفكك الدولة نتيجة األزمات الم

أعضاء الكونجرس اتسمت بقدر كبير من اإليجابية والرغبة المتبادلة فى تحقيق المزيد من التفاهم والتقارب بين مصر والواليات 

مراحل السنوات األخيرة. كما أوضحت حجم التقدير الذى يكنه  المتحدة، وتجاوز مرحلة التوتر التى خيمت على العالقات فى بعض

أعضاء الكونجرس، سواء من ممثلى األغلبية أو المعارضة، للرؤية والمنهج الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق نقله 

ى وملف حقوق االنسان وتأثيره نوعية فى أوضاع مصر االقتصادية واالجتماعية والسياسة.وحول تناول موضوع التحول الديمقراط

السلبى على بعض مناحى العالقات المصرية األمريكية، أوضح أبو زيد أن حديث وزير الخارجية فى هذا الموضوع مع قيادات 

الكونجرس اتسم بأكبر قدر من الشفافية والصراحة، وهو األمر الذى حظي بتقدير الجانب االمريكى وتفهمه، حيث أكد شكرى ان 

 السياسية المصرية فى عملية التحول الديمقراطى ثابتة وال رجوع عنها. اإلرادة

 11/6/6112األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131813/26/475929/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A.aspx
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 اإلرهاب مكافحة جهود األمريكي القومي األمن مستشارة مع يبحث شكري

اختتم وزير الخارجية سامح شكري، زيارته الحالية إلى واشنطن بلقاء مع سوزان رايس مستشارة األمن القومي األمريكي، حيث تم 

 باإلضافة إلى األوضاع اإلقليمية وجهود مكافحة اإلرهاب. تناول الجوانب المختلفة للعالقات الثنائية بين مصر والواليات المتحدة،

فبراير، بأن شقا كبيرا من لقاء شكري ورايس  11وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، األربعاء 

كل من ليبيا وسوريا وجهود مكافحة تركز على األزمات المختلفة التي تعاني منها منطقة الشرق األوسط، وفي مقدمتها األوضاع في 

تنظيم "داعش" اإلرهابي، حيث حرصت مستشارة األمن القومي األمريكي على االستماع إلى تقييم ورؤية مصر بشأن تلك األزمات 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مساعدة األطراف  وسبل التعامل معها.

يبية علي تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتواصل مع األطراف الليبية المختلفة من أجل مساعدتها على تحقيق التوافق الل

المنشود باعتبار أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية يعتبر الخطوة األولى والرئيسية لتمكين المجتمع الدولي من دعم ليبيا 

دثات مع مستشارة األمن القومي تطرقت أيضا إلى األفكار المطروحة لتفعيل عملية السالم وأوضح أن المحا في مجال اإلرهاب.

 .بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

 11/6/6112 بوابة االخبار

 وزير الخارجية: العالقة الوثيقة بين مصر وأمريكا ستساهم في استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أّنه َيجب تضافر جهود المجتمع الدولي لبناء قدرات الجيش الليبي ِلمكافحة اإلرهاب، 

ة وأضاف "شكري" خالل مقابل يبيا يجب أْن يتم بالتنسيق مع الحكومة والرؤية والمصالح الليبية.موضحا أّن كل ما قد يتخذ في ل

خاصة لقناة "الغد" اإلخبارية، أثناء تواجده بواشنطن مع اإلعالمي خالد خيري، أّن مصر حاليًا تركز على إقامة حكومة الوحدة 

" األمريكية، أكد "شكري -وبشأن العالقة المصرية الداعمة الستقرار ليبيا.الوطنية في ليبيا، ودعمها من خالل الشعب، واألغلبية 

أّن العالقة بين البلدين وثيقة استخلصت منها مصر الكثير من المصالح المشتركة، وتظل الطبيعة االستراتيجية للعالقة ذات 

الضطراب السياسي، وانتشار اإلرهاب في أهمية خاصة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه منطقة الشرق األوسط، وحالة ا

سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، مشددا على ضرورة العمل من خالل هذه الشراكة القائمة مع أمريكا لمواجهة هذه التحديات. 

ار هذه مروشّدد "شكري" على أن طبيعة العالقة بين البلدين تعتمد على االحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، موضحا أّن است

 .لتي على رأسها القضية الفلسطينيةالعالقة بين البلدين ستساهم في استقرار المنطقة، وإيجاد حلول لمشاكلها ا

 11/6/6112 الوطن

 مصر تؤكد ضرورة التصدي لداعش في ليبيا ووقف تمويل اإلرهاب

علي ضرورة التصدي لداعش في ليبيا ووقف تمويل اإلرهاب، جاء ذلك خالل مشاركة السفير عمرو أبو العطا مندوب أكدت مصر 

مصر الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك في االجتماع الذي عقد بمجلس األمن أمس والذي قدم فيه "جيفري فيلتمان"، وكيل 

م األمم المتحدة حول تنظيم احاطة حول التقرير الهام الذي أعده سكرتير عا السكرتير العام للشئون السياسية، لمجلس األمن

أكد السفير عمرو أبو العطا خالل االجتماع، أهمية أن تتضمن تقارير السكرتير العام حول داعش والتي سوف تقدم كل  داعش 

د وشد ة للتصدي لداعش في ليبيا.أربعة أشهر المزيد من التفصيالت والمعلومات المحددة، وبصفة خاصة توصيات بالنسب

أبوالعطا على ضرورة التنسيق بين اللجان واألجهزة ذات الصلة التابعة لألمم المتحدة ومجلس األمن تحديدًا للتصدي لتنظيم 

 .ايين األجانب إلى سوريا عبر تركيداعش أينما وجد، وبصفة خاصة في ليبيا، وحتمية العمل الجاد لوقف مرور المقاتلين اإلرهاب

 11/6/6112 بوابة األهرام

http://akhbarelyom.com/article/56bbb7a29d7873d4777ce9b3/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1455142818
http://www.elwatannews.com/news/details/966691
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853510/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84.aspx
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 جن مصراتةأشهر فى س 7صيادا مصريا بعد حبسهم  11إطالق سراح 

صيادا  11نجحت جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع القبائل الليبية التى تسيطر على األوضاع بمنطقة مصراته فى اإلفراج عن 

شهور من القبض عليهم فى شهر  7التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ بعد أكثر من « برج مغيزل»من أبناء قرية 

استقاللهم مركب صيد بالقرب من المياه اإلقليمية الليبية حيث تم إطالق النيران على الصيادين يونيه من العام الماضى أثناء 

وقد وصل الصيادون الى قريتهم فجر  خالل عملية القبض عليهم، مما أدى الى إستشهاد أحدهم ويدعى جمال محمد البهلوان

 .أمس بعد نقلهم من ليبيا الى دولة تونس ثم الى مطارالقاهرة

 11/6/6112 األهرام

 موقع أمريكي: إدارة أوباما تسعى إللغاء شروط حقوق اإلنسان المرتبطة بالمساعدات لمصر

األمريكي أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما تسعى إلى إلغاء القيود " اإللكتروني The Interceptذكر موقع "ذا انترسبت" " 

 التي كان قد وضعها الكونجرس األمريكي بشأن المساعدات األمريكية الموجهة لمصر وبيع األسلحة الخاصة بمواجهة المتظاهرين.

وقال  اإلدارة الى الكونجرس أمس األول الثالثاء.وقال الموقع إن الخارجية األمريكية طلبت ذلك في إطار الميزانية التي قدمتها 

من  %11الموقع إنه في حال الموافقة على اقتراح اإلدارة األمريكية، سيتم رفع الشرط الذي حدده الكونجرس األمريكي بحجب 

د قرر إعفاء وكان الكونجرس األمريكي ق المساعدات األمريكية لمصر على أساس الشروط الخاصة بوضع حقوق اإلنسان في مصر.

 على أساس أنه في صالح األمن القومي األمريكي. 6111مصر من هذه القيود في مشروع قانون المساعدات األجنبية في يونيو 

وقد اشترط الكونجرس ضرورة إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وأن تتخذ مصر خطوات لتعزيز الديموقراطية وحماية حقوق 

 مليار دوالر. 1.1ن المساعدات العسكرية التي تبلغ اإلنسان مقابل اإلفراج ع

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 ندوة في الرياض حول العالقات المصرية التركية السعودية

جدال واسعا بين مقدمي أوراق العمل )الوزير  فى العاصمة السعودية بالرياض أحدثت ندوة العالقات السعودية المصرية التركية

ور وطالب الدكت المصري السابق الدكتور محمد كامل عمرو، والمستشار التركي أرشد هرمزلو، والسفير اليمني مصطفى النعمان(.

 ران.ريا وإيمحمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، المحاضرين بإجالء المواقف الملتبسة من مصر وتركيا حيال سو

في حين تحفظ األكاديمي القطري الدكتور عبدالحميد األنصاري على موقف تركيا من مصر ووصف مواقفها بـ "االنتهازية وليست 

وناشد الباحث اإليراني علي نوري اإلعالم أن يكشف "االنتهاكات اإليرانية في ظل صمت  براغماتية سياسية كما وصفها هرمزلو".

وتساءل أستاذ علم االجتماع السياسي الدكتور خالد الدخيل عن "تردد تركيا في الموضوع السوري  عض". ومواربة مواقف الب

واحتفظ الوزير عمرو بهدوئه ورد على  وعالقته بالتردد األمريكي حتى سيطرت روسيا على سورية وتحولت تركيا إلى هدف".

ما في مملكة ومتانة األواصر المصرية السعودية برغم كل ما يقال".المداخالت بدبلوماسيته المعهودة مؤكدا "عمق الروابط مع ال

رد المستشار التركي أرشد هرمزلو بالقول أن "األصلح للسياسة التركية تبني البراغماتية األخالقية وتغليب المصالح، والعمل 

رات الدينية في اليمن وبذر حسن بواقعية بعيدا عن الخيال"، من جهته أسهب السفير مصطفى النعمان في "تناول سيرة التيا

البنا نواة اإلخوان ما عزز حضورهم الحقا، واستخدموا الدين ألهداف سياسية حتى تكررت التجربة مع الحوثيين الذين وجدوا 

 الدعم والمساندة من إيران، لتحقيق حلم تحويل اليمن المدني إلى مشروع تابع للولي الفقيه".

 11/6/6112 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131813/29/476008/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD---%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D9%85--%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%B5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/227/853808/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853792/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B8-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.aspx
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 قيادة بـ"الكونجرس" 61ي" التقي المتحدث باسم الخارجية: "شكر
لقاء بقيادات الكونجرس تعكس  61أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية قام بإجراء قال المستشار 

اف وأض الوضوح والفهم الكامل للوضع بمصر والتحديات التي نواجهها، مقرين أن السنوات األخيرة شهدت قدرا من التباعد بين مصر وأمريكا.

الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة اليوم األربعاء، أن قيادات الكونجرس أشادت بالعالقات القوية  أحمد أبو زيد بمداخلته

وأكد أبو زيد أن هناك تقديرا كبيرا لقدرة مصر  بين مصر وأمريكا والتي تضررت، مطالبين بضرورة عودتها مرة أخرى والسيما في هذا التوقيت.

