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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

 بالممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد االوروبي في ميونخشكري يلتقي 

التقي سامح شكري وزير الخارجية علي هامش مشاركته في مؤتمر األمن بميونخ بالممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لالتحاد 

ء اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا مساء االوروبي فيديريكا موجريني،  حيث تناول معها تطورات األزمة الّسورّية على ضو

فبراير والنتائج التي تمخض عنها االجتماع.  وصرح المستشار احمد ابو زيد  المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  ١١الخميس 

ي فاق الوطني لتولبان الوزير شكري بحث مع الممثلة العليا ايضا تطورات األوضاع في ليبيا واهمية اإلسراع بتشكيل حكومة الو

مسئولياتها في تحقيق االستقرار ومحاربة التنظيمات اإلرهابية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما تناول شكري مسار العالقات 

الثنائية بين مصر واالتحاد االوروبي في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية،  والتعاون القائم بين الجانبين حول 

الملفات اإلقليمية اخذا في االعتبار الدور اإلقليمي والدولي الهام الذي تقوم به مصر في تحقيق االستقرارفي المنطقة ،  عدد من

باالضافة الى  تطورات القضية الفلسطينية استعداد اتصاال باجتماع اللجنة الرباعية الدولية المقرر انعقادها  ظهر الجمعة ايضا 

 في ميونخ.

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 شكري يلتقي بوزير خارجية الصين علي هامش مؤتمر ميونخ لالمن

فبراير بوزير خارحية الصين وذلك فور وصوله الي مدينة ميونخ األلمانية للمشاركة  ١١سامح شكري وزير الخارجية اليوم  التقي

بان الوزيرين بحثا خالل اللقاء بشكل مفصل  المستشار أحمد أبوزيد الخارجيةوزارة المتحدث باسم  صرحفي مؤتمر ميونخ لالمن.و

تماع مجموعة االتصال الخاصة بسوريا في ميونخ واهمية دفع الحل السياسي يضمن وقف تطورات األزمة السورية في ضوء اج

 اعمال قتل المدنيين لعدم وجود حل عسكري لالزمة. كما تم التشاور المشترك حول تطورات الوضع في ليبيا.

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 شكري يلتقي بالمبعوث االممي لسوريا ديمستورا

تناوال بشكل مفصل تطورات التقي سامح شكري وزير الخارجية مع مبعوث األمم المتحدة إلي سوريا ستيفان ديمستورا، حيث 

األزمة السورية في ضوء نتائج اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي عقد في مدينة ميونخ أول أمس وما تمخض عنه من 

 نتائج بشأن وقف األعمال العدائية في سوريا خالل أسبوع والبدء في إيصال المساعدات اإلنسانية .

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 شكري يبحث زيارة  السيسي إلي كوريا مع نظيره الكوري الجنوبي

ّية أللمانيا ومشاركته في مؤتمر األمن بميونخ، التقي وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الكوري الجنوبي. علي هامش زيارته الحال

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول  تطورات العالقات الثنائية بين البلدين 

قتصادية والتجارية، والتنسيق المشترك حول القضايا اإلقليمية والدولية. كما وأهمية تطويرها في مختلف المجاالت، خاصة اال

بحث الوزيران الترتيبات الجارية للتحضير لزيارة السيسي القادمة لسول، حيث أكد الوزير الكوري الجنوبي علي اهتمامهم البالغ و 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان لقاء الوزيرين تناول أيضا الوضع األمني في شبه   .سيلتزامهم بإنجاح الزيارة القادمة للسيا

 الجزيرة الكورية والتهديدات القائمة في شبه الجزيرة الكورية نتيجة عدم االلتزام بعالمية معاهدة منع االنتشار النووي.  

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9b91c19c-4539-492c-b6c9-2f24171a02d6
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8c2cfa99-9d0a-45f8-ad3b-1f3288dcd0f5
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=4e062706-759b-4201-bfa8-ac25cf104fe9
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=093de7b8-6811-4307-b78a-af530631e051
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 شكري يلتقي بوزيرة الدفاع األلمانية فون دانالين ووزير الخارجية الفرنسي الجديد جون مارك أيرو

سامح شكري في مدينة ميونخ بوزيرة الدفاع األلمانية فون دانالين حيث تناول معها األوضاع في ليبيا  التقي وزير الخارجية

واهمية تشكيل حكومة الوفاق الوطني وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك حول األوضاع األمنية هناك ومواجهة ظاهرة 

مستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان اللقاء تناول وذكر ال الهجرة غير الشرعية انطالقا من السواحل الليبية.

بشكل مستفيض تطورات األزمة السورية في ضوء نتائج اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا علي صعيدي وقف االعمال 

افحة ااٍلرهاب وبصفة خاصة العدائية وتوصيل المساعدات االنسانية، كما  تم تناول أهمية توحيد وتفعيل الجهود الدولية لمك

اضاف المتحدث باسم الخارجية، انه تم ايضا تناول تطوير العالقات الثنائية المتميزة بين البلدين في و تنظيم داعش اإلرهابي

الجاري مع وزير الخارجية الفرنسي  ١١ومن ناحية اخري، التقي وزير الخارجية مساء  مختلف المجاالت بما يحقق مصالح البلدين. 

الجديد جون مارك ايرو حيث تناول معه تطورات القضية الفلسطينية واهمية العمل علي دفع حل الدولتين بما يفضي الي إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة،  وخطورة استمرار الوضع الراهن، كما ناقش الوزيران تطورات االزمتين السورية والليبية والجهود 

ن مع المجتمع الدولي للتوصل الي حلول سياسية لالزمتين . كما تناول شكري مع نظيره المصرية الفرنسية المشتركة بالتعاو

 الفرنسي تطورات العالقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الفرنسي القادمة لمصر .

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 شكري يلتقي مع وزير خارجية بولندا

تطورات العالقات الثنائية وسبل  الجاري مع نظيره البولندي، حيث تناول معه ١١التقي سامح شكري وزير الخارجية صباح األحد 

حيث شدد الوزير شكري خالل اللقاء علي اإلجراءات األمنية  السياسية واالقتصادية والسياحية تطويرها في مختلف المجاالت

 ةالمشددة التي يتم تطبيقها لمزيد من تأمين كافة المقاصد السياحية والتأكيد علي إن مصر آمنة تماما وأهمية استعادة السياح

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير البولندي رحب بالدعوة الموجهة إليه  البولندية الوافدة الي معدالتها الطبيعية. 

لزيارة مصر في المستقبل القريب لمزيد من تعزيز العالقات الثنائية والتشاور حول القضايا الدولية واإلقليمية التي تهم البلدين، 

ء شهد تبادال لوجهات النظر  بين الوزيرين حول عدد من القضايا اإلقليمية وفي مقدمتها قضية اإلرهاب وتعزيز موضحا أن اللقا

التعاون في مواجهتها باعتبارها خطرا عالميا، فضال عن تناول تطورات األزمة السورية واألزمة الليبية وارتباطهما بقضيتي 

عيين إلي أوربا، واألهمية البالغة للدور المصري باعتبار ان استقرار مصر هام للغاية اإلرهاب وتدفق الالجئين والمهاجرين غير الشر

كما تم خالل اللقاء بحث تطوير العالقات بين مصر وكل من مجموعة الفيشوجراد التي  الستقرار المنطقة والقارة األوروبية.

 .األوروبيلي العالقات مع االتحاد سترأسها بولندا في يوليو القادم باإلضافة إ

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 سيرجيه الفروفشكري يلتقي مع وزير الخارجية الروسي 

فبراير في مدينة ميونخ مع وزير الخارجية  ١١صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السيد سامح شكري التقي مساء يوم 

الروسي سيرجيه الفروف، حيث تناول معه العالقات الثنائية المتميزة وسبل تفعيلها وتطويرها في مختلف المجاالت بما يحقق 

وتم خالل اللقاء ايضا التشاور حول الملفات اإلقليمية التي تهم البلدين،  كة للبلدين والشعبين الصديقين.ترالمصالح المش

وبصفة خاصة تطورات األزمة السورية واألهمية البالغة لتنفيذ ما تم االتفاق عليه مؤخرًا خالل اجتماع ميونخ باالمس  حول 

 نسانية ووقف العدائيات في مختلف أنحاء سوريا.سوريا، السيما فيما يتعلق بنفاذ المساعدات اال

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8dce1e85-d669-4c66-9715-7c0dfcc6b92c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=214f901b-b304-431e-8e5b-bb32baaf5940
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7ede2044-7afa-4bfe-b152-eb1f2291d39d
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 يلتقي بمستشار ميركل لألمن القومي شكري

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، انه في ختام زيارته أللمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ لألمن، ألتقي سامح شكري 

قاء الجاري مع رئيس مجلس األمن القومي األلماني الدكتور كريستوف هويسجن ، حيث تناول الل ١١وزير الخارجية يوم األحد 

تطورات األزمة الليبية في ضوء االجتماع الذي حضره وزراء خارجية مصر والواليات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والممثلة 

العليا للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي ومسئول من بريطانيا،  ولقائهم بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، 

ي أهمية تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتقديمها للبرلمان بما يسهم في تحقيق االستقرار واألمن ومحاربة حيث تم التأكيد عل

اإلرهاب. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري بحث أيضا مع المسئول األلماني مسار األزمة السورية وانعكاساتها 

األلمانية في  -ال العدائية . كما تناوال تطورات العالقات الثنائية المصريةعلي قضية الالجئين وأهمية اإلسراع بوقف األعم

مختلف مجاالت التعاون واهمية تفعيلها في مختلف المحاالت َخاصََّة االقتصادية ،كما عرض الوزير شكري للتطورات اإليجابية 

 نواب باألمس وفرص االستثمار القائمة في مصر.أمام مجلس ال يسيوخطاب الس الداخلية وإنهاء خريطة الطريق بانتخاب البرلمان

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 هامش مؤتمر ميونخ لألمن: شكري يلتقي برئيس وزراء العراق ووزيري خارجية لبنان وسلوفاكياعلي 

يناير مع كل من رئيس الوزراء العراقي  ١١التقي سامح شكري وزير الخارجية خالل مشاركته في مؤتمر ميونخ لالمن مساء يوم 

تشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وصرح المس حيدر العبادي، وكل من وزيري خارجية لبنان وسلوفاكيا.

شكري تناول خالل لقائه مع رئيس وزراء العراق مسار العالقات الثنائية بين مصر والعراق وسبل تطويرها وتعميقها في مختلف 

ربية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة المجاالت . كما تم  التأكيد علي  الخطورة البالغة لقضية ااٍلرهاب واهمية تضافر الجهود الع

ذكر ابو زيد أن االوزير شكري التقي ايضا مساء ذات . ويبيا واليمنكما تم خالل اللقاء تناول اإلوضاع اإلقليمية، خاصة في سوريا ول

زمة بل الخروج من األاليوم مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، حيث بحث الوزيران  تطورات األوضاع السياسية في لبنان ، وس

الحالية ، وكذا تطورات األزمة السورية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة. كما تم تناول العالقات القوية التي تربط بين البلدين 

هذا، وقد التقي وزير الخارجية ايضا في ميونخ مع نظيره السلوفاكي، وتم تناول  تطورات األزمة السورية   وكيفية تطويرها.