المنطقة في ظل ما تمر به من أزمات ألنها هي رمانة الميزان، مشيرين إلى أهمية نشر الديمقراطية بالمنطقة على استعادة تماسكها ب

 العربية.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 فى مباحثات سد النهضة وزراء المياه يواصلون مشاوراتهم لتحديد موعد توقيع العقود مع االستشارى

لسد النهضة االثيوبى يواصل وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا اليوم فعاليات اجتماعات اللجنة الفنية الثالثية الوطنية 

المغلقة مع رؤساء اللجان الوطنية لالطالع على مجريات األمور فى المسارات الفنية والمالية والقانونية والتى بدأت األحد الماضى 

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية و الرى توافق الوزراء والوفود الفنية المشاركة فى االجتماعات على معظم  .

المالحظات الفنية وتسليمها لالستشارى الرئيسى والمساعد الفرنسيين المعنيين بتفيذ دراسات السد وهناك إصرار من الدول 

الثالث على التغلب على اى تحديات أو صعاب لالنتقال للمرحلة القادمة وتوقيع العقود لبدء التنفيذ للدراسات المطلوبة التى 

وشارك وزراء المياه فى الدول الثالث فى االجتماعات التى شهدت جلساتها فتح العرض  ان.ستحدد آثار السد على مصر والسود

المالى المقدم من المكاتب ثم مناقشته، واعداد المسودة النهائية لالتفاق الذى سيحدد الوزراء الموعد والدولة التى سوف 

ارجية والمياه، و سيتم اليوم اإلعالن عن خارطة طريق تستضيف االحتفالية الكبرى التى ستشهد توقيع العقد بحضور وزراء الخ

ومن المقرر ان يعلن وزراء المياه فى الدول الثالث فى بيان ختامى مشترك اليوم نتائج االجتماع  ومنهجية وخطة عمل المكتبين.

باحثات جادة فى التوافق على العاشر والوزارى للجنة الثالثية الوطنية لسد النهضة، والتى نجحت فيها وفود الدول الثالث بعد م

 العرض الفنى المقدم من المكاتب االستشارية المنفذة للدراسات الفنية.

 11/6/6112 األهرام

 

 

 ا لها بالقاهرةإسرائيل تختار سفيًرا جديدً 

الت وق المقبل.اختارت إسرائيل سفيًرا جديًدا لها بالقاهرة خلفا للسفير الحالي حاييم كورن، الذي ينهي مهام عمله في أغسطس 

مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، الذي يحتفظ لنفسه بحقيبة الخارجية اإلسرائيلية، اعتمد قرار 

وكشفت المصادر أن ديفيد  لجنة التعيينات بالوزارة والذي انتهى إلى اختيار ديفيد جوفرين سفيًرا جديًدا إلسرائيل في القاهرة.

 حالًيا رئيًسا لقسم األردن في وزارة الخارجية اإلسرائيلية.يعمل 

 11/6/6112 المصري اليوم

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853732/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A--%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131813/27/476026/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85--%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/890732
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 الطيب يوجه خطابا عالميا لمسلمى العالم فى إندونيسيا

الشريف خطابا عالميا إلى قارة آسيا والمسلمين في جميع أنحاء العالم يوجه فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر 

 من جامعة اندونيسيا بالعاصمة جاكرتا, فى زيارة رسمية خالل أيام ألندونيسيا يلتقي خاللها الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو.

العراقية، إن األزهر على استعداد لتقديم  من جانب آخر اكد اإلمام األكبر خالل استقباله أمس وفد اتحاد علماء مدينة كركوك

جميع أشكال الدعم والتعاون ألهالي كركوك، وتقديم المنح لطالبهم في المعاهد والكليات األزهرية، وتدريب األئمة والوعاظ على 

و كما استقبل الطيب أيضا السفير دوشك برامج تم تصميمها لمعالجة القضايا المعاصرة، ومواجهة جميع التحديات.

ستويانوفيتش، سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، مؤكدا استعداد األزهر لتدريب أئمة البوسنة ضمن برنامج يعده األزهر لألئمة 

األجانب لشرح كيفية التعامل مع القضايا المعاصرة والتحديات الراهنة، باإلضافة إلى إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لطالب 

 البوسنة.

 11/6/6112 األهرام

 

 

 سفير سويسرا بالقاهرة:أزمة أموال مصر المنهوبة معقدة وستستغرق وقتًا طوياًل

العام السويسرى، للقاهرة منتصف الشهر الماضى،  قال ماركوس اليتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، إن زيارة مايكل لوبير، النائب

كشفت عن أن أزمة أموال مصر المنهوبة فى سويسرا، معقدة للغاية، وسوف تستغرق وقتًا طوياًل فى المفاوضات والترتيبات 

عاون بعد ت القضائية والقانونية. وأكد سفير سويسرا بالقاهرة، بأن البلدين يسيران على الطريق الصحيح فى تلك المفاوضات،

حكومة دولته مع الحكومة المصرية السترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، مضيفًا بأن حق مصر فى هذه األموال سيسترد ال 

طلًبا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية، للحصول على  11محالة. وأشار "اليتنر" إلى أن الجانب السويسرى تقدم بحوالى 

مشيرًا إلى أن عملية استرداد األموال وأيضًا تحويالتها . ربط بين األنشطة اإلجرامية واألموال المجمدة معلومات تساهم فى إقامة

 معقدة وتستغرق وقتًا طوياًل، نظرًا لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل األموال.

 11/6/6112 اليوم السابع

 

 

 صحيفة تايالندية: السياحة المصرية تعاني.. والكردونات األمنية بديال للسياح

رصدت تقارير إعالمية تايالندية، ما توجهه مصر من محاوالت للنيل من سياحتها، لتتحول مشاهد الجمال والخيول بالمواقع 

فبراير، تقريًرا عن الحال  11، األربعاء «بانكوك بوست»ونشرت صحيفة  السياحية إلى كردونات أمنية تحاصر أماكن جذب السياح. 

يناير حتى حكم السيسي، مشيرة إلى األحداث التي ضربت تلك الصناعة، مركزة  61، منذ ثورة الذي وصلت إليه السياحة المصرية

، 6111يناير  61وأوضحت الصحيفة أن الظروف األمنية التي ترتبت على أحداث ثورة  على حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء.

في تراجع إيرادات السياحة المصرية بشكل حاد، ثم حظر  ، كانت جميعها سبًبا6111ثم حادث تحطم الطائرة الروسية بسيناء 

 بعض الدول سفر مواطنيها إلى مصر.

 11/6/6112 بوابة االخبار

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131813/27/476038/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-/2579728#.VrxAYPkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/56bb6d459e7873b35274a227/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-1455123781
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 طن قلقة من بعض القوانين وتطبيقها في مصروكيلة الخارجية األمريكية: واشن

قالت سارة سيوال، وكيلة وزارة الخارجية األمريكية لألمن المدني والديمقراطية وحقوق اإلنسان، إنه يجب على الحكومة المصرية 

على زيادة الدخل تمكين دور المرأة أكثر من ذلك، واالهتمام بوضعها في المجتمع، مؤكدة على أن تمكين المرأة المصرية يساعد 

دور المرأة فى التغلب على التحديات »، خالل كلمتها بمحاضرة عامة بعنوان «سيوال»وأضافت  .%13القومى للبالد بنسبة 

، الذي نظمها مركز األمير الوليد بن طالل، للدراسات والبحوث األمريكية، «االقتصادية واألمنية بمصر في القرن الحادى والعشرين

يجب على المرأة المصرية المشاركة بقوة في جميع المجاالت؛ ألن مواجهة التطرف واإلرهاب يأتي من زيادة تمكين  األربعاء، أنه

وكشفت وكيلة وزارة الخارجية األمريكية، عن قلق واشنطن تجاه بعض القوانين وتطبيقها في مصر، ووضع المجتمع  المرأة أيضا.

 ور المجتمع المدني في هذا الصددى اإلجراءات األمنية فقط، مشددة على أهمية دالمدني، فيجب أال تعتمد الدولة المصرية عل

 ، العزاء ألسرة الشاب اإليطالي، الذي لقى مصرعه على طريق إسكندرية الصحراوي في حادث غامض.«سيوال»وقدمت 

 11/6/6112 الشروق

 مصر تتهم إسالميين متشددين بقتل الطالب اإليطالي

"جيوليو ريجيني"، الذي عثر على  اتهم السفير المصري في روما، عمرو حلمي، جماعات إسالمية متشددة بقتل الطالب اإليطالي

وأضاف حلمي، في تصريحات لوكالة أنباء "أنسا" اإليطالية،  جثته األسبوع الماضي في القاهرة، بعد اختفائه لمدة عشرة أيام.

نشرتها مساء الثالثاء، أنه ال يمكن استبعاد احتمالية أن يكون إسالميون متعصبون أو سلفيون متطرفون أو منتمون لتنظيم 

وأوضح السفير المصري أن الجهة التي ارتكبت  الدولة اإلسالمية يقفون وراء خطف "ريجيني" وقتله، بعد تعرضه لتعذيب بشع.

هذه الجريمة تسعى من ورائها إلى تدمير العالقات القوية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن عمق ومتانة الروابط االقتصادية 

لكن وكالة "أنسا" اإليطالية أشارت في  هذه الحادثة، وستساعد على تجاوز تبعاتها سريعا.والسياسية بين البلدين أقوى من 

تعليق لها على تصريحات "حلمي" إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى اآلن مسؤوليتها عن قتل "جيوليو ريجيني"، األمر الذي يلقي ظالال 

 من الشك على تلك الرواية.

 11/6/6112 61عربي

 التايمز: لألسف احتجنا لمقتل غربي كي نعرف عن ظلم السيسي

دعت صحيفة "التايمز" البريطانية، الحكومة المصرية، إلى التحقيق في ما أسمتها "الجريمة المخجلة"، وظروف مقتل طالب 

 ريةي الذكرى الخامسة للثورة المصطالب الدكتوراه اختفى فوتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن  الدكتوراه اإليطالي جوليو ريغيني. 

وعندما اكتشفت جثته في الصحراء ظهرت عليها آثار التعذيب، وكشف تشريح الطب الشرعي في بلده إيطاليا عن تعرضه 

مي من حول أكادي 3211وتشير االفتتاحية إلى الرسالة التي وقع عليها أكثر من  لتعذيب وحروق مرعبة وتشويه قبل مقتله.