ومكافحة ااٍلرهاب في المنطقة، وكذا  وتطورات  ن حماية ألرواح المدنيينهمية البالغة لوقف اعمال العنف بأسرع وق  ممكواال

القضية الفلسطينية باعتبارها اقدم الصراعات في المتطقة، واهمية الدفع بحل الدولتين . كما استعرض الوزيران العالقات 

 .طويرها في مختلف مجاالت التعاونعلي تالثنائية بين مصر وسلوفاكيا واتفقا 

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 بوزير خارجية لوكسمبورجشكري يلتقي 

فبراير مع وزير خارجية لوكسمبورج علي هامش مؤتمر ميونخ لألمن،  حيث تم تناول  16التقي سامح شكري وزير الخارجية يوم 

تطورات العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية وفي مجال السياحة 

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء ركز أيضا علي تناول العالقات بين مصر   اقية منع االزدواج الضريبي. والتوصل التف

 واالتحاد األوروبي والتشاور القائم بين البلدين حول عدد من القضايا اإلقليمية التي تهم البلدين، خاصة تطورات األزمة السورية

ور الرباعية الدولية والمجتمع الدولي في هذا الشأن. كما بحث الوزيران قضية الالجئين وسبل وتطورات القضية الفلسطينية ود

 التعامل معها من جذورها والتعاون مع مصر في هذا الشأن.

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=51adb286-305e-4eed-be1b-4c4a6853bb79
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=137d4f73-7678-47ff-9c7b-6e285e3dd450
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=4141751f-9037-4ed1-9633-b7e6689e5df7
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 شكري يلتقي بنظيره االيطالي جنتيليوني

اللقاءات التي يجريها سامح شكري وزير الخارجية في مدينة ميونخ األلمانية علي هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ في إطار 

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  ان الوزيرين  لالمن، التقي وزير الخارجية مع وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيليوني.

بين البلدين في مختلف المجاالت، كما بحثا التطورات الخاصة بالحادث األخير الخاص  بمقتل  يةائهما العالقات الثنائتناوال في لق

المواطن االيطالي والتعاون القائم بين االجهزة المعنية في البلدين لكشف مالبسات الحادث والجهود المكثفة التى تقوم بها 

ث باسم الخارجية،  بان كال من شكرى وجينتيلوني تناوال بشكل مفصل واضاف المتحد اجهزة األمن المصرية لتقديم الجناة للعدالة.

ايضا التنسيق والتشاور المستمر القائم حول عدد من الملفات اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين،  وفي مقدمتها تطورات 

لبالغة لوقف اعمال قتل المدنيين األزمتين السورية  والليبية في ضوء عقد اجتماعين دوليين حولهما في ميونخ، واالهمية ا

في سوريا وتفعيل العملية السياسية ، فضال عن ضرورة اإلسراع بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لمحاربة ااٍلرهاب 

 وبناء الدولة وفرض األمن والقانون. 

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

شكري يلتقي برئيس وزراء لبنان ووزراء خارجية روسيا والواليات المتحدة وألمانيا وأمين عام منظمة التعاون 

 االسالمي

صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية التقى خالل تواجده 

فبراير، مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سالم،  حيث تناول معه تطورات األوضاع  ١١و ١١في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ لالمن يومي 

ية الحفاظ علي االستقرار بها في ظل األوضاع اإلقليمية المضطربة. وأكد  شكري خالل اللقاء علي دعم الداخلية في لبنان واهم

اسم وذكر المتحدث ب مصر الكامل للبنان ولمؤسسات الدولة، كما تم تناول العالقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت. 

حياته وتقديره للسيد الرئيس، كما بحث شكري ايضا مع رئيس الوزراء اللبناني وزارة الخارجية، ان رئيس الوزراء سالم رجا نقل ت

عدد من الملفات اإلقليمية وعلي رأسها تطورات األزمة السورية.  ومن ناحية اخرى، اضاف المتحدث باسم الخارجية ان الوزير شكري 

المتحدة وألمانيا ، ومع أمين عام منظمة التعاون  التقي ايضا علي هامش المؤتمر بوزراء خارجية روسيا االتحادية والواليات

االسالمي، حيث تناول معهم بشكل مستفيض تطورات األزمة السورية وسبل تحقيق وقف لألعمال العدائية في أسرع وق  ممكن 

 وضمان توصيل المساعدات االنسانية الي المناطق المختلفة داخل سوريا. 

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 شكري يلتقي بوزير خارجية اثيوبيا

التقي سامح شكري وزير الخارجية خالل زيارته الحالية اللمانيا علي هامش مؤتمر ميونخ لالمن مع وزير خارجية اثيوبيا تواضروس 

ادهانومم. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية  ان اللقاء تناول تطورات العالقات الثنائية واالعداد النعقاد للجنة الثالثية العليا 

كل مصر والسودان وإثيوبيا، والمتوقع انعقادها على هامش منتدى االستثمار فى افريقيا بشرم الشيخ  على مستوى رؤساء

فبراير الجارى، باالضافة الى  ملف مياه النيل وسد النهضة، وتم التباحث حول نتائج  اجتماع الخرطوم األخير لوزراء  ١١و  ١٢يومى 

واضاف المتحدث باسم الخارجية، بان الوزيرين بحثا خالل اللقاء عددا من الملفات  ا. الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبي

 اإلقليمية ذات االهتمام المشترك،  خاصة األوضاع في جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السالم بين الحكومة والمعارضة.

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=37aaa5e0-db4b-4ed7-a3eb-fca5559172fb
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=11e0fff1-b539-4083-9fc3-e773c5e96164
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=0e14f349-f14a-4223-82a7-3d4b81d8b07e
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 شكري يلتقي بنظيره الروماني علي هامش مؤتمر ميونخ

األلمانية مع وزير خارجية رومانيا، حيث تم تناول تطورات التقي وزير الخارجية سامح شكري خالل زيارته الحالية لمدينة ميونخ 

العالقات الثنائية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير الروماني وجه الدعوة للوزير شكري لزيارة بوخارس  وللمشاركة 

 لروماني التهنئة علي إتمام خريطة الطريقعاما علي إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين . كما قدم الوزير ا ١١٢في ذكري مرور 

في افتتاح أعمال مجلس النواب بعد انتخابه . وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين تناوال  سيوالخطاب الذي ألقاه السي

ماسيين في البلدين خالل اللقاء األهمية البالغة لمزيد من تطوير العالقات االقتصادية والتجارية والتعاون بين شباب الدبلو

والتعاون في مجاالت البحث العلمي والتعليم، واتفقا علي التشاور حول القضايا اإلقليمية التي تهم البلدين ، كما تحدثا عن 

التعاون القائم بين مصر واالتحاد األوروبي لما له  من أهمية كبيرة للجانبين علي أساس االحترام المتبادل والمساواة الكاملة بين 

لجانبين،  وأخذا في االعتبار التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين خاصة خطر اإلرهاب وعدم االستقرار في المنطقة ومعالجة ا

وأكد الوزير الروماني خالل اللقاء علي تقدير بالده الكامل للدور الرئيسي لمصر في   قضية الالجئين ووقف الهجرة غير الشرعية.  

 دا علي عالقات الصداقة التي تربط بالده بمصر. تحقيق األستقرار مشد

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 ي يلتقي بوزير خارجية هولنداشكر

فبراير مع نظيره الهولندي الذي تتولي بالده الرئاسة الدورية لالتحاد  ١١التقي سامح شكري وزير الخارجية في ميونخ يوم السب  

لسرعة األوروبي حيث تناوال تطورات األزمة السورية في ضوء نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا واألهمية البالغة 

 وذكر المتحدث باسم  تنفيذ هذه النتائج بما يؤدي إلي وقف األعمال العدائية ووصول المساعدات اإلنسانية إلي كافة أنحاء سوريا.

وزارة الخارجية ان الوزير شكري  تناول أيضا خالل اللقاء  تطورات األزمة الليبية والعقبات التي ُتواجه تشكيل حكومة الوفاق الوطني 

فضال عن تطورات القضية الفلسطينية في ضوء اجتماع اللجنة الُرباعية الدولية. وأضاف المتحدث إن الوزيرين بحثا  الليبي،

كذلك العالقات بين مصر ولالتحاد األوروبي في ضوء الرئاسة الهولندية الحالية لالتحاد األوروبي وأهمية تطويرها. كما تم بحث 

 لف المجاالت بين مصر وهولندا.سبل تطوير العالقات الثنائية قي مخت

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 فى اجتماع خاص بليبيا لعدد محدود من الدول على هامش مؤتمر ميونخ وزير الخارجية يشارك

فبراير الجاري في ميونخ في اجتماع جمع وزراء خارجية الواليات المتحدة  ١١شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم السب  

مارتن كوبلر، وذلك بحضور رئيس مجلس  وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واالتحاد األوروبي، فضاًل عن المبعوث االممي لليبيا

النواب الليبي السيد عقيلة صالح. وقد صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خالل 

االجتماع حرص مصر على دور مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي عن الشعب الليبي، مؤكدا علي أهمية تشكيل حكومة 

التوافق الليبية بشكل عاجل حتى تعرض على مجلس النواب وتتمكن من االضطالع بمسؤولياتها في خدمة الشعب الليبي 

وتحقيق تطلعاته، وليتسنى لها كذلك التصدي النتشار اإلرهاب على الساحة الليبية بما يحفظ مستقبل هذا البلد ويؤمن 

شكري اجتمع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشكل ثنائي في أعقاب ذلك، وأضاف أبو زيد، بأن الوزير  االستقرار اإلقليمي.

واطلع من سيادته على رؤيته للتطورات في ليبيا، وعبر به عن تطلع مصر إلنهاء األزمة الليبية حتى يلتف  الشعب الليبي الي 

 مة الليبية في اقرب وق .بناء مستقبل دولته، مؤكدًا دعم مصر لالشقاء الليبيين وتطلعها للتعاون مع الحكو

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ca257be5-6e86-4313-810c-63e38f5b5c75
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b8ef1a10-c843-4f35-8449-3b96a3e19489
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=add8c0f5-8eff-44ca-a1e4-551bbce067d3
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 لمجلس األطلنطى األمريكى يضم أولبراي  وهادلىوفدًا من اب السيسي يلتقي

أكد السيسى أن التحديات الراهنة تحتم على مصر والواليات المتحدة األمريكية الدفع بعالقاتهما اإلستراتيجية إلى آفاق أوسع بما 

القات يراً إلى متانة العينعكس باإليجاب ليس على البلدين الصديقين فحسب، وإنما أيضا على الساحتين اإلقليمية والدولية، مش

المصرية ـ األمريكية الممتدة عبر عقود، والتى تقوم على أسس راسخة من االحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون 

كما أكد الرئيس أهمية تعزيز اإلطار المؤسسى للتعاون الثنائى ومواصلة الحوار اإلستراتيجى بين  المثمر فى العديد من المجاالت.

جاء ذلك خالل استقباله أمس وفدًا من المجلس  البلدين بما يسهم فى زيادة التنسيق القائم فى مواجهة التحديات المشتركة.

األطلنطى األمريكى يضم كاًل من مادلين أولبراي ، وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، وستيفن هادلى مستشار األمن القومى 

ردونى سفير الواليات المتحدة األسبق بالقاهرة، إلى جانب عدد من الباحثين بالمجلس األمريكى األسبق، وفرانسيس ريشا

األطلنطى الذى يعد أحد مراكز األبحاث السياسية األمريكية المؤثرة. وقد حضر اللقاء فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون 

ما الوضع فى سوريا وليبيا واليمن، مؤكدًا أهمية التصدى بقوة كما تناول التحديات التى تواجه الشرق األوسط، السي األمن القومي.