العالم، وطالبوا فيها السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل ريغيني، الفتة إلى أن "القاهرة تنفي أي مسؤولية، ولكن على السيسي 

أال يكون واهما، فتحت ناظريه حققت مصر التوقعات، وعادت إلى حكم الدولة البوليسية، فوزارتا العدل والداخلية في حكومته 

وقد تم احتجاز اآلالف من الناشطين، دون توجيه تهم على خلفية الشك بمعارضتهم، وفي محاولة  نسان إال بالكالم.ال تهتمان بحقوق اإل

دول الصحيفة إلى أن "ال تمن الحكومة لمالحقة أقلية متطرفة استخدمت المنطق القديم، الذي استندت عليه الديكتاتوريات العسكرية ولفت

 تهم، وإن كانت مصر ستكون أول من يتم التعاون معها، فعليها أن تجلب قتلة ريغيني للعدالة". وعلقالغربية بحاجة إلى حلفاء يوثق ب

 .هئقائلة: "لألسف، فقد كان األمر يحتاج لوفاة باحث غربي من أجل لفت االنتباه والتركيز على انتهاكات النظام الذي قتل الكثيرين من أبنا

 11/6/6112 61عربي

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022016&id=cba83286-1fb9-4737-89ce-8b4cfe75db04
http://arabi21.com/story/886886/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%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
http://arabi21.com/story/886712/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3


 

 

6112فبراير 11  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 المقبل مارس 11 الشيخ شرم إلى رحالتها تستأنف كازاخستان

تلقت وزارة الطيران المدني خطابا رسميا من السفير سامي سعد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط وغرب آسيا يفيد 

ويأتي هذا الخطاب الرسمي  أعقاب حادث الطائرة الروسية. بقرار استئناف رحالت الطيران بين مصر وكازاخستان والتي توقفت في

يناير الماضي واالطمئنان على اإلجراءات  61إلى  11بعد زيارة وفد هيئة الطيران المدني الكازاخستانية إلى مصر في الفترة من 

وصرح مصدر مسئول بوزارة  ائب.األمنية المتبعة في مطاري شرم الشيخ والقاهرة لتأمين الركاب والطائرات والبضائع وشحن الحق

( الكازاخستانية إلى مدينه شرم الشيخ  SCOTالطيران المدني بأنه من المقرر أن تبدأ أولى الرحالت الجوية لشركة "إسكوت" )

مارس المقبل، حيث بدأ عدد من المواطنين الكازاخستانيين التوافد على سفارة مصر في بلدهم للحصول على تأشيرات  11يوم 

 ة للسفر إلى مصر.سياح

 11/6/6112 بوابة األخبار

 كبير مستشارى جون كيرى يتفقد اليوم مشروعات الوكالة الدولية للتنمية باألقصر

الخارجية األمريكى جون كيرى، إلى محافظة األقصر، اليوم الخميس، ليجتمع مع يتوجه السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير 

 مسئولى المحافظة لتفقد مشروعات الوكالة الدولية للتنمية بالمحافظة.

 11/6/6112 اليوم السابع

 زميل معهد العالقات الخارجية األميركي: مصر أفلست و"كيري" يتحدث عن خيال

انتقد "إليوت أبرامز" زميل معهد العالقات الخارجية األميركي التصريحات التي أدلى بها "جون كيري" وزير الخارجية األميركي أثناء 

وقال الكاتب، في مقال  الخارجية المصري سامح شكري واصفًا هذه التصريحات بأنها عن مصر الخيالية. المؤتمر الصحفي مع وزير

له: "إن "سارة سوايل"، وكيلة وزير الخارجية األميركية لشئون األمن المدني والديمقراطية وحقوق اإلنسان اآلن في مصر، وربما 

جون كيري" قام بعمل مؤتمر صحفي مشترك ظهر فيه مع وزير الخارجية كان الممكن أن تظل في منزلها ألن وزير الخارجية "

المصري سامح شكري مظهرًا عدم االهتمام المطلق لألمن المدني والديمقراطية وحقوق اإلنسان في مصر". وأضاف الكاتب في 

ك تحدث عن مصر الموجودة فقط مقاله: "مالحظات "كيري" لم تشر إلى كلمات مثل "حقوق اإلنسان و"الديمقراطية"، وبداًل من ذل

واستطرد الكاتب: "قال "كيري" إن مصر تمر بمرحلة انتقال سياسي، لكن األمر ببساطة ليس كما قال  في الخيال"، بحسب تعبيره.

كيري إذ أن البالد كانت ديكتاتورية عسكرية تحت حكم مبارك واألن هي تحت حكم السيسي، فقط موقف حقوق اإلنسان أسوأ 

وعلق الكاتب على قول "كيري": "إننا نحترم بشدة الدور المهم الذي تلعبه مصر بشكل تقليدي في المنطقة،  ر اليوم".بشكل كبي

وهو دور قيادي بشكل ال لبس فيه"، متابًعا: "هذا أيضًا درب من الخيال إذ أن الدور المصري لم يكن على اإلطالق أقل مما هو عليه 

ئد العالم العربي، وال يوجد ملك أو رئيس في العالم العربي يتشاور مع السيسي للحصول على اليوم فمصر ليست على اإلطالق قا

"أي انتقال هذا، فاالنتقال من حكم جنرال يدعى مبارك وعن وصف "كيري" لما تشهده مصر بانتقال سياسي، قال الكاتب:  نصيحة".

تصادي انتقالي على اإلطالق، وفي الحقيقة فإن سيطرة الجيش على إلى جنرال آخر يسمى السيسي ليس انتقااًل، وليس هناك إصالح اق

وتابع الكاتب مقاله قائاًل: "اآلن مصر مفلسة؛ ومع مرور الوقت ستتسلم أقل وأقل من المانحين  االقتصاد زادت بشكل كبير تحت حكم السيسي.

لم يذكر ذلك كما أن وضع حقوق اإلنسان مروع إذ أن السيسي  الخليجيين، والوضع األمني في سيناء والصحراء الغربية يتدهور، ولكن "كيري"

وختم الكاتب مقاله بقوله: "الرسالة التي بثها جون كيري اليوم من  لم يسحق فقط جماعة اإلخوان المسلمين ولكن كل الحياة السياسية".

اب من الحقيقة، وفي الوقت نفسه فإنه على السيدة خالل مالحظاته هو أنه يدرك القليل عن مصر وال يهتم كثيرًا أو ربما خائف من االقتر

 "سارة سويل" أن تعود إلى الوطن فتصريحات "كيري" تركتها تتأرجح في الهواء".

 11/6/6112 رصد

http://akhbarelyom.com/article/56bb5a1c9e7873ba4903e45c/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-19-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1455118876
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/2579707#.VrxBYPkrLIU
http://rassd.com/176610.htm
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 السياسة الداخلية

 -ية: رالرئاسة المص

 السيسي يجتمع بوزير الزراعة واستصالح األراضى

أكد السيسى أهمية االستغالل األمثل لإلمكانات الكبيرة التى يتمتع بها قطاع الزراعة لما يمثله من ركيزة أساسية لالقتصاد 

الوطني، مشددا على أهمية مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفالح المصرى وتحديث أساليب الزراعة والرى الحقلى وتوفير 

عصام فايد وزير الزراعة واستصالح  أمس معه جاء ذلك خالل اجتماع.لية الجودة واإلنتاجاألصناف الزراعية الُمحسنة العا

أشار إلى ضرورة االهتمام بالتصنيع الزراعى  السيسيوصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن .األراضي

 .وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات ُمصنعة بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة

 11/6/6112 األهرام
 

 السيسي يلتقي شيخ األزهر

استقبل السيسى أمس الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، حيث استعرض اللقاء الجهود التى يبذلها األزهر الشريف لتصحيح صورة 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى .اإلسالم وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، فضالً عن التعريف بصحيح الدين

أكد خالل اللقاء دعم الدولة الكامل لمؤسسة األزهر الشريف العريقة، جامعًا وجامعة، مشيرا إلى  السيسيباسم الرئاسة، بأن 

ة مواجهأهمية مواصلة جهود التعريف بصحيح الدين اإلسالمي، واالستمرار فى تقديم النموذج الحضارى الحقيقى لإلسالم، فى 

 دعوات الُغلو والتطرف، وذلك من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف، ومواصلة مسيرة التنمية.

 11/6/6112 األهرام

 -الحكومة المصرية: 

 نهاية الشهر« النواب»محدودو الدخل محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على 

برئاسة شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه  كد مجلس الوزراء فى اجتماعه أمسأ

ه فى مختلف مناحى الحياة، مضيفاً أن حمايته على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الحالى،وذلك من خالل توفير الخدمات الجيدة ل

وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل مع اإلعالم المرئى والمسموع .تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج

 والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن، وكذا التأكيد

 على أن الحكومة تسعى لالجتهاد لتحقيق األهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكالت وما يظهر من أخطاء خالل التطبيق.

 11/6/6112 األهرام
 

 في المحافظات يواصل لقاء نواب البرلمان رئيس الوزراء

اليوم نواب محافظتى  يلتقي النواب، حيثيواصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بأعضاء مجلس 

الفيوم وبنى سويف، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. وتأتى هذه اللقاءات فى إطار التعاون والتنسيق المستمر 

ين الحكومة ومجلس النواب بهدف التعرف على المشكالت التى تواجه دوائر األعضاء على مستوى الجمهورية، وإيجاد حلول ب

سريعة بما يسهم فى تحسين الظروف واألوضاع المعيشية للمواطنين، باإلضافة إلى استعراض المشروعات التنموية والخدمية 

 .التى يتم تنفيذها فى المحافظات

 11/6/6112 اماألهر

http://www.ahram.org.eg/News/131813/25/475931/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131813/25/475954/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131813/25/475956/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131813/25/475965/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81.aspx
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  اليوم وزير الزراعة يفتتح مشروع االستثمارات الزراعية

يفتتح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصالح األراضى، اليوم الخميس مشروع االستثمارات الزراعية 

الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبحضور عدد من الوزراء. وسيتم افتتاح مشروع "SAIL"المستدامة

 .مليون دوالر 11، بإجمالى تكلفة " SALLمعيشةال"االستثمارات الزراعية وتحسين سبل 

 11/6/6112 اليوم السابع
 

 مواطنين بالعمى بمستشفى الرمد 7مصادر: إقالة وكيل صحة الغربية بعد إصابة 

كشفت مصادر أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، قرر إقالة الدكتور محمد شرشر من منصبه كوكيل لوزارة الصحة بالغربية، 

مواطنين  7العشرى مشرفا عاما على قطاع الصحة بالغربية. وجاءت إقالة "شرشر" على خلفية إصابة  مجديوتعيين الدكتور 

  ."ائهم عقار "األفاستنبالعمى بمستشفى رمد طنطا، بعد إعط

 11/6/6112 اليوم السابع
 

 "الزند" يفتتح محكمة الغنايم بأسيوط

األربعاء، محكمة الغنايم الجزئية التابعة لمحكمة أسيوط االبتدائية، كما افتتح افتتح المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم 

وتفقد الزند، إحدى القاعات المسماة .معهد الدراسات القضائية المقام بمجمع محاكم أسيوط، ومكتب األمن والمراقبة بالمجمع

بر، حيث أثنى على التطوير المستمر بمجمع باسمه بالمجمع، وطالب خالل االفتتاح بتطوير القاعة ومدها بشاشات عرض أك

 رئيس محكمة أسيوط. عبد الرحمنالمحاكم بأسيوط، مثمًنا مجهودات المستشار جمال 

 11/6/6112 البوابة نيوز

 -الوفود األجنبية: 

  الدولية للتنمية باألقصر كبير مستشارى جون كيرى يتفقد اليوم مشروعات الوكالة

يتوجه السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية األمريكى جون كيرى، إلى محافظة األقصر، اليوم الخميس، ليجتمع مع 