لتدفق المال والسالح للتنظيمات اإلرهابية التى توجد بمناطق األزمات، والعمل على التوصل إلى تسويات سياسية للصراعات 

 شعوبها. بتلك الدول بما يحفظ سالمتها اإلقليمية ويضمن وحدة أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات

 15/6/6112 األهرام

 الشرطة المصابين ضباطة عشاء بدار السكن تكريمًا لفى لندن يقيم مأدب سفير مصر 

الشرطة المصابين  ضباطة عشاء بدار السكن تكريمًا لمأدبأقام السفير ناصر كامل سفير جمهورية مصر العربية فى لندن 

وعائالتهم بحضور السيد اللواء / أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم ورموز الجالية المصرية 

من تضحيات ألمن وسالمة  المقيمة فى لندن ، حيث ألقى السفير كامل كلمة أعرب خاللها عن تقديره لما يقدمه رجال الشرطة

الوطن ، مؤكدًا على أن مصر ستظل مدينة لهم ولعطائهم ، ومشيدًا بالروح المعنوية العالية للضباط المصابين الذين يعدون 

 أبطااًل لمصر كلها وليس لوزارة الداخلية فقط .

 11/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مباحثات مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار مع المستشار العسكري للمبعوث األممي إلى ليبيا

وزير الخارجية لشئون دول الجوار المستشار العسكري للمبعوث األممي إلى ليبيا  استقبل السفير/ أسامة المجدوب مساعد

الجنرال/ باولو سييرا، حيث ناقشا تطورات األوضاع في ليبيا، وتبادال الرؤى بشأن سبل عمل حكومة الوفاق الوطني في مناخ آمن، 

اعش اإلرهابي. أكد المستشار العسكري للمبعوث فضاًل عن كيفية التصدي لمخاطر تنامي اإلرهاب في ليبيا وخاصة تنظيم د

األممي إلى ليبيا خالل اللقاء على أهمية تنسيق الرؤى مع مصر حول دعم حكومة الوفاق الوطني الليبي الجاري تشكيلها عقب 

 التصديق عليها من قبل مجلس النواب الليبي في مختلف المجاالت خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة المؤسسة العسكرية

ومن جانبه أكد المجدوب تطلع مصر الستقرار األوضاع في ليبيا الشقيقة نظًرا للجوار الجغرافي واالرتباط التاريخي   والشرطية.

بين البلدين، مشيًرا إلى أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني مهامها عقب تشكيلها والتصديق عليها بعيًدا عن أية ضغوط 

الشرعية، وضرورة البدء في دعم الحكومة ورفع الحظر المفروض على استيراد السالح للتخلص من  من قبل األطراف المسلحة غير

كما ناقش الجانبان أهم التحديات التي ستواجه عمل حكومة الوفاق الوطني   براثن اإلرهاب الغاشم وتحقيق تطلعات الشعب.

 ن بسط سيطرتها على كافة األراضي الليبية.المرتقبة، والرؤى المطروحة لتنسيق الجهود الدولية بما يمكنها م

 16/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.ahram.org.eg/News/131817/25/476642/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A3.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3c3159af-1498-4351-8ff2-0091ad82adc9
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=a3587f49-3ca5-480d-bd24-11de8e699ed9
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 ير الخارجيه الكويتى: اللجنة العليا المصرية ـ الكويتية تبحث التعاون االقتصادى بين البلدينمساعد وز

أكد السفير عزيز الديحانى مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون الوطن العربى أنه عقدت امس االجتماعات التحضيرية للدورة 

ئهم وايضا من نظرا بمشاركة عدد كبير من ممثلى الجهات الحكومية الكويتيةللجنة المشتركة العليا الكويتية ـ المصرية  ١١الـ 

من الجانب المصرى بما يعكس قوة ومتانة العالقات الطيبة والرغبة الجادة من الجميع فى تحقيق تطلعات ورؤية القيادتين 

بشكل  1991لمشتركة تنعقد منذ عام وأكد الديحانى أن هذه اللجنة ا السياسيتين وايضا ما يتطلع اليه الشعبان الشقيقان.

اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ ان انعقدت هذه اللجنة  15مستمر وسنوى وفى كل عام هناك العديد من االتفاقيات تجاوزت ال 

وسنتوصل الى عدد من االتفاقيات بصورتها النهائية لعرضها على وزيرى خارجية البلدين فى االجتماع الذى سيعقد اليوم للجنة 

 مشتركة .ال

 15/6/6112 األهرام

 شكرى والصباح يرأسان اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية بعد غد

على المستوى الوزارى بعد غد الثالثاء، بمشاركة سامح  11اجتماعات دورتها الـتعقد اللجنة المشتركة العليا المصرية الكويتية 

ة وكان  االجتماعات التحضيري شكرى وزيرالخارجية، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى.

الجهات الحكومية الكويتية ونظرائهم من الجانب  للجنة قد عقدت اليوم بمقر وزارة الخارجية بمشاركة عدد كبير من ممثلي

 المصري.

 11/6/6112 األهرامبوابة 

 دعمنا لمصر مستمر وال نتدخل فى شئونها الداخلية سفير االتحاد األوروبى بالقاهرة :

صرح السفير جيمس موران رئيس وفد االتحاد األوروبى بالقاهرة بأن أوروبا تدعم مسار التنمية فى مصر خالل مرحلتها االنتقالية 

وأضاف السفير ـ فى  رها فى المنطقة بوصفها من أقدم الدول وأعرق الحضارات.الحالية نظرا إلدراكها التام لمكانة مصر ودو

تصريحات صحفية ـ أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر على الصعيد األمنى ومنها أمن الطيران فلم يحدث أن أقدم 

الشامل فى أغلب األماكن يعتبر آمنا ونحن نتطلع أن االتحاد األوروبى على توجيه النصح لألجانب بعدم زيارة البالد وأن الوضع 

وتعليقا على زيارة وفد رفيع المستوى من البرلمان  تعود األمور فى مصر لسابق عهدها وأن تنتصر فى حربها على اإلرهاب.

داخلية فى مصر أو  األوروبى للقاهرة فى األسبوع الماضي، نفى موران وجود أية مساع من طرف االتحاد األوروبى حول أى مصالحات

 أى تدخل من أى نوع فى شئونها الداخلية.

 15/6/6112 األهرام

 لخارجية األمريكي يغادر القاهرةكبير مستشاري وزير ا

غادر مطار القاهرة الدولي، السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكى جون كيري، متوجًها إلى ألمانيا في ختام 

األمريكى جون كان كبير مستشاري وزير الخارجبة  زيارة لمصر استغرق  أربعة أيام في إطار جولة شمل  اإلمارات والسعودية.

كيرى، قد التقى خالل زيارته لمصر بعدد من كبار المسئولين بالحكومة المصرية وعدد من رجال األعمال وممثلي الشركات األمريكية 

 فى مصر، حيث تم بحث دعم عالقات التعاون االقتصادى بين مصر والواليات المتحدة.

 11/6/6112 األهرامبوابة 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131817/25/476662/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858156/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131817/43/476784/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856627/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.aspx
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 أيام من زيارة رسمية لمصر 1مغادرة وزير الدولة السعودي بعد 

أيام استقبله  1بن سعيد، وزير الدولة السعودى عائًدا إلى الرياض بعد زيارة لمصر استغرق  غادر مطار القاهرة الدولي، عصام 

وأكد وزير الدولة السعودى خالل  خاللها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بحثا دعم عالقات التعاون بين مصر والسعودية.

تراتيجية المتميزة مع مصر على جميع األصعدة الثنائية لقائه الرئيس السيسي حرص المملكة على مواصلة تعزيز عالقاتها االس

، المصرى-واإلقليمية والدولية مع أهمية االستمرار فى مواصلة مسيرة العمل المشترك فى إطار المجلس التنسيقى السعودى

مار اعة واالستثوالمضى قدما فى تنفيذ المشروعات التى يتضمنها عمل المجلس فى مختلف المجاالت التى تشمل اإلسكان والزر

 والتعليم والثقافة وغيرها.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 عمان إلى متوجه القاهرة تغادر أولبراي 

فبراير، وزيرة خارجية الواليات المتحدة السابقة مادلين أولبراي ، بعد زيارة لمصر استغرق   11غادرت مطار القاهرة الدولي، األحد 

األمريكية،  -السيسي حيث بحثا تعزيز العالقات المصرية  ، التق  خاللهايومين في إطار جولة لها بمنطقة الشرق األوسط

 وتطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسط وسبل مكافحة اإلرهاب، وعملية السالم.

 11/6/6112 بوابة األخبار

 "بعنوان "مصير العالم في يد مصر "Jeune Afrique" السيسي على غالف مجلة

 يد ، تح  عنوان "مصير العالم فيللسيسيالفرنسية صورة غالفها « الشباب اإلفريقي»أو « Jeune Afrique»نشرت مجلة 

السيسي حوارًا مطواًل تحدث خالله عن خطر اإلرهاب ومشروعات التنمية  وأجرى فبراير. 11مصر" والذي تنشره في عددها الصادر 

هكذا وصفته المجلة الفرنسية، الرجل الذي أستطاع إعادة  "الرجل القوي" افي مصر والعالقات مع الغرب، والحرب في سوريا وليبي

وقال  المجلة إنه مثلما الحال في ليبيا  مصر لمكانتها الرائدة في الوق  الذي يغرق فيه الشرق األوسط في األزمات السياسية.

ه مصر ويالت الجهاديين، مشيرة إلى أن الرئيس وسوريا والعراق، وأيضا اليمن والصومال ومالي ونيجيريا، وأوروبا نفسها، تواج

وأكد السيسي  السيسي يكرر بال كلل أن "اإلرهاب يؤثر علينا جميعًا، ويجب علينا أن نواجه األمر معًا دون انتظاره داخل حدودنا".

 على وجوب التفرقة والتمييز بين الخط الفاصل بين أهداف األمن القومي وحقوق اإلنسان.

 15/6/6112 بوابة األخبار

 تشجع الصينيين للسياحة في مصر« شي جين»زيارة «: شينخوا الصينية»

الصيني، الفتة إلى  نشرت وكالة "شينخوا" تقريرا بعنوان " تضاعف عدد السائحين الصينيين إلى مصر خالل عطلة عيد الربيع

إلى مصر وبالتحديد لمدينة األقصر أطلق  موجة جديدة من الحماسة في الصين تجاه « شى جين»أن زيارة الرئيس الصيني 

الحضارة المصرية والسياحية وأن عدد السائحين الصينيين المتجهين إلى مصر لقضاء عطلة عيد الربيع بلغ حتى اآلن الضعف 

 مقارنة بالعام الماضي.

 15/6/6112 بوابة األخبار

 توني بلير يغادر القاهرة متجها إلى لندن

 متجها إلى لندن، اللجنة الرباعية الدولية السابقفبراير، تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا األسبق، مبعوث  11األحد  غادر القاهرة

 .الم، وآخر تطورات الوضع في منطقةبعد زيارة لمصر، التقي خاللها مع عدد من المسئولين، لبحث سبل دعم عملية الس

 11/6/6112 بوابة االخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856641/%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%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56c0b86f9e7873223f91bbb8/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-1455470703
http://akhbarelyom.com/article/56c113d99d7873875f145936/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-jeune-afrique-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1455494105
http://akhbarelyom.com/article/56c17d829e787331384f6840/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1455521154
http://akhbarelyom.com/article/56c0a8c89e7873d00c3124a6/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-1455466696
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 وزير خارجية إريتريا يصل القاهرة

يجرى الوزير محادثات مع عدد من  وصل مطار القاهرة الدولي عثمان صالح وزير خارجية أريتيريا فى زيارة لمصر تستغرق يومين .

 األفريقي .المسئولين تتناول دعم العالقات الثنائية بين مصر وأريتريا وبحث االوضاع في القارةاالفريقية والقرن 

 11/6/6112 بوابة االخبار

 ةالقاهر يصل العراقي الصناعة وزير

فبراير، وزير الصناعة العراقي، محمد الدراجي، على رأس وفد رسمي في زيارة للقاهرة  11وصل إلى مطار القاهرة الدولي، السب  

فبراير، مع  11الصناعة العراقي، األحد ومن المقرر أن يلتقي وزير  تستغرق ثالثة أيام يلتقي خاللها مع عدد من المسئولين.

الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للتعرف على إمكانيات الهيئة في العديد من 

 المجاالت المختلفة وأوجه التعاون المشترك.

 11/6/6112 بوابة األخبار

 بالقبض على ريجينى قبل اختفائهعناصر أمنية مصرية تعترف «: نيويورك تايمز»

كشف  صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، نقال عن شهود عيان أن شخصين يعتقد أنهما تابعان لعناصر األمن المصرى، اقتادا 

الشاب اإليطالى جوليو ريجينى قبل اختفائه، مشيرة إلى تأكيدات ثالثة مسئولين أمنيين بأن الشاب اإليطالى ذهب بالفعل إلى 

ونقل  الصحيفة عن شرطيين، حققوا فى قضية مقتل  سجن، ما عزز الشكوك اإليطالية حول تورط الشرطة فى مقتله.ال

مع الضباط. واضافوا أنه كان مشكوكا فيه بسبب اتصاالت على هاتفه مع « وقحا للغاية»ريجينى، إن األخير احتجز ألنه كان 

أبريل، مضيفة أن أحد المسئولين نقل لها الشرطة اشتبه  فى ريجينى،  2أشخاص مرتبطين بجماعة اإلخوان المسلمين وحركة 

، فى إشارة إلى رسالة «لقد اكتشفوا أنه كان جاسوسا.. وفى النهاية من الذى يأتى إلى مصر لدراسة النقابات العمالية؟»قائال 

 الدكتوراه فى االقتصاد التى كان الطالب اإليطالى يسعى إلتمامها.

 15/6/6112 الشروق

 مليار دوالر لصالح شركة الكهرباء اإلسرائيلية 6مصر تستأنف على حكم تغريمها 

، قدمتا EGASوالشركة المصرية القابضة للغاز  EGPCقال بيان لشركة كهرباء إسرائيل إن الهيئة المصرية العامة للبترول 

استئنافا للمحكمة العليا فى سويسرا على قرار التحكيم الذى أصدرته مؤسسة تحكيم دولية والقاضى بدفع تعويضات لشركة 

 ركة اإلسرائيلية.مليون دوالر للش 611مليار دوالر، وإلزام شركة غاز شرق المتوسط الوسيطة بدفع  2..1الكهرباء اإلسرائيلية بمبلغ 

 11/6/6112 الشروق

 شكري تعليقا على تدخل سعودي بسوريا: ال جدوى من الحل العسكري

الحل العسكري لألزمة في سوريا، وإن البديل األمثل هو التسوية  قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه ال جدوى من

وقال شكري في مقابلة مع "دويتشه فيله" األلمانية تعليقا على إعالن السعودية نيتها إرسال قوات إلى سوريا، إن  السياسية.

وأعرب شكري عن تفاؤله  ة األزمة.العمل من خالل األمم المتحدة ومبادرة مبعوثها ستيفان دي مستورا هو الحل األمثل لمعالج

تجاه مخرجات مؤتمر ميونخ لألمن، والبيان الذي تبنته مجموعة دعم سوريا بشأن تسوية النزاع. واعتبر أن االتفاق يمهد إليصال 

 المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين ووقف "األعمال العدائية على األراضي السورية"، على حد وصفه.

 15/6/6112 61عربي

 

http://akhbarelyom.com/article/56c0069f9d78735b688fd735/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455425183
http://akhbarelyom.com/article/56bf41b39e7873ed6d3d554b/%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%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455374770
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=bbb44aac-bf9f-4400-9c61-daec26a0e948
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14022016&id=837685da-6bb1-41de-8b72-9f08c6e109ed
http://arabi21.com/story/887827/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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 هنية يدعو مصر إلى فتح معبر رفح بشكل دائم

دعا إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، السلطات المصرية، إلى فتح معبر رفح 

وأضاف هنية، في كلمة له خالل، حفل أقامته الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة اليوم السب :"  و"مستمر".البري بشكل "دائم" 

نشكر السلطات المصرية على فتح المعبر، لكن فتحه لمدة محدودة، يفتح لنا جراحا كبيرة، فهناك اآلالف من الطلبة، والمرضى، 

وأضاف هنية، في كلمة له خالل، حفل  يفتح المعبر بشكل دائم، ومستمر"على قوائم االنتظار )..(، كلنا أمل أن تقوم بمصر 

أقامته الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة اليوم السب :" نشكر السلطات المصرية على فتح المعبر، لكن فتحه لمدة محدودة، 

لنا أمل أن تقوم بمصر يفتح المعبر بشكل يفتح لنا جراحا كبيرة، فهناك اآلالف من الطلبة، والمرضى، على قوائم االنتظار )..(، ك

كما جدد التأكيد  دائم، ومستمر"،  وقال هنية:" ليس لنا أي دور أمني أو عسكري في مصر، وحماس ال تتدخل بأي شأن داخلي عربي".

 حول "تعاطي" حماس مع أية مبادرة من شأنها إنهاء أزمة معبر رفح البري.

 15/6/6112 مصر العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%85/925896-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية: 

 السيسي: نتنياهو قائد بقدرات عظيمة تضمن تطور المنطقة والعالم

وذلك في الوق  الذي تتهمه فيه الكثير من حظي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمديح وثناء كبيرين من السيسي، 

فقد كشف موقع صحيفة "ميكور ريشون" اليمينية النقاب عن أن السيسي .النخب اإلسرائيلية بالفشل، وتهديد مصالح تل أبيب

وقال مراسل .القيادية وقدراته يتملق قادة التنظيمات اليهودية األمريكية بكيله الثناء والتعبير عن إعجابه بشخصية نتنياهو 

الصحيفة، تسفيكا كالين، إن قادة "لجنة رؤساء" المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة أبلغوا نتنياهو خالل لقائهم بهم على 

 هونتنيا" أن هامش اجتماع نظمته اللجنة في القدس المحتلة، أن السيسي أبلغهم خالل لقائه بهم الخميس الماضي في القاهرة 

 المنطقة تطور تضمن بأن كفيلة إنها بل وشعبه، دولته لقيادة فقط تؤهله ال القدرات وهذه عظيمة، ياديةق قدرات ذو قائد

 ."بأسره العالم وتقدم

 15/6/6112 61عربى

 يستقبل وفًدا من كبار المديرين للبنك اإلفريقي للتنميةالسيسي 

استقبل السيسي، وفدًا من كبار المديرين التنفيذيين للبنك اإلفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون 

اللقاء عن تقدير مصر لدور وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خالل .الدولي

البنك اإلفريقي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يسهم في دعم االقتصاد المصري واالرتقاء 

  .بالظروف المعيشية للمواطنين

 11/6/6112 بوابة األهرام

 االقتصاد واألمن أهم محاور كلمة السيسي أمام البرلمان

السيسي كلمته أمام البرلمان بطلب دقيقة هى مدة الخطاب الذي ألقاه السيسى أمام مجلس النواب صباح يوم السب ، وبدأ  16

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر، حيث طالب النواب استحضار ذكرى كل من دفع ثمنا الكتمال مؤسسات الدولة فى 

قاعة مجلس النواب. وأعلن خالل كلمته انتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان، بعد أن كان  مسندة إليه بسبب الظروف 

التى مرت بها البالد.ثم تحدث عن التحديات والمصاعب التى تواجه البالد وحرض المصريين على المضى نحو التنمية  السياسية

 وبناء الوطن، وكان  اهم المحاور التي ركز عليا في كلمته هو محور االقتصاد ومحور األمن.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية: 

 رئيس الوزراء يوجه بسرعة االنتهاء من قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء

ئيس الوزراء، بسرعة االنتهاء من مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسالمة الغذاء، تمهيدًا لعرضه على وجه شريف إسماعيل ر

فبراير الجاري، لمناقشته واعتماده، ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته وتقديمه إلى مجلس النواب  61اجتماع مجلس الوزراء في 

اللجنة الوزارية للخدمات، والذي تم خالله استعراض عدد من الملفات المتعلقة جاء ذلك خالل رئاسته أمس اجتماع .إلقراره

 بالخدمات فى جميع المحافظات، وبصفة خاصة خطة التنمية العاجلة والرؤية المستقبلية لمنطقة جنوب الوادى.

 15/6/6112 األهرام

http://arabi21.com/story/887856/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858099/%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-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856577/%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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131817/136/476758/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7.aspx
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 رئيس الوزراء يلتقي برؤساء تحرير بعض الصحف

محمد سيد صالح والكتاب « المصرى اليوم»ياسر رزق و« األخبار»محمد عبد الهادى عالم و« األهرام»فى لقاء مهم مع رؤساء تحرير 

شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء ـ خطة الحكومة خالل  مكرم محمد أحمد ووحيد حامد وعادل حمودة، كشف المهندس

المرحلة المقبلة، وسياساتها وتوجهاتها ومحاورها وأهم التحديات التى تواجهها وركز إسماعيل فى الحوار الذى استمر نحو ساعتين 

ا ضرورية وتدريجية، وليس ونصف الساعة على أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات اقتصادية ووصفها بأنها صعبة ومؤلمة، ولكنه

بنظام الصدمات الذى ال تقبله الحكومة، كما ركز على أهمية تطوير العملية التعليمية ومشاركة القطاع الخاص، مشيرا فى الوق  

 نفسه إلى اتخاذ إجراءات حمائية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.