  .مسئولى المحافظة لتفقد مشروعات الوكالة الدولية للتنمية بالمحافظة

 11/6/6112 اليوم السابع

 -البرلمان المصري: 

 وفد هيئة قضايا الدولة يقدم التهنئة لرئيس مجلس النواب على توليه المنصب

د من مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا توجه وف

 الدولة، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتهنئته على تولي المنصب، وإتمام االستحقاق الدستوري األخير.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 طوارئ استعدادًا لـ خطاب السيسي في مجلس النواب

جحت مصادر برلمانية أن تقوم مؤسسة الرئاسة بإرسال خطاب إلى مجلس النواب لتحديد موعد إلقاء السيسي خطابه أمام ر

سوف يقوم بإلقاء خطابه السبت المقبل، حيث قام الحرس الجمهوري بتفقد المجلس  السيسيوأشارت المصادر إلى أن  .البرلمان

 تأمين.الخالل األيام الماضية لتجهيز عملية 

 11/6/6112 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2579469#.Vrwy2_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B3/2579410#.Vrwzlfl97IU
http://www.albawabhnews.com/1765572
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/2579707#.Vrwyfvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853683/%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-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56bbae819e7873e56c714a44/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1455140481
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 خطاب السيسي أمام البرلمان ُيحدد موعد البت في استقالة سري صيام

م عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماًعا برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وحضور المستشار أحمد سعد الدين األمين العا

وقال السيد الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن االجتماع .للمجلس والوكيلين سليمان وهدان والسيد محمود الشريف

استمر ألكثر من ثالث ساعات، ناقش عدة موضوعات من أبرزها استعدادات المجلس الستقبال رئيس الجمهورية، واستقالة  الذي

وكشف الشريف أنه فى حال إلقاء السيسى لخطابه أمام البرلمان السبت المقبل، فسوف يتم .النائب المعين المستشار سري صيام

ومن جانبه أكد سليمان وهدان أن المجلس أو هيئة مكتبه ال تملك إجبار .تأجيل عرض االستقالة على الجلسة العامة التالية

 التى ستناقش فيها االستقالة. المستشار سري صيام على الحضور الجتماع هيئة المكتب او الجلسة العامة

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 بين الحكومة والبرلمان بخصوص نفقات "الصحة والتعليم والبحث" مرتقبة أزمة

، عضو لجنة العشرة إلعداد وصياغة الدستور، عن أزمة مرتقبة بين الحكومة ومجلس النواب، بخصوص فوزيكشف الدكتور صالح 

العلمي، وهو ما قال إنه  منها للصحة والتعليم والبحث %11الموازنة العامة للدولة، التى ينص الدستور على أن تخصص نسبة 

عليه الدستور، والتى ألزمت  زنة العامة للدولة، وفًقا لما نصويبدأ مجلس النواب بعد أيام قليلة، مناقشة الموا.مستحيل عملًيا

 يوما على األقل من بدء السنة المالية، والتى تبدأ فى يوليو من كل عام. 11عرضها على مجلس النواب قبل 

 11/6/6112 البوابة نيوز

 -األحزاب واالئتالفات: 

 النور" ُيعلنون تضامنهم مع حملة الماجستير والدكتوراه“بـ نواب 

 أعلن الدكتور أحمد خليل خير اهلل رئيس الكتلة البرلمانية ونائب حزب النور عن "دائرة العامرية وبرج العرب" وأحمد الشريف

ووقع النائبان، على الحملة التي دشنها حملة .نائب حزب النور عن نفس الدائرة، تضامنهما مع حملة الماجستير والدكتوراة

؛ لتحقيق مطالبهم في التعيين في الجهات اإلدارية للدولة؛ أسوة بزمالئهم من الدفعات السابقة 6111الماجستير للدكتوراة دفعة 

 حيث ال يوجد مانع قانوني يحول دون تعيينهم.، 6113حتى دفعة  6116من عام 

 11/6/6112 بوابة األهرام

 حاشدةالمشير طنطاوي في احتفالية  ُيكرم تيار األستقالل

نظم تيار االستقالل برئاسة المستشار أحمد الفضالي احتفالية لتكريم المشير محمد حسين طنطاوي، على دوره العظيم في ثورة 

وذلك بحضور عدد من الرموز السياسية والعسكرية يناير وتحمله مشاق المرحلة الصعبة من أجل العبور بالبالد نحو بر األمان. 61

 الكاتب الصحفي مصطفى بكريو العرابي وزير الخارجية األسبق محمدوالسفير  وكيل مجلس النواب السيد الشريفمن ضمنهم 

جدير بالذكر أن وفدا من الشخصيات .العسكريةللواء محمود خلف قائد الحرس الجمهوري األسبق والمستشار بأكاديمية ناصر وا

ووزير التنمية المحلية األسبق محمود الشريف، واللواء  بخيتحمدي واهلل  صالح حسبو راغب،العامة يضم كال من: اللواء أسامة 

كتور والدواللواء محمود معوض الملحق العسكري السابق بالواليات المتحدة واألستاذ حسين أبو جاد  مصطفى بكريومحمود خلف 

محمود وئس مصر زاهر رئيس اتحاد الكرة األسبق والدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس كنا والكابتن سميرحساسين  سعيد

 وعدد من شيوخ القبائل المصرية سيقوم بزيارة للمشير طنطاوي من أجل تسليمه درع التكريم. محمود نفاديو معروف

 11/6/6112 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853679/%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%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7.aspx
http://www.albawabhnews.com/1766144
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/40/246/853722/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853669/%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D9%83.aspx
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 بحضور أبوعيطة« الخدمة المدنية»يناقش مشروع قانون « المصريين األحرار»

 استقبل حزب المصريين األحرار، وفد تنسيقية "تضامن ضد قانون الخدمة المدنية" لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية

وشارك في اللقاء، .المطور، الذي أعده الحزب، بهدف مناقشة بنوده ومناقشة إمكانية تعديله قبل تقديمه إلى مجلس النواب

أحمد مشعل عضو لجنة والمهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة االقتصادية، والدكتور محمود العاليلي أمين اللجان النوعية، 

 .سعد شعبان رئيس االتحاد المصري الديمقراطيوضو التنسيقية، ع نهى مرشدوكمال أبو عيطة و العمل.

 11/6/6112 بوابة األخبار

 

 يتضامن مع مجلس نقابة األطباءالكرامة 

أصدر حزب الكرامة بيانًا، أعلن فيه تضامنه مع مجلس نقابة األطباء في المطالبة بضرورة محاكمة أمناء الشرطة المعتدين على 

عضائها وأضاف بيان الكرامة أن ما تطالب به نقابة األطباء من حماية أل.أطباء مستشفى المطرية، مؤكداً على عدالة مطالب األطباء

 .يستطيع األطباء تقديم رسالتهم في أمان بعيدًا عن أي تهديد لكيمطلب عادل ومشروع وضروري 

 11/6/6112 بوابة يناير

 

 أزمة جديدة بين "دعم مصر" و "مستقبل وطن"

 بعد استقالة النواب،أزمة جديدة تفجرت بين ائتالف دعم مصر وحزب مستقبل وطن صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية بمجلس 

زاد من .وكيل هيئته البرلمانية من االئتالف، أول أمس، اعتراضا على ما وصفه بسوء اإلدارة داخل "دعم مصر" وتهميش أعضائه

 البرلمانية الهيئة وكيل عضوية من فيه تبرأ، المقرر العام الئتالف دعم مصر، الذي الخالفات تصريح اللواء سامح سيف اليزل

 استقلت أنا يقول يعرفه اإلعالم عايز حد أي هو األساس من االئتالف في عضوا لست وأنت تستقيل كيف:"قائال وطن لمستقبل

مصر، إنه انضم لالئتالف قبل تدشينه وحضر وتعليقا على ذلك قال محمود يحيى، العضو المستقيل من دعم ."مصر؟ دعم من

استمارات  1كافة اجتماعاته بدعوة رسمية من قياداته، كما أنه وقع على محضر عودة حزب مستقبل وطن لـ"دعم مصر" و

 ."عضوية باالئتالف، متوجها لسيف اليزل قائال:"كيف ال أكون عضو باالئتالف وأنا وكيل الهيئة البرلمانية ألكبر حزب فيه؟

 11/6/6112 مصر العربية

 -منظمات المجتمع المدني: 

 

 االشتراكيون الثوريون: ال أحد آمن تحت حكم العسكر في مصر

في مواجهة االنتهاكات  قالت حركة "االشتراكيون الثوريون" إنه ال أحد آمن تحت حكم العسكر، مؤكدة دعمها الكامل لحركة األطباء

التي يتعرضون لها حتى تتحقق مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة، وخاصة محاكمة أمناء الشرطة المعتدين ووقف كل أشكال 

وأضافت أن اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية أثناء القيام .االعتداء على األطقم الطبية في المستشفيات

أخرى ُتضاف إلى السجل األسود لجرائم النظام القمعي، وهي جريمة موثقة بالصوت والصورة وشهادة الشهود بعملهم، هو "جريمة 

 ."وجراح األطباء الُمعتدى عليهم، ولكن كان للنائب العام رأي آخر: مفيش حاتم بيتحاكم )في إشارة لعدم محاكمة أفراد الشرطة(

 11/6/6112 61عربى

 

http://akhbarelyom.com/article/56bc0cc79d7873c21e724db5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%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%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9-1455164615
http://yanair.net/?p=47710
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%A9/922014-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86
http://arabi21.com/story/886810/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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 -تصريحات: 

  : لألسف مبارك لم يحاكم سياسيا وفلول نظامه يعطلون مسيرة البالدالسلميعلى 

مطلب الشعب بالتغيير والخروج  يناير، وكان 61، إن رحيل حسنى مبارك عن الحكم كان أحد ثمار ثورة السلميقال الدكتور على 

يعطل مسيرة مصر اآلن"  الذيوأضاف:" لألسف مبارك رحل ولكن فلول نظامه ال تزال موجودة وهو األمر  استبدادى.من أسر نظام 

 ن نخرج منأ سياسية. نريدولكن لم يحاكم محاكمة  ذلك،وتابع:" لألسف مبارك كان يحاكم على أمور مالية وقصور رئاسية وغير 

  ."هذه المتاهة بأن نبحث عن مستقبل أفضل وال نتحدث عن الماضى إال لعدم الوقوع فى الخطأ مرة ثانية

 11/6/6112 اليوم السابع
 

  توفيق عكاشة: سأعتذر عن عدم حضور جلسة خطاب السيسى فى البرلمان

ا إلى الفت خطابه،ضر جلسة البرلمان التى من المقرر أن يلقى خاللها السيسى أنه لن يح النواب،أعلن توفيق عكاشة عضو مجلس 

أنه حاصل على أعلى عدد أصوات باالنتخابات  س عن عدم حضور تلك الجلسة. وأضافأنه سيتقدم باعتذار رسمى لرئيس المجل

وأنه وطلب مقابلة السيسى رسميا ولم يحدد له موعد، متابعا: "وأنا لدى كرامة أحافظ عليها وعلى كرامة من انتخبنى،  البرلمانية،

  ."شخص غير مرغوب فيه وبالتالى لن استقبلك بأنيولو أنا طلبت أقابلك وانت مرضتش يبقى أنت أرسلت إلى رسالة 