 15/6/6112 األهرام

 

  وزيرا النقل والتعاون الدولى يعرضان اليوم خطة مواجهة حوادث القطارات

 يعقد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، اليوم االثنين، مؤتمرا عن إجراءات السالمة

بالسكة الحديد وكيفية دعمها، فى حضور ممثل االتحاد األوروبى. ويعرض وزير النقل خالل المؤتمر برنامج الوزارة لمواجهة حوادث 

القطارات، وتعرض وزيرة التعاون الدولى خطط الوزارة لتوفير التمويل المطلوب بالسكة الحديدية من خالل المنح والقروض 

  .األجنبية

 15/6/6112 اليوم السابع

 

 رئيس الوزراء يستقبل وزير الصناعة العراقي لبحث التعاون بين البلدين

محمد الدراجي، وزير الصناعة العراقي، وحضر اللقاء كل من المهندس طارق استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، 

وخالل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن العراق دولة ذات حضارة عريقة بين .قابيل وزير التجارة والصناعة، وسفير العراق بالقاهرة

معرًبا عن تطلعه إلى تدعيم العالقات وتعزيز  دول المنطقة وشعوبها، وأن مصر والعراق قد حظيتا دوًما بعالقات متينة ومهمة،

 التعاون بين البلدين في كافة المجاالت.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 إسماعيل يلتقي نواب المحافظات الحدودية ويؤكد أن إستراتيجية الدولة للتنمية تهتم بأقاليمهم

واصل شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، حيث التقى بنواب محافظات شمال وجنوب سيناء، 

ديد، والبحر األحمر.وشدد على أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل إعادة حركة السياحة إلى ما كان  عليه في ومطروح، والوادي الج

 السابق، وتتخذ في هذا الصدد العديد من اإلجراءات الرشيدة التي تخدم مصالح مصر.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 وزير العدل يلتقي عدًدا من "النواب" بصحبة أهالي دوائرهم

الدوائر المختلفة، والذين اصطحبوا معهم أصحاب التقى المستشار أحمد الزند وزير العدل، عدًدا من أعضاء مجلس النواب عن 

 .المطالب من أهالى هذه الدوائر

 11/6/6112 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131817/25/476638/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%C2%BB-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84/2585378#.VsGEF_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/857932/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%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%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858086/%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%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858088/%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%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1.aspx
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 -البرلمان المصري: 

 االنتهاء من إعداد مشروع قانون المسودة النهائية لالئحة الجديدة وتكوين اللجنة لدراسة خطاب السيسي 

أقرت مساء أمس لجنة إعداد مشروع قانون الالئحة المسودة النهائية لالئحة الجديدة وسيتم رفعها لرئيس المجلس تمهيدا 

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن الالئحة الجديدة تتضمن .لمناقشتها في الجلسة العامة األسبوع المقبل

وأوضح ان الجدل حول الجهة الطالبة لرفع الحصانة انتهي إلي أن من له حق طلب .مادة من بينها عدد من المواد المستحدثة111

و المدعي العام العسكري وأن هناك شروطا معينة البد من توافرها في الطلب حتي يتم اتخاذ رفع الحصانة هو النائب العام أ

كما أقرت اللجنة أن رئيس اللجنة التشريعية هو رئيس لجنة القيم دون انتخاب، واالنتخاب يكون للوكيلين .إجراءات رفع الحصانة

مجلس النواب أنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة تضم وعلى صعيد آخر أكد السيد محمود الشريف وكيل .وأمين السر فقط

وأضاف أن الهدف من .ممثلين عن األحزاب والمستقلين لدراسة خطاب السيسى، وتناوله بالبحث وتحديد جميع المحاور الواردة به

ا ى أن تعرض اللجنة متشكيل اللجنة الوقوف على ما يمكن االستفادة منه فى عدة مجاالت تناولها السيسي بالعرض والحديث، عل

 .فبراير الحالي 61توصل  إليه على الجلسة العامة القادمة للبرلمان المقررة فى 

 15/6/6112 األهرام

 رئيس "النواب" يبدأ أول جولة خارجية تشمل سويسرا وألبانيا

غادر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال القاهرة، متوجًها على رأس وفد برلماني إلى جنيف، في أولى جوالته الخارجية 

سويسري لبحث دعم التعاون بين ومن المقرر أن يلتقي رئيسة البرلمان ال.منذ انتخابه رئيًسا للبرلمان تشمل سويسرا وألبانيا

مصر وسويسرا في المجاالت البرلمانية، ثم يتوجه إلى العاصمة األلبانية تيرانا للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة العاشرة 

 وتتناول الجمعية البرلمانية للبحر األبيض.فبراير الحالي 11للجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط والمقرر عقدها في 

المتوسط، التطورات السياسية في منطقة المتوسط والتحديات االقتصادية والبيئية التي تواجهها المنطقة إضافة إلى قضايا 

 الهجرة وآليات تعزيز الحوار الثقافي بين دول المنطقة.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 وكيل مجلس النواب يتوجه إلى األردن للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلماني العربي

إلى عمان في زيارة لألردن يشارك خاللها في الدورة الثامنة عشرة غادر وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، القاهرة، متجًها 

يمثل وهدان، مصر في أعمال الدورة، وتأتي مشاركة .للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي، التي تبدأ غًدا وتستمر أربعة أيام

ن العام لالتحاد البرلماني العربي، والحساب تتناول الدورة تقرير األمي.مصر بعد عودتها إلى عضوية البرلمان العربي من جديد

 ، وخطة عمل االتحاد للعام الجاري.6112، ومشروع موازنة االتحاد لعام 6115الختامي لالتحاد لعام 

 11/6/6112 بوابة األهرام

 أزمة جديدة بين الداخلية والنواب

تقدم البرلماني المصري، محمد عبد الغني، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلثبات واقعة التعدي عليه لفظيا 

، في مذكرته، بتفريغ كاميرات المراقبة بالمطار، إلثبات إدانة المعتديين، الدولي، وطالبمن ضابط وأمين شرطة بمطار القاهرة 

فهما عن العمل، مشيرا إلى أن الداخلية أرسل  بطاقة العضوية الخاص به إلى أمانة البرلمان اليوم، وتحويلهما للتحقيق بعد إيقا

 .بعد أن تم التحفظ عليها من قبل المعتدين

 11/6/6112 العربى الجديد

http://www.ahram.org.eg/News/131817/145/476710/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856864/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856861/%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%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85.aspx
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%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%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
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 عضوًا يتقدمون بطلب لمناقشة بيان السيسي 51السادات و

عضوًا لرئيس مجلس النواب لمناقشة البيان  51بطلب موقع من تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب اإلصالح والتنمية 

 األول للسيسي.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

  المؤتمر": ملتزمون بقرار االنضمام لـ"دعم مصر"ولم نتفاوض مع المصريين األحرار"

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن نواب الحزب ملتزمون بقرار االنضمام الئتالف دعم مصر، وأنه ال صحة لوجود 

المصريين األحرار وعدد منهم لتشكيل ائتالف برلمانى جديد، مؤكدا أن الهيئة العليا للحزب وجميع أعضاء مفاوضات بين حزب 

دعم مصر" إال بعد التأكد من “الكتلة البرلمانية اتفقوا على قرار االنضمام لدعم مصر. وأضاف أن الحزب لم يتخذ قرار االنضمام لـ 

افق مع رغبة الحزب فى الحفاظ على كيانه السياسى، حيث تضمن  الالئحة حرية تعديل الالئحة الداخلية لالئتالف بما يتو

 التصوي  والقرارات دون التزام رسمي.

 15/6/6112 اليوم السابع

 

 

 بالبدوي يصدر قراًرا بتعيين وكيل مجلس النواب عضًوا بالهيئة العليا للوفد ومساعًدا لرئيس الحز

أصدر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، قراًرا بتعيين النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عضوًا بالهيئة العليا 

وحسبما ذكر بيان صادر عن الحزب اليوم األحد، أن هذا القرار جاء وفقًا .للوفد، ومساعًدا لرئيس الحزب لشئون القبائل العربية

 الحق لرئيس الحزب في تعيين عشرة أعضاء في الهيئة العليا. لالئحة الحزب التي تعطي

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 

 التحالف الشعبي: خطاب السيسى تجاهل القضايا الساخنة وركز على إنجازاته

قال مدح  الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي االشتراكى، إن خطاب السيسي فى البرلمان لمس بعض القضايا 

ا يتعلق بمكافحة اإلرهاب وإنجازات ملف السياسية التى تهم المواطن المصرى التى يشعر الجميع بتحقيق تقدم فيها خاصة فيم

وأضاف أن الخطاب كان يجب أن يتضمن ربط مكافحة اإلرهاب بحث الحكومة على .الخارجية، وإعادة التوازن للعالقات الخارجية

تى من شأنها اتخاذ المزيد من السياسات فى االقتصاد، وضمان تحقيق العدالة االجتماعية والحريات وغيرها من السياسات ال

القضاء على فرص وجود أى بيئة حاضنة لإلرهاب.واعتبر أن الخطاب أسقط بعض القضايا المسكوت عنها التى وصفها بالساخنة، 

 برغم ما تثيره من اهتمام وجدل حولها، مفضال التركيز على إنجازات الرئيس منذ توليه الحكم.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856583/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2585385#.VsGD__l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/857978/%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%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8B%D8%A7-%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856686/%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%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%88.aspx
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 هل تتم التضحية بوزيري الداخلية والصحة قضية أطباء مصر

تقارير أجهزة المعلومات المصرية مؤسسَة الرئاسة بسرعة التدخل وحل األزمة المتصاعدة بين نقابة األطباء ووزارة طالب  

الداخلية، في أعقاب اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي وسحلهما، واحتجازهما بقسم 

حدى الفرضيات المطروحة لحّل األزمة المتصاعدة إقالة وزيري الصحة شرطة المطرية. ورجح  مصادر مطلعة، أن تكون إ

وقال  مصادر إن أجهزة الدولة خاطب  شخصيات سياسية بارزة تتمتع بثقة األطباء، للوساطة مع النقابة ومنع .والداخلية

التصعيد، عقب الجمعية العمومية للنقابة، والتي شارك فيها آالف األطباء والمتضامنين الجمعة الماضية، في مشهد أربك 

 حسابات النظام السياسي الحالي. 

 11/6/6112 العربى الجديد

 -تصريحات: 

 

 دعمنا لمصر مستمر وال نتدخل فى شئونها الداخلية :سفير االتحاد األوروبى بالقاهرة

التنمية فى مصر خالل مرحلتها االنتقالية صرح السفير جيمس موران رئيس وفد االتحاد األوروبى بالقاهرة بأن أوروبا تدعم مسار 

وأضاف أنه على الرغم من .الحالية نظرا إلدراكها التام لمكانة مصر ودورها فى المنطقة بوصفها من أقدم الدول وأعرق الحضارات

وجيه النصح التحديات التى تواجهها مصر على الصعيد األمنى ومنها أمن الطيران فلم يحدث أن أقدم االتحاد األوروبى على ت

لألجانب بعدم زيارة البالد وأن الوضع الشامل فى أغلب األماكن يعتبر آمنا ونحن نتطلع أن تعود األمور فى مصر لسابق عهدها 

وتعليقا على زيارة وفد رفيع المستوى من البرلمان األوروبى للقاهرة فى األسبوع الماضي، .وأن تنتصر فى حربها على اإلرهاب

ية مساع من طرف االتحاد األوروبى حول أى مصالحات داخلية فى مصر أو أى تدخل من أى نوع فى شئونها نفى موران وجود أ

 الداخلية.