 11/6/6112 اليوم السابع

 -توك شو: 

  الزند: هيومن رايتس كانوا قاعدين واكلين شاربين فى نادى القضاة أيام اإلخوان

المدافعة عن حقوق اإلنسان، السيسى بإدانة تصريحات أكد أحمد الزند، وزير العدل، أن مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" 

السيسى يعلم جيدا تاريخ هذه  خوان المسلمين "مرفوضة"، قائال"الزند" التى دعا فيها وفق للمنظمة إلى "قتل جماعى" لإل

الكالم أن يصح  الجماعة وسهامها المسمومة المصوبة إلى مصر، وهذه األمور ال تصلح لتكون أساسا لخالف معه، وكان يمكن هذا

إذا جاء من دولة صديقة أو داعمة أو منظمة داعمة أو ناس وقفوا جنب مصر فى محنتها، إنما دول فى خانة األعداء وسيظلون 

رنامج "العاشرة مساء"، أنه ال يريد الكشف عما كان يحدث منهم فى نادى القضاة واالتفاقات التى بفى خانة األعداء". وأضاف خالل 

داخله مع جماعة اإلخوان، موضحا "أيام تيار االستقالل كانوا قاعدين أكلين شاربين نايمين فى نادى القضاة، وهم كانت تحدث ب

  ."ال يستحقون الحديث عنهم ويجب التحدث عما يهم الوطن فقط

 11/6/6112 اليوم السابع
 

 في القانون المنظم لتكوين االئتالفات داخل البرلمان« شبهة مجاملة»هناك «: الحريري»

، «إن هناك شبهة مجاملة في عملية تكوين االئتالفات داخل الالئحة الخاصة بالبرلمان»و مجلس النواب، قال هيثم الحريري، عض

 أنه «القاهرةمساء »هاتفية لبرنامج  وأوضح في مداخلة.فقط« دعم مصر»مشيرا إلى أن هناك توجه لعدم وجود أي ائتالف إال 

 161يعترض على القانون المنظم لعملية تكوين االئتالفات خاصة بالنسبة للبند المشترط على أن يكون االئتالف مكون من 

عضو كافيين جدا بالبرلمان لتكوين  21»وأوضح .محافظة مختلفة 11نواب على األقل من  1نائب، وأيضا أن يكون هناك 

مجلس يمكنهم تمرير قانون دون أن يقدم للتصويت ويعرض على اللجان من ال 11/1الدستور ينص على أنه  االئتالفات.

 «.المتخصصة مباشرة، وهذا عدد كافي من أجل تكوين االئتالف

 11/6/6112 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89--%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85/2579468#.Vrwy3vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%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%81%D9%89-%D8%A7/2579449#.VrwzQPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF--%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9/2579556#.VrwyqPl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022016&id=9e74cd91-b2d4-4db1-9e45-10bba1de0645
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 «شردي»و« نقابة األطباء»متحدث مشادة بين 

نشبت مشادة كالمية بين اإلعالمي محمد شردي، والدكتور حسام كمال، المتحدث الرسمي باسم نقابة األطباء، بدأت عندما أكد 

في برنامجه « شردي»وأعرب .اآلخير أن إضراب األطباء قادم ال محالة؛ بسبب اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية

، واستباقه للقرارات التي ستتخذها الجمعية «كمال»عن تعجبه من حديث  ، الذي يعرض على فضائية النهار اليوم«يوم بيوم»

يوم الجمعة المقبل سيمتلئ شارع »، «كمال»ومن جانبه، قال .«يا سالم»العمومية لنقابة األطباء، يوم الجمعة المقبل، قائًلا: 

على « شردي»واعترض .«على ما حدث، واللي يقدر يحشد لمنع اإلضراب يوريني وجوده على األرضالقصر العيني بأطباء مصر؛ للرد 

، على «مش هتهددوا مصر، وال هتلووا دراعنا أنتم»، مضيًفا: «كأطباء داخلين حرب ضد بعض أنتمهو »، قائًلا: «كمال»ما قاله 

مش رأيي، ده رأي الشارع الطبي، اللي أنا لمسته من خالل تواجدي  ده»وبدوره رد المتحدث باسم نقابة األطباء، قائًلا: .حد تعبيره

وعند .«بالمستشفيات، فهناك توجه عام لإلضراب، ولو رفضت الجمعية العمومية اإلضراب يبقى أنا غلطان، وهعتذر لحضرتك

أقسام الطوارئ واالستقبال اإلضراب لن يضر بأي مريض، ولن يشمل »سؤاله عن طبيعة اإلضراب الذي سيقوم به األطباء، قال إن 

ما  ، وهو«األطباء سبق وأن أضربوا كثيًرا، واإلضراب المقبل ليس األول ولن يكون اآلخير»، مضيًفا: «والعناية المركزة والحضانات

 .«بسم اهلل ما شاء اهلل ربنا يطمنك»للرد عليه، قائًلا: « شردي»دفع 

 11/6/6112 الشروق
 

 لم ينفذ لآلن« أطباء المطرية»منى مينا: أمر استدعاء األمناء في واقعة االعتداء على 

واقعة التعدي على أطباء بالمطرية أمناء شرطة في  1لـ قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، إن أمر االستدعاء الصادر 

وأضافت .خطوة جيدة، ولكن يجب أن يتم تنفيذه ألن أمر االستدعاء الصادر السبت الماضي ألمناء الشرطة لم ينفذ حتى اآلن

أن الجمعية العمومية لألطباء منعقدة في كل األحوال وذلك لمناقشة األطباء  القاهرة،بمداخلة هاتفية لبرنامج مساء 

نريد أن يتم التحقيق مع أمناء الشرطة وتقديمهم للمحاكمة، حتى تنتهي المسألة وتناقش الجمعية »وتابعت: .هملمشكالت

  .«العمومية األمور بعيدة المدى، وبناء قواعد جديدة لتأمين المستشفيات

 11/6/6112 الشروق

 

 فقط بإذاعة مرافعة النيابة« صدى البلد»لـ سمح «: التخابر مع قطر»يشكر قاضي « موسىاحمد »

؛ «طرالتخابر مع ق»توجه أحمد موسى، بالشكر للمستشار محمد شيرين فهمي، القاضي الذي ينظر القضية المعروفة إعالمًيا باسم 

القاضي، سمح لصدى البلد »إن  وقال.، بإذاعة مرافعة نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية«صدى البلد» لسماحه لفضائية

ووصف مرافعة نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية  صري بنقل هذه الجلسات للعالم كلهفقط، إلى جانب التليفزيون الم

محمد وبالمرافعة التاريخية، مناشًدا مشاهديه بمتابعة هذه الجلسات؛ للتأكد مما وصفه بخيانة جماعة اإلخوان المسلمين، 

وأضاف «مليون دوالر 1.1لد لقطر مقابل مرسي عندما كان في الحكم باع الب»إن قائاًل  هجومه على جماعة اإلخوانواصل و.مرسي

هذه »، متابًعا: «مرسي وجماعته باعوا الوطن وأسرار الجيش، والدولة كلها لقطر مقابل المال، وهذا يكشف حجم خيانتهم»

 .«الجماعة كان ال يهمها سوى المال فقط

 11/6/6112 الشروق

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=1d3b7033-8611-4074-8298-0421479ed618
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022016&id=b1cdd26f-916a-49c7-b122-9a96d13174fe
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022016&id=4473995d-2fc6-4439-9935-de587e2a348c
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 -سو شيال ميديا: 

  أنس الفقى يشكر أصدقاءه على فيس بوك لمساندتهم بعد حصوله على حكم البراءة

وجه أنس الفقى وزير اإلعالم األسبق، الشكر ألصدقائه على موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك"، بعد مساندتهم له عقب 

 حصوله على حكم بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع. 

 11/6/6112 اليوم السابع
 

 رئيس تحرير مجلة األزهر وبقيعمرو عزت عن "زقزوق": عاد إليكم من جديد 

في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك للظهور  األوقاف وزير زقزوق حمدي محمود الدكتور عودة من استيائه عن عزت، عمرو أعرب

مرة أخرى من خالل رئاسته لمجلة األزهر.وقال في تغريدة له على موقع "تويتر": "محمود زقزوق، وزير األوقاف في عهد مبارك، 

 رئيس تحرير مجلة األزهر وبيكتب لكم عن األمل". وبقيعاد إليكم من جديد 

 11/6/6112 رصد

 محمد سيف الدولة: على حملة "أخالقنا" أن تربي الُسلطة

بتربية الُسلطة على نبذ القتل والتجسس  محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من مبادرة حملة "أخالقنا"، طالب

افتتحت االثنين الماضي، وتنظمها الدولة المصرية برئاسة الدكتور والتعذيب والظلم والكذب.وانطلقت مبادرة حملة "أخالقنا" التي 

علي جمعة، مفتي مصر السابق، وتستهدف حماية األخالق في المجتمع المصري، وتعرض الداعية المعروف عمرو خالد الذي كان 

 أمينًا عامًا للحملة، لإلقالة من منصبه على الهواء خالل حفل افتتاح الحملة.

 11/6/6112 رصد

 األسواني: اإلعالم متفرغ لكشف أخطاء األطباء بتعليمات من األمنعالء 

هاجم عالء األسواني، بعض وسائل اإلعالم التى تسلط الضوء على أخطاء األطباء مؤخرا، بدعوى أنها تأخذ إمالءتها من أجهزة 

 باألطباء. الطبيوقال في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "بناء على تعليمات األمن اإلعالم متفرغ األن لكشف أخطاء .األمن

 ."المخطئ يحاسب لكن أمناء الشرطة الذين سحلوا أطباء المطرية يجب أن يحاكموا

 11/6/6112 مصر العربية
 

 سبق وأدين بحكم تزوير محضر وتعذيب مواطن حتى الموت” ريجيني“منى سيف: المسؤول عن تحقيق 

، حول قضية مقتل ”س بوكفي“قالت الناشطة الحقوقية، منى سيف، في تدوينة لها منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع 

خالد شلبي، رئيس ادارة المباحث الجنائية المسنود له التحقيق في قتل ريجيني، سبق وأدين بحكم محكمة “جوليو ريجيني أن: 

 ”.تعذيب المواطن شوقي أحمد عبد العال حتى الموت في-آخرينمع  –ومشاركته لتزويره محضر  6111جنايات األسكندرية في 

 11/6/6112 بوابة يناير
 

 وائل عباس عن أزمة األطباء: تفاهة وسفاهة في دولة ال تستطيع محاكمة أمناء شرطة

قال المدون الصحفي، وائل عباس، خالل لقاءه عبر برنامج بتوقيت مصر الُمذاع على فضائية العربي، حول أزمة ُأمناء الٌشرطة 

 ”.ما يحدث بالحملة هو تفاهة وسفاهة في دولة ال تستطيع محاكمة أمناء شرطة“طباء المطرية األخيرة: وأ

 11/6/6112 بوابة يناير
 

http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A3%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD/2579525#.Vrwyvvl97IU
http://rassd.com/176601.htm
http://rassd.com/176598.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%A7/921855-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://yanair.net/?p=47793
http://yanair.net/?p=47650
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 جمال عيد: جهات سيادية تستدعي شخصيات لتطلب منهم إيقاف نقدهم

، حول ما ُيحاك وُيدبر لبعض الُنقاد للنظام ”فيس بوك“حسابه الشخصي بموقع قال الحقوقي جمال عيد في تدوينة له عبر 

اواًل عن االعالم: الدولة لسة غضبانة من بعض االصوات المتناثرة التي يفلت منها “وبدأ بعنوان عن مصادره ونصيحة: .الحالي

، لكن أي انتقاد، وبالتالي حملة منع ووقف برامج، بحيث يكون أي صوت يسار أحمد السيسيكلمات انتقاد، مش بالضرورة انتقاد 

هل فيه يمين  محدثي:سالت ” واي صوت يمين احمد موسى  اجتماعي،موسى ولو ببوصة واحدة ممنوع أو يقدم برنامج فني او 

دعي بعض الشخصيات، الكتير، لتطلب منهم ثانيًا: جهات سيادية تست: “وتابع .”قال احمد موسى هو المسطرة اآلن” أحمد موسى؟

ايقاف نقدهم وكالمهم على االنترنت أو حسب عملهم، والنتيجة: تراجع اصوات الكثير منهم، والمعترض سيضم لقضايا يتم 

النصيحة: مش عيب تخاف وتسكت، العيب كل العيب أن تتحول لشخص متواطئ، اسكت، “تدوينته قائاًل:  واختتم .”ترتيبها اآلن

 .”قاوم، فال شرف لمن يتواطئ، وخيرًا لك ان تموت واقفا من أن تعيش ذلياًل راكعًا، أو هكذا أرى أو

 11/6/6112 بوابة يناير

 

 فاروق: السيسي فشل والبد من انتخابات رئاسية مبكرة عبد الخالق

، 6112للسيسي، طالبه فيها بضرورة اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في نهاية العام الحالي وجه الدكتور عبد الخالق فاروق، رسالة 

المصريون انتظرو  إن وقال في رسالته التى نشرها في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك".نه فشل في إدارة شئون البالدأل

 .شهر 11نت مخيبة بعد تولى السيسي بـ تغيرا في أحوالهم على المستوى السياسي واالقتصادي لكن النتائج كا

 11/6/6112 مصر العربية

 

 حر بعد عامين من الحبس االحتياطي عيسىوائل غنيم: حسام 

وقال غنيم في .أطلق صراحه اليوم وأصبح حرا بعد سنتين من الحبس االحتياطي عيسىأفاد وائل غنيم، أن الناشط حسام 

تدوينة له على صفحته بموقع "فيس بوك": "حسام عيسى خرج أخيرا بعدما كان بيتقال له أنه هيفضل أسبوع على األقل في 

ركم جميعا على تضامنكم اللي فرق معاه جدا وبيتمنى منكم دعم باقي المظلومي وعدم التقليل من تأثير ده السجن! بيشك

: "حسام فضل محبوس سنتين بدون محاكمة، وفي الجلسة التانية لمحاكمته القاضي حكم وأضاف ."عليهم وعلى اللي ساجنهم

 .”وحيد إنك حرببراءته، اعتذارنا ليك يا حسام ولكل اللي زيك وعزاءنا ال

 11/6/6112 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yanair.net/?p=47675
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%A7/922029-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2016-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B4%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/922083-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

طنطا طريق يقطعون بالمحلة قرية أهالي  

بعد مصرع أحد أبناء « المحلة -طنطا»قرية الراجدية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بالتجمهر وقطع طريق قام أهالي 

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بتجمهر عدد  القرية ويدعى إبراهيم غنيم

لطريق وتعطيل حركة المرور بعدما صدمت سيارة أحد أبناء القرية وتسبب الحادث في كبير من أهالي القرية وقيامهم بقطع ا

 .وفاته

 6112-6-11 بوابة االخبار

 نقابة األطباء: إضرابنا قادم ال محالة

العمومية الجمعة أعلن الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة األطباء، عن اتجاه حشد من األطباء بالتجمع في الجمعية 

وقال الدكتور  القادمة بمقر نقابة األطباء بشارع قصر العيني احتجاجا على الممارسات المهنية ضد األطباء في المستشفيات

حسام كمال، المتحدث باسم نقابة األطباء في مداخلة هاتفية ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار": "اللي يقدر يحشد 

 ."العمومية لمنع اإلضراب يورينا حجمه على األرض، فالجمعية العمومية هي من تقرر وليس مجلس نقابة األطباء في الجمعية

وأوضح أن أطباء مصر أضربوا كثيرا وهذا لن يكون األول أو األخير، مضيفًا: "إضرابنا معروف وواضح وال يضر بالمرضى وال يوجد 

ميع األمور الطارئة التي تمس حياة المصريين، والمستشفيات ستعمل مثل أيام امتناع عن العمل في الطوارئ والحضانات وج

 ."الجمعة واأليام الرسمية والمستشفى لن يغلق

 6112-6-11 رصد

 استمرار إضراب عمال الشركة المالية بكفر الزيات

المالية والصناعية بكفر الزيات بمحافظة الغربية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل لليوم يواصل العشرات من العاملين بالشركة 

الثاني على التوالي؛ احتجاًجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي تتضمن صرف مستحقاتهم المالية وإعادة جميع العاملين الذين تم 

وأكد العاملون المعتصمون أن مطالبهم  ل الشركةفصلهم إلى عملهم وتحسين األوضاع الصحية واالجتماعية واإلدارية داخ

مشروعة، وتتلخص في عودة جميع العاملين الذين تم فصلهم تعسفًيا إلى مواقع عملهم، إضافة إلى إلغاء قرار نقل أحد 

يين مع تع العاملين من فرع كفر الزيات إلى فرع الشركة بأسيوط، والذي تقرر نقله عقاًبا له على مطالبته بمستحقاته المالية،

 .6111أبناء العاملين المتوفين أثناء الخدمة والصادر بشأنهم قرار بالتعيين في أبريل 

 6112-6-11 رصد

 وقفة ألصحاب معاشات "اإلنتاج الحربي" للمطالبة بصرف مستحقاتهم

احتجاجية، اليوم األربعاء، أمام وزارة اإلنتاج الحربي؛ للمطالبة بمكافأة نهاية نظم أصحاب المعاشات بالمصانع الحربية، وقفة 

رفع المحتجون، الفتات طالبوا خاللها وزير اإلنتاج الحربي بحقوقهم، وصرف مستحقاتهم في اإلجازات ومكافأة نهاية و الخدمة

ي بالتدخل لحل مشكلتهم وإقالة وزير اإلنتاج الحربي؛ سنوات، كما طالبوا عبدالفتاح السيس 1الخدمة التي لم يحصلوا عليها منذ 

وقال المحتجون، بحسب "المصري اليوم"، إن هناك تجاهًلا متعمًدا لمطالبهم المشروعة، مشيرين إلى أن الوزارة  بسبب تعنته

 .رفضت تسديد مستحقاتهم، دون معرفة السبب

 رصد 6112-6-11

http://akhbarelyom.com/article/56bb96d59d7873266a0213a2/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-1455134421
http://rassd.com/176583.htm
http://rassd.com/176562.htm
http://rassd.com/176539.htm
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 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 : قرارات وزير الصناعة الخاصة باالستيراد مخالفة التفاقية الجاتالغرف إتحاد

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن التجار يؤيدون تنظيم االستيراد ووضع مواصفات قياسية للسلع تتفق مع 

المؤتمر الصحفي الذي عقده االتحاد اليوم على قرارات وزير التجارة والصناعة األخيرة حول وتحفظ خالل  المواصفات العالمية

"ألنه لم يسمح بإمكانية إحالل سلع محل سلع أخرى تم منع استيرادها فضاًل عن أن القرار  31،  116االستيراد وتشمل القرارين" 

ت عليها مصر ألنه أعطى لوزير الصناعة الحق في القيد والرفض ال يتسم بالشفافية ومخالف التفاقية الجات التي وقع 31رقم 

وأكد الوكيل أنه ال يقبل بقرار ال يستشار فيه المراكز القانونية  واالستثناء وهذا متعارض مع الجات ألنه نوع من أنواع الحماية

 للتجارة الخارجية من شركات ومستوردين.

 6112-6-11 بوابة االخبار

العام الماضي.. وانسحابها من السوق مليون دوالر من البنوك  111طارق عامر: "جنرال موتورز" حصلت على 

 ُيثير الدهشة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن محاولة الشوشرة على االقتصاد المصري في هذه الظروف أمر غير مفهوم تماًما، الفًتا 

 111في مصر وفرت للشركة إلى أن إعالن شركة جنرال موتورز، االنسحاب من السوق المصرية أمر مثير للدهشة، السيما وأن البنوك 

وأضاف أن إجمالي التسهيالت التي حصلت عليها الشركة من البنوك في  مليون دوالر خالل العام الماضي، بسعر الصرف الرسمي

مليار جنيه، في حين لم تجذب قروضا بالعملة الصعبة من البنوك الخارجية، وإجمالي تسهيالت البضاعة التي حصلت  1.2مصر 

وأضاف عامر، في  مليون دوالر طوال السنوات الماضية منذ بداية النشاط في السوق المصرية 21ركة األم لم يتجاوز عليها من الش

تصريحات لـ "بوابة األهرام"، السوق المصرية تمنح أعلى عائد لالستثمار للشركات العاملة بها، الفتا إلى أن "جنرال موتورز" 

مليون جنيه  611مليون جنيه مقارنة برأسمالها المدفوع  361حيث بلغت أرباحها ضعف رأسمالها المدفوع،  6113حققت عام 

على األقل، إلى ما يزيد على  % 11، وهو ما يعنى أن أرباحها ستقفز بنحو 6111مليار جنيه في  1.1فقط، كما قفزت مبيعاتها إلى 

 مليون جنيه. 111

 6112-6-11 بوابة االهرام

 البنك األوروبي وَعودة يعززان المشاريع الصغيرة في مصر

مليون دوالر أمريكي  11الصغيرة والمتوسطة في مصر، بتوفير يواصل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية دعمه للمشاريع 

تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة معظم مشاريع  ولبنك َعودة مصر )ش.م.م( إلعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

حصول على التمويل مصدر في المائة من إجمالي العمالة، ورغم ذلك ال يزال ال 71القطاع الخاص العاملة في مصر وتساهم بنسبة 

 قلق رئيسي لهذا القطاع، وبات حل هذه المشكلة يمثل األولوية القصوى للسلطات المصرية.