 15/6/6112 األهرام

  فبراير الجارى 61سمير عليش: اإلعالن عن وثيقة "تفعيل الدستور" 

فبراير الجارى، بأحد فنادق الجيزة بحضور  61قال الحقوقى سمير عليش، إنه تقرر االعالن عن وثيقة تفعيل الدستور خالل يوم 

عدد من الشخصيات السياسية والحزبية، الفتا إلى أن جبهة تفعيل الدستور تسعى لتفعيل المواد المحققة للعدالة فى الدستور، 

 يمقراطية المدنية الحديثة" التى تحدث عنها السيسي. الدولة الد“من أجل الوصول لـ 

 15/6/6112 اليوم السابع

  خيري رمضان: الحساب المنسوب لى "مزيف" ولم أعلق على قرار وقف برنامجى

الكاتب الصحفى خيري رمضان، صحة الحساب المنسوب له، والذي تم تداوله على مواقع التواصل، ونشرت فيه عبارة:"حسبى  نفى

اهلل ونعم الوكيل"، نافيا تعليقه بأى كالم بعد قرار غرفة صناعة اإلعالم. وكان رواد موقع التواصل اإلجتماعى "تويتر"، تداولوا 

:"الحياة ستدور وستصيب الظالم بما ظلم والشام  بما شم  والمس  بما أساء التحزن وربك قائالله  منسوبمنشورا على حساب 

أعدل العادلين. حسبى اهلل ونعم الوكيل"، وذلك تعليقا على قرار غرفة صناعة اإلعالم، بإيقاف برنامج اإلعالمى خيري رمضان، 

  .فيها تيمور السبكى، والتى تعدى فيها على نساء الصعيديومًا، لحين إنتهاء التحقيقات فى الحلقة التى استضاف  15لمدة 

 15/6/6112 اليوم السابع

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/14/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/131817/43/476784/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B4--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-23-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89/2585337#.VsGEJ_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86/2585316#.VsGENvl97IU
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 حلمي النمنم: طالب  بإرسال كتب سيد قطب إلى "المفرمة"

على فضائية الحياة، اليوم األحد، إنه أثناء زيارته إلى مكتبات  قال حلمي النمنم وزير الثقافة، في حواره ببرنامج الحياة اليوم

، توجه إلى قسم الديانات، فوجد بها كتب سيد قطب، وطالب بسرعة جرد المكتبات 6115الجمهورية في األسبوع األخير من سبتمبر 

بل التجهيز للعام الثقافي المصري وأضاف أنه أثناء زيارته لمحافظة األقصر ق.والتخلص من هذه الكتب وإرسالها إلى المفرمة

السابق، زار القصر الثقافي بهاء طاهر ولم يجد بمكتبة القصر أًيا من أعماله األدبية أو الكتب التي تحكي قصة حياته، على الرغم 

ور تاب للدكتمن أن القصر من مورثاته، وقد تبرع به للدولة، فطالب بتصميم جناح لكل ما كتب عن بهاء طاهر، مشيًرا إلى وجود ك

 القرضاوي به ورقة تدعو إلى االنقالب.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 االنتهاء من الالئحةالعجاتي: الحكومة تلقي بيانها نهاية الشهر عقب 

قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والنيابية إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بعرض برنامجها على مجلس 

وأوضح أن الحكومة جاهزة لعرض برنامجها عقب انتهاء المجلس من إعداد الالئحة الداخلية واللجان .النواب نهاية الشهر الجاري

عن حضور المستشار سري صيام عضو مجلس النواب لمقر المجلس ومشاركته في لقاء السيسي قال إنه مؤشر قوى و.النوعية

 على عدوله عن قرار االستقالة.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 وإحنا شيلنا مرسي عشان الجيش كان عايز كده مش هينفع نشيل السيسي بثورة”: ممدوح حمزة

المطرية، واصفًا إياه شن المهندس ممدوح حمزة، هجومًا ناريًا علي السيسي، بسبب إعتداء أمناء الشرطة علي طبيب مستشفي 

، حيث طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واستبعد إمكانية اإلطاحة بالسيسي عن ”الرئيس الذي يقود مصر إلي اإلفالس“ب 

احنا قضينا علي مبارك بالضربة القاضية إلن الجيش كان عايز كده، وقدر “وقال .طريق الثورة الشعبية كما حدث مع ُمبارك ومرسي

الثورة في تحقيق مآربه، وقضينا علي مرسي بالضربة القاضية برضه، إلن الجيش كان عايز يرجع السلطة اللي اقتنصها يستخدم 

وأضاف ُمستبعدًا اإلطاحة بالسيسي عن طريق .”اإلخوان وكان له غرض في الموقف، فتضامن مع الشعب للقضاء علي مرسي

و اللي في ايده السلطة والقوة فمش هنقدر نوجه ضربة قاضية، ومش دلوقتي الجيش هو اللي بيحكم، وه“الثورة الشعبية: 

هنقدر نحقق أهداف الثورة بثورة تانية إلن ساعتها هتحصل مجازر، إنما الزم نكسب بالنقط واإلنتخابات وأرجو أن تكون 

ي اإلفالس وخلي شعب مصر كله اإلنتخابات المقبلة نزيهة، وأرجو أن تكون انتخابات رئاسية مبكرة ألن هذا الرئيس يقود مصر إل

 .”جعان وشحات وخلي مصر ملهاش قيمة وسط المنطقة

 16/6/6112 بوابة يناير

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/858153/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856648/%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%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87.aspx
http://yanair.net/?p=48367
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 -توك شو: 

  "آخر النهار": الداخلية قالتلى ملناش دعوة بقضية "حمام البحر“منى عراقى لـ 

براءتها فى قضية "حمام البحر"، قال  اإلعالمية منى عراقى، إنه منذ انطالق برنامجها  فى أول حوار تليفزيونى لها بعد

مدرسة فى مصر بسبب بيع شهادات دولية مقابل الحصول على  62"المستخبى" شهدت الكثير من اإلنجازات، مثل إغالق أكبر 

حمام البحر" تحدث رد فعل “برنامجها المتعلقة بـ  أموال. وأضاف  خالل حوارها ببرنامج "آخر النهار" أنها لم تتوقع أن حلقة

كبير مثلما حدث، مشيرة إلى أنها لم ترتكب أى خطأ فى القضية، ألنه خالل تصوريها من داخل الحمام ألكثر من مرة وجدت اتجارا 

صة باالتجار بالبشر بالبشر ألغراض جنسية، وهذه جريمة محرمة ومجرمة دولًيا. وأوضح  اإلعالمية أنها أثبت  الجريمة الخا

ألغراض جنسية فى مكان عام أمام المحكمة، وبالتالى حصل  على البراءة، مشيرة إلى أنها ذهب  إلى أجهزة الدولة لإلبالغ عن 

هذا األمر لكن دون جدون "معبرونيش، ورح  للداخلية قالولى ملناش دعوة ومش هنعمل معاكى حاجة". وكشف  السبب وراء رد 

لذي شهدته حلقة "حمام البحر"، بقولها "علشان ألول مرة فى العالم، س  بتعرض قضية دعارة لرجالة"، الفتة إلى الفعل الكبير ا

أنه بعد تجاهل الشرطة هذه القضية عرض  "برومو" الحلقة، األمر الذي جعل األمن يقوم بتحرياته حيال هذا األمر، والحصول 

ضبط المتهمين متلبسين، ثم رفع  النيابة القضية إلى المحكمة لقناعتها بوجود على إذن من النيابة العامة بمداهمة المكان و

قضية، مضيفة "منى عراقى كدة دورها انتهى!، ولو كان  القصة مش حقيقية ال كان اتقبض عليهم من الشرطة وال كانوا خرجوا 

  ."من النيابة

 15/6/6112 اليوم السابع

 

 خالد صالح": تيمور السبكى "مجرم" ويجب محاكمته“مصطفى بكري لـ 

المجرم"، بسبب تطاوله على نساء الصعيد “ة تيمور السبكى الذي وصفه بـ طالب النائب البرلمانى مصطفى بكري، بمحاكم

والطعن فى شرفهم وِعرضهم، خالل حواره مع اإلعالمى خيري رمضان منذ أيام، مشيرا إلى أن هذا الشخص تسبب فى إهانة 

" أن هناك عشرات من المصريين المصريين فى الخارج بدرجة كبيرة. وأضاف "بكري"، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار

فى الخارج عادوا إلى مصر، بعد تصريحات "السبكى" عن النساء، "ألنهم شعروا بمهانة غير عادية نتيجة اللى حصل"، مشيرا إلى 

أن قرار غرفة صناعة اإلعالم بإيقاف برنامج خيري رمضان بداية موفقة لتصحيح خطأ كبير ارتكب فى حق نساء الصعيد، مشددا 

  .أنه ال يوجد خالفات شخصية مع خيري رمضان على

 15/6/6112 اليوم السابع

 

 الحسيني: أنصار مبارك وشفيق يريدون إسقاط السيسي

، حيث قام بالقضاء على مراكز 19.1تأسيا بما قام به السادات عام  طالب يوسف الحسيني، السيسي بإعالن "ثورة تصحيحية"،

الحسيني، من أن "أنصار مبارك وأحمد شفيق يكرهون السيسي، ويعملون بشكل جاد ضده،  منصبه، وحذرالقوى التي كان  تهدد 

يونيو سيكونوا في )العين  11ويريدون إسقاطه، وهم موجودون باآلالف في الجهاز اإلداري للدولة، بعدما اعتقدوا أنهم بعد 

 .على أن كل تأخير يهدد السيسي وعمله من "الفاسدين والمصلحجية"، على حد تعبيره وشدد ."والنني(، وهذا لم يحدث

 15/6/6112 61عربى

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7/2585279#.VsGED_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/2585214#.VsGEWPl97IU
http://arabi21.com/story/887795/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 عمرو أديب: "إحنا رايحين في ستين داهية وأنا معاكو"

في مصر تسير نحو الجنون وأن التفكير العاقل لم يعد يجدي في البالد مشيرا إلى تصاعد الغضب في  قال عمرو أديب إن األوضاع

وأنا  داهية.إحنا رايحين في  فين.إحنا مش واخدين بالنا إحنا رايحين  الحافة.وقال: "إحنا على .أوساط فئات الشعب المصري

باء، والفالحين، وسائقي التاكسي، وأبناء الصعيد، وحتى أعضاء أديب الشرائح الغاضبة في مصر بدءا من األط وعدد ."معاكو

ودعا أديب الفئات .وقال إن األمور ال تقف عند حد الغضب وكلن هنالك من يأجج الغضب ويساعد على تعاظمه.البرلمان المصري

 .الغاضبة إلى الجلوس للحوار والتفكير في الحلول

 15/6/6112 61عربى

 حافظ أبو سعدة: يجب االنتهاء من ظاهرة االختفاء القسري

 قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق االنسان إن أي أسرة من حقها الوصول بسرعة لذويها، مطالًبا بضرورة اإلنتهاء

من ظاهرة االختفاء القسري فكل من يقبض عليه يجب إبالغ محاميي المجلس القومي لحقوق اإلنسان أو الجهات المعنية بالترافع 

وأكد أن الدستور يكفل حق للمواطن لمعرفة سبب القبض عليه وُيعلم أهله بمكان حبسة .عن المواطنين دون مقابل مادي

لية معنية بجريمة االختفاء وهناك لجنة باألمم المتحدة تتلقي شكاوي األسر التي تعاني وأسبابها، موضًحا أن هناك اتفاقيات دو

وأضاف بمداخلته الهاتفية ببرنامج .من إختفاء اطفالها، مؤكًدا أن التزامنا بحل هذه األزمة سيحسن صورتنا أمام المجتمع الدولي

 م .ون وال يستطيع ذويهم الوصول إليهاالت يتم زجها بالسجالحياة اليوم أن ظاهرة االختفاء القصري موجودة مادام هناك ح

 11/6/6112 بوابة األهرام

 مكرم محمد أحمد: الحكومة غير قادرة على تحقيق التنمية الشاملة في وق  واحد

التي قال الكاتب مكرم محمد أحمد، إن لقاء اإلعالميين برئيس الوزراء أعطاهم فرصة للتعرف على خطط التنمية والمشاكل 