 6112-6-11 البوابه نيوز

 جنيهات 1.77الدوالر يسجل 

جنيهات  1.77جنيهات للشراء، و 1.71السوق السوداء اليوم الخميس عند استمر سعر الدوالر األميركي مقابل الجنيه المصري في 

 جنيهات للبيع. 7.11جنيهات للشراء، و 7.71للبيع، فيما بقيت األسعار داخل السوق الرسمي عند 

 11/6/6112 رصد

http://akhbarelyom.com/article/56bb448c9e7873f43c228af1/%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-1455113356
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/853758/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.albawabhnews.com/1766567
http://rassd.com/176615.htm
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 يهمليار جن 61"المركزي" يطرح أذون وسندات خزانة بـ 

وينسق  طروحات مختلفة اآلجال على مدى أسبوع 2مليار جنيه عبر  61يعتزم البنك المركزي، طرح أذون وسندات خزانة تقدر بنحو 

البنك المركزي مع وزارة المالية لتحديد االلتزامات التمويلية المطلوبة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي 

وقال بيان لـ"المركزي" عبر موقعه  ويوم اإلثنين سندات، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثالثاءالخميس واألحد أذون، 

 يوًما. 117و 116مليار جنيه آلجال  1.1اإللكتروني: إن اليوم الخميس يشهد طرح أذون خزانة بقيمة 

 6112-6-11 البوابه نيوز

 مليون دوالر قيمة تعويض أهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمصر 500

مليون  111قدرت مصادر دولية، حصيلة تعويضات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمنطقة شبه جزيرة سيناء بمصر، بنحو 

 "لـ"مؤسسة التمويل التأجيري الدولية" 161تعود ملكية طائرة إيرباص "و دوالر، والتي من المقرر صرفها خالل الفترة المقبلة

(ILFC)يقول محامي أحد الضحايا: "لقد حصلنا و ، والتي كانت تؤجرها لشركة "كوجاليم آفيا" عن طريق نظام التأجير التمويلي

مليون دوالر في  111على نسخة من عقود التأمين مع الشركات األميركية؛ حيث تتضمن هذه العقود صرف تعويضات تقدر بـ

 ."ل وفاة الركاب، وتشمل عقود التأمين هذه األعمال اإلرهابيةحا

 رصد 6112-6-11

 مليارات دوالر 1.6الصادرات المصرية تتراجع إلى 

-6111ام المالي كشفت مصادر بالجمارك المصرية عن تراجع حجم الصادرات المصرية للخارج، وذلك خالل النصف األول من الع

مليار دوالر خالل نفس الفترة المماثلة من العام السابق، كما تراجعت معدالت  11.1مليارات دوالر، مقارنة بنحو  1.6، لنحو 6112

والجدير بالذكر أن مصر تمر بالفترة الراهنة  مليار دوالر 31.2مليار دوالر، مقارنة بنحو  12.7إلى  %11الواردات من الخارج بنسبة 

، ما 6111مليار دوالر في  12بعد أن بلغت نحو  6112مليار دوالر بنهاية يناير  12.377بأقوى األزمات االقتصادية، والتي وصلت لـ

 .يحد من قدرة البنك المركزي على المراوغة، إلحكام السيطرة على سوق الصرف

 رصد 6112-6-11

 6112-6111مليار دوالر بالنصف األول من  67.1التجاري يصل إلى العجز 

مليار دوالر، وذلك بالنصف االول من  67.1كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن وصول قيمة عجز الميزان التجاري المصري لنحو 

األربعاء، فإن عجز الميزان التجاري وبحسب رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبد العزيز، اليوم  6112-6111العام المالي 

وأشار "مجدي" في  .%1مليار دوالر في نفس الفترة قبل عام، مشيرا إلى أنه حقق تراجعا طفيفا بنسبه  67.7المصري بلغ نحو 

المالي خالل النصف األول من العام  -على حد سواء-تصريحات له إلى أن القيمة اإلجمالية للصادرات والواردات شهدت تراجعا 

 .6111-6113الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي 

 رصد 6112-6-11

 في يناير %7.71البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 

خالل ديسمبر وقال  %7.61في يناير مقابل  %7.71أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي وفقا لمؤشراته إلى 

 في ديسمبر %1.11في يناير مقابل معدل قدره  %1. 11البنك في بيان، األربعاء، إن التضخم األساسي سجل معدال شهريا بلغ 

  .تةالمؤقواستبعد مؤشر التضخم بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارًيا، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض 

 6112-6-11 البوابه نيوز

http://www.albawabhnews.com/1766491
http://rassd.com/176545.htm
http://rassd.com/176545.htm
http://rassd.com/176510.htm
البوابه%20نيوز%2011-2-2016
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 صحهال

 تفاقم نقص األدوية في مصر بسبب أزمة الدوالر

تتدهور الحالة المرضية لوالدة ناهد إبراهيم المريضة بجلطة في المخ نتيجة لعدم وجود الدواء الذي تتناوله لتنشيط الدماغ أو 

حتى بدائله، وأصبح من الصعب عليها أن تتذكر األشياء أو أن تفهم من يتحدثون حولها. ونقلت "رويترز" عن ناهد أنها "تبحث 

جده، حتى إنها سافرت إلى عدة محافظات للبحث عنه فلم تجده أيضا.. حالة والدتي تسوء يوما بعد عن الدواء في كل مكان وال ت

يوم.. قولوا لي ماذا أفعل؟"، موجهة سؤالها إلى المسؤولين في وزارة الصحة. وتصاعدت حدة نقص األدوية في مصر منذ عدة 

 الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.  أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر

 6112-6-11 العربي الجديد

 "أستاذ فيروسات: المستشفيات في مصر مسؤولة عن عدوى فيروس "سي

قال الدكتور عبدالرحمن ذكري، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد األورام، إن المستشفيات في مصر هي المسؤول األول عن نقل 

وأضاف ذكري خالل مؤتمر المنتدى الدولي ألمراض الكبد، والذي عقد اليوم  ، وإصابة ماليين المصريين بالمرضc وى فيروسعد

بأحد فنادق القاهرة أن استخدام أرخص وأبسط أنواع المنظفات كوسيلة للتنظيف والتعقيم داخل المستشفيات والعيادات 

، والتي تنتقل عبر األدوات الملوثة ودون الحاجة لوسائل c اإلصابات الجديدة بفيروسمن  %21المصرية، يسهم في منع أكثر من 

 .التعقيم والتنظيف باهظة الثمن، حسبما أكدت التجارب التي أجراها بنفسه

 6112-6-11 رصد

 سياحهال

 والكردونات األمنية بديال للسياحصحيفة تايالندية: السياحة المصرية تعاني.. 

رصدت تقارير إعالمية تايالندية، ما توجهه مصر من محاوالت للنيل من سياحتها، لتتحول مشاهد الجمال والخيول بالمواقع 

السياحية إلى كردونات أمنية تحاصر أماكن جذب السياح وتحدثت الصحيفة مع أحد العاملين في منطقة األهرامات، ويدعى 

أن الزائرين اآلن هم من و عن األوضاع بها، ليؤكد أن المنطقة تعاني انخفاًضا كبيًرا في أعداد السياح« عاًما 36 -رمضان »

المصريين وطالب المدارس، مشيًرا إلى أن نسبة اإلشغاالت في الفنادق التي توجد بالقرب من منطقة األهرامات تراجعت بشدة 

مليوًنا،  11التي كانت النسبة  6111مليون سائح بالمقارنة لعام  1.1حوالي  6111وانخفضت نسبة اإلقبال السياحي في عام 

 ملياًرا. 66التي كانت اإليرادات  6111بالمقارنة إلى  6111مليار دوالر في  2.1لتصل إلى  %11وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 

 6112-6-11 بوابة االخبار

 نسبة اإلشغاالت السياحية بشرم الشيخ 11%

أكد مركز عمليات و سائحا من مختلف الجنسيات 1111على متنها  رحالت دولية 1ستقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الخميس أ

وأن النسبة العامة على  %11وإدارة األزمات بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس أن نسبة اإلشغاالت بشرم الشيخ وصلت إلى 

رحالت دولية طيران  1اليوم وأضاف البيان الصادر عن المركز أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل  .%67مستوى المدن السياحية 

سائًحا وغادر مطار  6113سائًحا مصرًيا بإجمالى  123رحلة داخلية على متنها  12سائًحا من مختلف الجنسيات و 1111على متنها 

 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية. 1111شرم الشيخ 

 6112-6-11 ه نيوزالبواب

 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/10/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://rassd.com/176586.htm
http://akhbarelyom.com/article/56bb6d459e7873b35274a227/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-1455123781
http://www.albawabhnews.com/1766511
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 النقل والمواصالت

 أسوان عقب رفع قطار بني سويف -ساعات.. عودة حركة القطارات على خط القاهرة  1بعد توقف دام 

ساعات، بسبب حادث انقالب عربتين من  1أسوان لطبيعتها، بعد توقف دام لمدة  -عادت حركة القطارات على خط القاهرة 

بعدما تمكنت فرق اإلنقاذ من رفع آثار الحادث، فيما أكدت وزارة النقل أن إجمالي المصابين في الحادث يأتي ذلك  قطار بنى سويف

وكانت النيابة العامة قد قررت التحفظ على سائق  شخصا، تم تحويلهم للمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة 71وصل إلى 

 قطار بني سويف ومساعده لحين انتهاء التحقيقات.

 6112-6-11 بوابة االهرام

 سنوات بسبب بنية المزلقانات.. ونسعي لحل عاجل ومستدام لألزمة 1حادًثا للقطارات في  721وزير النقل: 

حادًثا للقطارات بسبب البنية الخاطئة  721قال الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، إن الثالث سنوات الماضية، شهدت نحو 

سنة، والسنوات األخيرة لم تشهد تدريب أي فرد من  61للمزلقانات. وكشف وزير النقل، أن مراكز التدريب، كانت مغلقة منذ 

 سنة. 11شركات الصيانة لم تتحدث منذ العاملين، ولم يسافر أحد للخارج، و

 6112-6-11 بوابة االهرام

 تعليمال

 التعليم تلتقي مستثمرين إلنشاء مدارس جديدة السبت

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم، السبت المقبل عدًدا من المستثمرين لبحث يلتقي 

وأوضح رئيس قطاع التعليم  المشروع المقترح من الوزارة بإنشاء مجموعة من المدارس الخاصة بتكلقها أقل للطبقات المتوسطة

كحق إنتفاع مقابل إنشائهم للمدارس  رضألر الحقًا" أن الحكومة ستعطى للمستثمرين االعام فى حوار أجراه "لمصر العربية" ينش

 على أن تكون تكلفة مصاريف هذة المدارس أقل من المدارس الخاصة المتواجدة حاليًا لتناسب أبناء الطبقة المتوسطة.

 6112-6-11 مصر العربيه

 زراعهال

 الزراعة" تطالب المربين بتحصين رؤوس الماشية ضد الحمى القالعية"

جددت وزارة الزراعة واستصالح األراضي مناشدتها كافة مربي الماشية، ضرورة التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين رؤوس 

الخاصة بهم بالمجان، من مرتين إلى ثالث مرات سنوًيا، ضد اإلصابة بمرض الحمى القالعية؛ حيث قالت في بيان لها إنه الماشية 

وأشارت الوزارة في  مليون جنيه لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية بالمجان، خاصة لصغار المربين 11تم تدبير مبلغ 

يطرية وضعت برنامًجا تدريبًيا وتوعوًيا للمربين إلرشادهم نحو االلتزام بالتحصينات، بيانها إلى أن الهيئة العامة للخدمات الب

وأهميتها لمنع ظهور وانتشار األمراض الوبائية والمعدية، وكيفية التخلص اآلمن والصحي من الحيوانات النافقة؛ حتى ال تكون 

 .مصدًرا النتشار العدوى

 رصد 6112-6-11
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 قباطاأل

 تواضروس: الملحدون يفقدون االلتزام.. والمثلية ليست حرية

طالب تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المسيحيين بالتزام الحرية المنضبطة، معتبًرا أن 

تواضروس فى عظته األسبوعية التى ألقاها من أكتوبر اليوم، أن المثلية الجنسية ليست  واعتبر ا امالملحدين يفقدون االلتز

ووصف تواضروس الصوم بالفضيلة الجميلة والوصية الكتابية، مشيًرا إلى أنها جاءت ضمن خمس   حرية متسائًلا أين الحق اإللهى؟

وأمر تواضروس الشعب بالتحلى بالمسئولية وقال كونوا ."وكونوا محبين وصايا "على يمينها اظهروا واثبتوا وعلى شمالها تقووا

 رجاال فى حياة الجهاد الروحى مثل فترة األصوام وفضيلة االلتزام أحد مفاتيح النجاح فى حياة اإلنسان.

 2611-6-11 االقباط اليوم

 أخرى

 بأمر اآلثار.. إغالق آخر معاقل اليهود في األسكندرية

بات المعبد اليهودي باإلسكندرية مغلًقا، بعد أن قرر مسؤولو اآلثار باإلسكندرية إغالقه بعد انهيار جزئي لسقف أحد الساللم به 

ار بوابة أخب»وقال محمد متولي، مدير عام آثار اإلسكندرية اإلسالمية والقبطية واليهودية لـ بسبب سوء األحوال الجوية واألمطار

ولفت إلى أن ذلك القرار  وعدم السماح ألحد بزيارة المعبد األثري حفاًظا على سالمة األرواحللترميم إنه قرر غلق المعبد « اليوم

لجنة خبراء اآلثار والهندسة التي عاينت المعبد بعد الحادث والتي رصدت  جاء وفًقا لتوصية التقرير الفني الهندسي الذي أصدرته

 انهيار جزئي لسقف "شخشيخة" السلم لمصلى السيدات بالطابق الثالث للمعبد.

 6112-6-11 بوابة االخبار

 السلع التموينيه في البحيره ..ومواطنون "وعود الوزير طلعت فشنك" تفاقم أزمة نقص

تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، رغم وعود وتصريحات الدكتور خالد حنفي وزير التموين 

الي وقال أه اصة زيت الطعام التموينيوالتجارة الداخلية، التي أطلقها خالل زيارته للمحافظة منذ أيام، بتوفير السلع الناقصة خ

محافظة البحيرة، إن وعود وتصريحات الوزير "طلعت فشنك" و"مسكن لغضب المواطنين"، وأشار رمضان عطية حجازي، أحد 

مواطني المحمودية لـ"الوطن"، إلى أن أزمة نقص السلع التموينية بمركز المحمودية الزالت مستمرة وتتفاقم بصورة يومية 

 وحادة.

 6112-6-11 الوطن
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 ": ال وجود لداعش فى سيناء CIA“الـ مصدر أمني رًدا على تصريحات 

وقال نبحث عن أى عنصر لداعش فى سيناء وال نجد  المصرية،نفى مصدر أمنى مسئول وجود أى من عناصر داعش على األراضى 

:"لو موجودين أتحدى يعلنوا عن أنفسهم واحنا نمحيهم من وش األرض "مشددا أن قوات الجيش والشرطة تفرض لهم. وقالأثرا 

نتقال عمليات واعتبر المصدر حديث قائد المخابرات األمريكية عن ا .السيطرة األمنية على كل حدودنا ومحافظتنا وأولها سيناء

مجرد تصريحات إعالمية وليست أمنية مبنية على معلومات  مصر،داعش من سيناء إلى محافظات أخرى داخل 

محاوالت أمريكية دائمة إلثبات أن هناك عناصر  أصال. هناكوتساءل المصدر كيف ينتقلوا إذا لم يكونوا موجودين .استخباراتية

فأين هم لماذا ال يعلنون عن أنفسهم كما نراهم في ليبيا وسوريا مسيطرين على  لداعش على األراضي المصرية ونحن نتساءل

 مناطق.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 منذ اعتصامي "رابعة" و"النهضة"عودة الحركة المرورية أمام قسم شرطة الفيوم بعد فتح الطريق المغلق 

قامت أجهزة األمن بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، بإعادة فتح الشارع الرئيسي المؤدي من شريط السكة الحديد، إلى مستشفى 

 ضة"فض اعتصامي "رابعة"، و"النه وكان الشارع قد أغلق منذ أحداث.التأمين الصحي، وبداية الطريق الدائري، أمام الحركة المرورية

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 ضبط مرتكبي واقعة الهجوم على رئيس نقطة شرطة وإصابته بأعيرة نارية بالشرقية

مباحث الشرقية من ضبط عاطلين اثنين من العناصر اإلجرامية الخطرة، مرتكبي واقعة الهجوم على رئيس نقطة شرطة تمكنت 

 .سالحه الميري ودراجته البخارية شلشلمون بمركز منيا القمح وإصابته بأعيرة نارية، لسرقة

 11/6/6112 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات: 

  أمناء شرطة بتهمة ضرب أطباء مستشفى المطرية 1النيابة تحتجز 

أمناء شرطة على ذمة التحريات، التهامهم بالتعدى  1أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، بحجز 

  .بالضرب على أطباء مستشفى المطرية

 11/6/6112 اليوم السابع

 من معارضي حكم العسكر في اإلسماعيلية 1إخالء سبيل 

والمخلى .العسكر بالمحافظة، بضمان محل اإلقامةمن معارضي حكم  1قررت النيابة العامة باإلسماعيلية اليوم، إخالء سبيل 

عبد الرحمن محمد  عبد الحميد، عادل أحمد ياسين، جمال أحمد سبيلهم هم: محمد كمال أحمد علي، كمال أحمد علي إبراهيم،

 اعتقلتهم دوكانت قوات األمن ق.عبد اهلل محمد كامل ومصطفى عبد الحميد عبد الفتاح، وائل عبد الرحمن إبراهيم محمد، أحمد،

 .دستور والعمل على إسقاط نظام الحكمبال العمل وتعطيل بالتظاهر، تهما لهم ووجهت أشهر، عدة منذ

 11/6/6112 رصد
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 براءة أنس الفقى فى قضية الكسب غير المشروع

 ، ببراءة وزير اإلعالم األسبقعبد العزيزقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمرو 

 أنس الفقي، علي خلفيه اتهامه بالكسب غير المشروع.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 عضًوا بالبرلمان 11طعًنا ضد  611"النقض" تنظر 

طعًنا ضد خمسين عضًوا في مجلس النواب، مهددين ببطالن عضويتهم، في انتخابات البرلمان، ليتم  611تنظر محكمة النقض، 

طعًنا أمام محكمة النقض،  11لمقبلة.قائمة الطعون تضمنت النواب: سعيد حساسين بـحسم القضية خالل العشرين يوًما ا

 يسياس مال توزيع للنواب؛ الموجهة االتهامات أبرز وأحمد مرتضى منصور بطعنين، وتوفيق عكاشة الذي يواجه طعًنا، بينما كان

وقالت مصادر قضائية، .بحسب "المصري اليوم" االنتخابية، الدعاية في مخالفات وارتكاب البطاقات، وتسويد وفياجرا، وترامادول

طعًنا بسبب عدم استيفائها  17دائرة جنائية بـ"النقض" للفصل فيها، فيما تم استبعاد  11طعًنا على  611إن "النقض" وزعت الـ

عون فيه، فسيكون نهائًيا اإلجراءات أو الموعد المحدد للطعن.وأضافت المصادر أنه حال صدور حكم ببطالن عضوية النائب المط

 .6113من دستور  117وواجب النفاذ، ابتداًء من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، وفًقا للمادة 

 11/6/6112 رصد
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــ

 رأس ماشية من إسبانيا 1111المسلحة: وصول القوات 

رأس ماشية الدفعة األولى من عجول التسمين قادمة من  1111نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، فيديو لوصول 

 أسبانيا، ضمن اآلالف من رؤوس عجول التسمين، التى تم التعاقد على توريدها فى إطار االتفاق المبرم بين الشركة القابضة

للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع إحدى أكبر الشركات األلمانية العمالقة العاملة فى 

 مجال الثروة الحيوانية.

 11/6/6112 اليوم السابع 

 

 القوات المسلحة تعقد برنامجًا لتأهيل عناصر حفظ السالم بكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى

استمرارًا لدور مصر الداعم لألمن واالستقرار داخل القارة اإلفريقية، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع مركز القاهرة اإلقليمي 

وحفظ السالم في إفريقيا التابع لوزارة الخارجية، دورة تدريبية لعناصر القوات المسلحة المقرر للتدريب على تسوية المنازعات 

سفرها ضمن بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم بكل من كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تضم عناصر تخصصية 

 .من المهندسين العسكريين ووحدات النقل الثقيل

 11/6/6112 بوابة األخبار

 

 بلومبرج: تهديد تنظيم الدولة يزيد من التعاون العسكري المصري اإلسرائيلي

كشف وكالة "بلومبرج" نقال عن مسؤول أمني إسرائيلي عن زيادة التعاون األمني المصري مع إسرائيل خصوصا في الفترة األخيرة 

ي" فإن مصر وإسرائيل دعمتا من القوات العسكرية وقال التقرير إنه وفقا لما ذكره الجيش "اإلسرائيل بسبب تهديد تنظيم الدولة.

على الحدود الصحراوية في الجانبين ردا على الهجمات المتزايدة من قبل المسلحين المتحالفين مع  تنظيم الدولة، وما قد يحدثه 

بلدين قاما بنشر وأضاف التقرير "وفقًا لما قاله ضابط إسرائيلي شريطة عدم الكشف عن هويته فإن ال من عنف على الحدود.

د وأشار التقرير إلى ازديا الدبابات بالقرب من الحدود، وعززا من تحصيناتهما بوضع سياجات وكاميرات مراقبة تعمل بشكل أفضل".

وأودت بحياة ثماني إسرائيليين،  6111الحشد العسكري على طول الحدود المصرية منذ الهجمات التي شنت على ميناء إيالت في 

جنديا مصريا، واستولوا على سيارتين مصفحتين القتحام البوابة الحدودية مع إسرائيل عند  12ام قتل المسلحون وبعد ذلك بع

إلى  1وفي تصريحاته للمراسلين قال الضابط اإلسرائيلي إن تنظيم الدولة يقوم بشن من  نهاية الحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

قرير ولفت الت قبة بالقرب من معبر "نيتسانا" على الحدود المصرية اإلسرائيلية.هجمات أسبوعيا، وتحدث الضابط من نقطة مرا 3

إلى أن زعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي هدد بشكل مباشر خالل خطاب شهر ديسمبر قائاًل "فلسطين ستكون مقبرة لكم"، 

وعد بشن هجمات على إسرائيل في القريب وخالل شهر نوفمبر هدد قناص مقنع من تنظيم الدولة الجنود المصريين بالقتل، و

 العاجل.

 11/6/6112 رصد
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