العمل بشكل واضح وصريح، وأعلن أنه غير قادر على تعترض الحكومة، مشيًرا إلى أن رئيس الوزراء عرض كل محاور التنمية و

وأكد أن أهم ما كان باالجتماع هو اهتمام .إنجاز كافة المحاور على كافة االتجاهات في وق  واحد لكنه جاد في اإلنجاز والعمل الجاد

رصة واضحة لحديث غاية شريف إسماعيل باالستماع لوجهات نظرنا في الوضع الراهن علي كافة المحاور، ومن هنا كان هناك ف

وأشار مكرم بمداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر .في الصراحة والوضوح بدءا من عالقات األمن بالناس ومشكالت السياحة

، إلى أنه فيما يتعلق بتعديل وزاري صرح رئيس الوزراء بأنه من الممكن أن يكون هناك تعديل وزاري محدود إذا تطلب األمر 

 أو آخر، وبالتالي فمن الواضح أن أغلب فريق العمل متوافق معه.تعديل وزير 

 11/6/6112 رامبوابة األه

 نبيل فهمي: مصر رفض  طلبا سعوديا بإرسال قوات لليمن

نفى وزير الخارجية المصرية السابق، نبيل فهمي، تواجد الجيش المصري باليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية 

الكالم فهو "غير واع بالتاريخ  ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد اهلل صالح، وقال إن من يقول غير هذا

وقال في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" الفضائية إنه كان من المؤيدين الشتراك مصر في التحالف من اليوم ."اإلقليمي

وأشار فهمي إلى .األول، مضيفا أنه "لم يكن يتصور أن تضع مصر قوات برية في اليمن ضمن هذا التحالف خاصة في هذا الظرف

مصر رفض  الطلب السعودي إلرسال قوات برية إلى اليمن، الفتا إلى أن مصر غير مهتمة بمصلحة السعودية كما أن المملكة  أن

 "واستطرد "علينا كعرب، إن كنا نطالب بالرأي والرأي اآلخر داخليا، فكذلك علينا قبوله إقليميا.غير مهتمة بمصلحة مصر

 11/6/6112 61عربى

http://arabi21.com/story/887857/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858134/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858182/%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%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://arabi21.com/story/887564/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81
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 -سو شيال ميديا: 

 جمال عيد: الضابط اللي قتل شيماء الصباغ اسمه "حاتم"

انتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، إلغاء حكم السجن الصادر بحق الضابط المتهم بقتل الناشطة 

 مصرية محكمة“ ":صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوكوقال عيد في تدوينة عبر .اليسارية شيماء الصباغ

 .مرات عدة حاتم اسم مكرًرا ،"حاتم ياسين اسمه الضابط الصباغ، شيماء بقتل المتهم الضابط بسجن حكًما تلغي

 11/6/6112 مصر العربية

 

 : لماذا لم يعرض تقرير جنينة على البرلمان؟عبد العظيمحازم 

موعد عرض تقرير المستشار هشام جنينة، ، أمين لجنة الشباب بحملة السيسي، عن عبد العظيمتسائل الناشط السياسي حازم 

مش  هو:” وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر".رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس النواب

هل سيعرضه؟  الجديدة؟ماذا حدث في دولة اسبرطة  للمناقشة؟هشام جنينة كان المفترض هايعرض تقريره على البرلمان 

 ."شرعي؟سؤال 

 11/6/6112 مصر العربية

 

 مصطفى حجازي: البرلمان ند للسيسي ونفاق علي عبد العال له غير الئق

مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور، أن البرلمان مكمل لسلطات الدولة وليس تابع رأى الدكتور 

كان  إن:” وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".حدها بل هو ند للسلطتين القضائية والتنفيذيةأل

وليس  ك شري” ندُُ “فلنعلم أنها سلطة  تشريعية. والقضائية كسلطةالبرلمان سلطة مكملة لمثلث السلطات القديم التنفيذية 

أال يمر مرور الكرام إفراط التزلف من رئيس البرلمان لرئيس الدولة  ولهذا نرجو: "وأكمل ."مأمور من أى من السلطتين األخريين تابع

بالط السالطين عنها كلمة تؤرخ لعودة سلطة  خطاباً أليق بمديح والذي كانكما جاء فى خطاب رئيس البرلمان االفتتاحى باألمس 

 .”أصحابه وحق الىمن االستثناء الى األصل، 

 11/6/6112 مصر العربية

 

 وائل غنيم ساخًرا: محسن الفحام يحمي الوطن من أمثال آية حجازي

انتقد وائل غنيم استمرار حبس آية حجازي صاحبة مؤسسة "بالدي لرعاية أطفال الشوارع، وزوجها محمد حسنين، بعد قضائهما 

عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قارن بين  وفي تدوينة.مايقرب من عامين في الحلس االحتياطي دون محاكمة

استمرار حبس آية وزوجها وتصالح جهاز الكسب غير المشروع مع اللواء محسن الفحام، أمين التثقيف بحزب "حماة الوطن"، بحسب 

 .1 على شمالك، لواء شرطة اسمه محسن الفحام حصل على مكافآت غير مستحقة وصل  لـ.ماذكر غنيم في تدوينة سابقة

على يمينك، ."مليون جنيه مدفوعة من ضرائب الشعب المصري ودلوقتي بعد تقاعده بقى مساعد رئيس حزب ُحماة الوطن

شابة مصرية اسمها آية حجازي، قررت هي وجوزها يتبرعوا بفلوس فرحهم لعمل جمعية خيرية لرعاية أطفال الشوارع، دلوقتي 

 ."محسن الفحام "يحمي" الوطن من أمثال آية حجازي."حكم قضائييوم بدون  211هما اإلثنين محبوسين أكتر من 

 11/6/6112 مصر العربية

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/927636-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
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%A7/927939-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/927981-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82
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%A7/927126-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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 : الدولة تتعامل مع قضية الطالب اإليطالي بـ "الطرمخة"حازم عبد العظيم

 ."رأى الناشط السياسي حازم عبد العظيم أن الدولة تتعامل مع قضية مقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني بأسلوب "الطرمخة

الي بأسلوب الطرمخة الدولة مصرة تتعامل مع قضية اإليط“في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر":  وقال

 ."زي موضوع الطائرة الروسية، العالم برة مش قبيلة سيساوية هتطبل، مصداقية دولة على المحك

 11/6/6112 مصر العربية

 

 االستقراربالل فضل: صرخات المظلومين تمنع تحقيق 

وفي تدوينة عبر صفحته .اعتبر الكاتب والسينارسي  بالل فضل، أن عدم تطبيق العدالة، يمنع تحقيق االستقرار في مصر

الشخصية بموقع "فيس بوك"، قال فضل أنه يتمنى أن تحظى السيدة التي ناشدت الرئيس السيسي إلنقاذ ابنها، أن يتعالج 

 .هدأة للموقفابنها فعًلا وال يكون األمر مجرد ت

 11/6/6112 مصر العربية

 

 مفيش حد كبير على حاتم"“العليمي عن إعتداء الشرطة على نائبين: 

واقعة تعرض عضوين بمجلس النواب لإلعتداء من قبل أفراد علق المحامي زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق، على 

ومن باب إن “وقال في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" : ."الشرطة، بأنه ال يوجد كبير على "حاتم

أمين شرطة قال له  مفيش كبير على حاتم، إمبارح فيه ضابط وأمين شرطة ضربوا نائب، وهو إتنازل عن المحضر، ونائب تاني

 النواب، مجلس وتعرض النائب رائف تمراز، عضو.”إخرس وسحب منه كارنيه المجلس، والنائب مش عارف يعمل إيه لغاية دلوقتي

الشرطة بالمطار على النائب محمد عبدالغنى  أمناء أحد تهجم كما شرطة، وأمين ضابط قبل من لالعتداء الشرقية محافظة عن

 .نائب دائرة الزيتون، وسحب منه كارنية العضوية

 11/6/6112 مصر العربية

 

 معتقل في سجن مصري يفقد بصره ورفاقه يضربون عن الطعام

أعلن المعتقلون في سجن األبعادية بالبحيرة، السب ، عن إضرابهم عن الطعام نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد المفضي إلى 

وأوضح  رابطة .سلطات السجن وذلك بعد فقد أحد زمالئهم لبصرهالموت، واالنتهاكات المستمرة الممارسة بحقهم من قبل 

المعتقلين في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "معتقلو األبعادية يبدؤون إضرابا عن الطعام حتى وقف 

ل ضباطها، واإلهمال الطبي االنتهاكات والقتل باإلهمال الطبي، واحتجاجا على تجاوزات اإلدارة، واستمرار االنتهاكات الممنهجة من قب

وكشف  الرابطة أن "قرار بدء المعتقلين لإلضراب عن الطعام، جاء ردا على إهمال السجن لعالج ."المتعمد بحق المحتجزين

عاما( من أبناء قرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات، ما تسبب في فقده البصر إلحدى  55المعتقل "ماهر ممدوح حزين" )

 ."رة إلى "تعن  ومنع اإلدارة خروجه وتلقيه العالج بإحدى المستشفيات المتخصصة في أمراض العيون بدمنهورعينيه"، مشي

 11/6/6112 61عربى

 

 

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%A7/927141-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%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%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/927495-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/927486-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A%D9%86-%E2%80%9C%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://arabi21.com/story/887505/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85#tag_49232
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 حصولهم على رواتبهممعلمون بالمنيا يحتجون لعدم 

جنيهًا تظاهرة أمام ديوان عام محافظة المنيا للمطالبة بالتثبي  أسوة بزمالئهم فى باقى  51نظم المعلمين المعينين بعقد 

آالف معلم وإنهم يشعرون بالغضب الشديد بسبب تجاهل المسئولين  .وقال المحتجون إن عددهم يصل الى  المحافظات

جنيهًا شهريًا ال تكفى سد مصاريف المواصالت فى أثناء ذهابهم  51سنوات على تعيينهم مقابل  1من لتثبيتهم رغم مرور أكثر 

 .وإيابهم من المدارس المعينين بها مؤكدين أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر يونيو الماضي

 6112-6-15 جريدة االهرام

 إضراب أطقم التمريض في جامعة السويس احتجاًجا على خصم مستحقاتهم 

عضاء أطقم التمريض المعينين والمتعاقدين، أصيب مستشفى جامعة قناة السويس بالشلل التام بعد إضراب المئات من أ

صباح االثنين، احتجاًجا على خصم مستحقات لهم في حال تطبيق كادر التمريض المقرر خالل األيام القادمة وهتف الممرضون 

راب، والممرضات بسقوط اإلدارة، وإقالة مدير المستشفى، هاني الدماطي، وتدخل رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ممدوح غ

لحل األزمة، فيما قرر مدير عام المستشفيات الجامعية تحويل جميع حاالت الطوارئ إلى مستشفى اإلسماعيلية العام، وتأجيل 

 عمل العيادات وجميع العمليات لحين الوصول إلى حل.

 6112-6-15 المصري اليوم

 قضية أطباء مصر... هل تتم التضحية بوزيري الداخلية والصحة؟

طالب  تقارير أجهزة المعلومات المصرية مؤسسَة الرئاسة بسرعة التدخل وحل األزمة المتصاعدة بين نقابة األطباء ووزارة 

الداخلية، في أعقاب اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي وسحلهما، واحتجازهما بقسم 

تكون إحدى الفرضيات المطروحة لحّل األزمة المتصاعدة إقالة وزيري الصحة شرطة المطرية. ورجح  مصادر مطلعة، أن 

والداخلية. وقال  مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، إن أجهزة الدولة خاطب  شخصيات سياسية بارزة تتمتع بثقة األطباء، 

ا آالف األطباء، في مشهد أربك حسابات للوساطة مع النقابة ومنع التصعيد، عقب الجمعية العمومية للنقابة، والتي شارك فيه

النظام السياسي الحالي. وأوضح  المصادر أن بعض األجهزة التي تدير الدولة بشكل غير معلن، طلب  من شخصيات سياسية 

التوسط إلنهاء األزمة بدون تدخل رسمي كي ال يتسبب ذلك في إغضاب الشرطة في الوق  الراهن، الفتة إلى أن "التحقيقات 

حريات التي قام  بها عدد من األجهزة في الواقعة أثبت  تعّدي أمناء الشرطة على األطباء، ولكن في الوق  الحالي سيكون والت

من الصعب اتخاذ إجراء تصعيدي ضّدهم ألنه سيكون بمثابة إجراء ضد جهاز الشرطة بالكامل، في الوق  الذي يتعرض فيه الجهاز 

 "، بحسب المصادر. لحملة إعالمية قوية بسبب ممارساته

 6112-6-11 العربي الجديد

 إضراب محامي مطروح اعتراضا على معاملة أمناء الشرطة لهم

أمناء الشرطة ووكالء النيابة قرر المحامون بمحافظة مرسى مطروح الدخول في إضراب واعتصام مفتوح، اعتراضا على معاملة 

وأجمع محامو مطروح خالل اجتماع لهم بقاعة محكمة مرسى مطروح على أن ال يحضر المحامون الجلسات وذلك  لهم بالمحافظة

 .بموافقة المتهمين لدعم موقف المحامين

 6112-6-11 رصد
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 جون ضد العميد بـ"ارحل" والكروت الحمراءطالب جامعة مصر للعلوم يحت

نظم طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقفة احتجاجية، صباح اليوم؛ للمطالبة بإقالة عميد 

ل  من دخوالكلية؛ وذلك على خلفية ارتفاع وتعدد الخالفات بين الطالب والعميد، التي وصل  إلى فصل بعض الطالب وحرمانهم 

ورفع الطالب كروًتا حمراء؛ للتعبير عن رفضهم لسياسة إدارة الكلية والفتات مكتوًبا عليها "ارحل" مرددين هتافات:  االمتحانات

وطالب الطالب إدارة الجامعة بالتدخل وحل األزمة، كما أعلن الطالب .""مش هنمشي هو يمشي"، "التعليم في مصر بقى سبوبة

 .المحاضرات وتظاهرهم كل يوم حتى تنفيذ مطالبهمإضرابهم عن حضور 

 6112-6-11 رصد

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى من العقود السيادية والحديث حولها من المتخصصين

الخبير البترولى بضرورة إعادة فتح الملف الخاص باسترداد حقوق مصر من الغاز تعقيبا على ما طالب به الدكتور رمضان أبو العال 

فى حقلى ليفياثان وافرودي  بمنطقة شرق البحر المتوسط ،وإعادة النظر فى حكم التحكيم ضد مصر لصالح شركة إسرائيلية 

الخبير البترولى متخصص فنيا فى صناعة  اوضح الدكتور احمد حلمى من شركة اإلسكندرية للبترول ان الدكتور رمضان أبو العال

البترول وال عالقة له باالتفاقيات والتحكيم ؛ وهو واضح من خالل المعلومات المذكورة التى ال تتفق مع األحكام العامة للبترول 

ى من قبيل العقود ؛ أن عقود تصدير الغاز الطبيع 6111والغاز الطبيعي، مشيرا الى ان المحكمة اإلدارية العليا قض  فى نوفمبر 

 السيادية، وان قرار وقف التفاوض تقديرى لرئيس الجمهورية وفقا للمعايير الخاصة بعملية التعاقد.

 6112-6-15 جريدة االهرام

  مصر في الحديدية السكك لدعممن االتحاد األوروبي  يورو مليون 1.1

ينطلق غًدا مشروع التوأمة المؤسسية، الممول من االتحاد األوروبى، لدعم السكك الحديدية في مصر، وتصل ميزانية المشروع إلى 

الحديدية ووزارة التعاون الدولى، ويحتفل وفد االتحاد األوروبى، الذي يزور فى مصر، ووزارة النقل وهيئة السكك  مليون يورو 1.1

غدا اإلثنين بإطالق مشروع التوأمة المؤسسية الممول من قبل االتحاد األوروبى والذى تنفذه مملكة إسبانيا، يأتى ذلك فى إطار 

ة تنفيذ مليون يورو ممولة من االتحاد األوروبي وتصل مد 1.1وتصل ميزانية المشروع إلى  برنامج المشاركة األوروبية المصرية

 ..611شهرا لتنتهى فى شهر يونيو  61المشروع إلى 

 6112-6-11 بوابة االخبار

 الغرف التجارية" يتهم الحكومة بتدمير االقتصاد المصري"

عدة قرارات فاشلة، أصدر اتحاد الغرف التجارية بياَنا اتهم فيه الحكومة المصرية بتخريب االقتصاد المصري، وذلك بعد إقرارها 

واتهم البيان الحكومة المصرية بأنها ال تقرأ وال تسمع لهم، خاصة أنها أصدرت بيانا  أدت إلى تدمير االقتصاد والتجارة المصريين

 ،وأكد بيان الغرف التجارية أن تلك القرارات ليس  إال وسيلة للقضاء على التجارة في مصر تبن  فيه قرارات ال تخدم مصالح التجار

من نتاجه  %1.مشدًدا على أن االتحاد لم ولن يقف ساكًنا أمام أي إضرار باالقتصاد الذي يتجاوز ما يقدمه منتسبوه الشرفاء أكثر من 

المحلي، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه في التجارة والصناعة والمزايدة بينهم، الفتا إلى أن االتحاد بدأ حملة "اشتري المصري" 

  .أعوام لدعم الصناعة الوطنية 1منذ أكثر من 
 6112-6-11 رصد
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 مليار جنيه خالل تعامالت األسبوع الماضي ..11البورصة المصرية تخسر 

العرب، األجانب وشهدت تعامالت األسبوع الماضي بالبورصة، تراجًعا ملحوًظا تح  ضغط كبير من العمليات البيعية للمستثمرين 

مليار جنيه؛  1..11وحقق إجمالي تعامالت الجلسات خالل األسبوع، خسائر بنحو  نقطة 5.11لتهوي المؤشرات نحو مستوى دعم 

نقطة من قيمته، وأغلق تعامالته  119تعادل نحو  %2.62" بنسبة 11حيث تراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "إيجي إكس 

 .نقطة بداية األسبوع 2616نقطة، مقابل  5111ى خالل األسبوع عند مستو

 6112-6-11 رصد

 مليارات جنيه ٥المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 

وفي جلسة  مليارات جنيه ٥تطرح وزارة المالية، من خالل البنك المركزي، اليوم اإلثنين، أدوات دين حكومية طويلة األجل بقيمة 

وفي الجلسة ذاتها، من المقرر  مليار جنيه ١.١سنوات بقيمة  ٥عطاءات األوراق المالية الحكومية، من المقرر طرح سندات استحقاق 

 مليارات جنيه. ١.١سنوات، بقيمة  ١٢طرح سندات استحقاق 

 6112-6-15 بوابة االهرام

 مليون دوالر لتقديم أجهزة رفع األثقال 11مصر توقع عقد منحة مع اليابان بقيمة 

ين  1.911.111رفع األثقال، بقيمة  قام تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان في مصر، اليوم األحد، بتوقيع عقد منحة لتقديم أجهزة

مليون دوالر أمريكي، مع سيد عبد العاطي محمد عضو مجلس إدارة االتحاد المصري لرفع  11.111ياباني والتي تساوي حوالي 

 األثقال، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والنائبة يوريكو كوئيكي عضوة مجلس النواب اليابانية.

 6112-6-11 بوابة االهرام

 

 مصرفي لـ"رصد": االحتياطي النقدي يتراجع بشكل مخيف والمعلن غير الحقيقي

الحكومية الكبرى، إن حقيقة رصيد االحتياطي األجنبي، ليس  كما هو معلن، وذلك بعد إبعاد قال مصرفي يعمل بأحد البنوك 

-وأضاف  الديون التي ستقوم مصر بسدادها خالل العام والودائع الدوالرية التي تم تحويلها من البنوك العاملة بقطاع البنوك

ركة بلتون القابضة لالستثمارات المالية، والتي أوضح  أن أن "ما تم اإلعالن عنه خالل وثيقة ش -في تصريحات خاصة لـ"رصد"

مليار دوالر من ودائع العمالء بالبنك المركزي، إلخفاء انكماش حاد في أرصدة االحتياطي األجنبي  1.2البنوك المحلية قام  بإيداع 

انتظاًرا لدعم جديد من دول الخليج  ، هو جزء من الحقيقة، والتي يتم إخفاؤها6112-6115خالل الربع الثاني من العام المالي 

والتي تمر بظروف اقتصادية صعبة، ومن ثم تبحث الدولة عن العديد من المخارج لعدم كشف رصيد االحتياطي الذي يتراجع 

 ."بوتيرة "مخيفة

 6112-6-11 رصد

 سياحهال

 تشجع الصينيين للسياحة في مصر« شي جين»زيارة «: شينخوا الصينية»

نشرت وكالة "شينخوا" تقريرا بعنوان " تضاعف عدد السائحين الصينيين إلى مصر خالل عطلة عيد الربيع الصيني، الفتة إلى 

لمدينة األقصر أطلق  موجة جديدة من الحماسة في الصين تجاه الحضارة المصرية وأن « شى جين»أن زيارة الرئيس الصيني 

 ئحين الصينيين المتجهين إلى مصر لقضاء عطلة عيد الربيع بلغ حتى اآلن الضعف مقارنة بالعام الماضي.عدد السا

 6112-6-15 بوابة االخبار
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 صحهال

 « حظيرة مواشي»محافظ الدقهلية يعترض على سوء حالة مستشفى طلخا العام: 

أعرب حسام الدين إمام ، محافظ الدقهلية، عن استيائه من مستوى النظافة والخدمة المقدمة بمستشفى طلخا العام، والتى 

ام بها المحافظ للمستشفى، ، حسب وصفه جاء ذلك خالل زيارة مفاجئة ق«حظيرة للمواشي، وليس  مستشفى»وصفها بأنها 

العناية المركزة  –غرفة العمليات  –النساء والوالدة  –وحدة المناظير  -حجرة االشعة –مساء األحد، وتفقد خاللها أقسام )الطوارئ 

بنك الدم(، كما راجع دفتر الحضور واالنصراف، وتفقد ملحقات المستشفى، والحديقة  –غرفة التحميض  -الباطنة –للقلب 

 اصة بها، وخلف المستشفى على النيل.الخ

 6112-6-15 المصري اليوم

 النقل والمواصالت
 

 عام لمدة «المترو» رئيس في الثقة يجدد النقل وزير

بتجديد الثقة في المهندس على الفضالي، رئيًسا لمجلس إدارة فبراير، قراًرا  11أصدر وزير النقل، الدكتور سعد الجيوشي، األحد 

كما قرر الوزير تجديد الثقة لمدة عام للمهندس  شركة المترو والعضو المنتدب للدعم الفني، واستمراره في منصبه لمدة عام آخر،

 خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة المترو.

 6112-6-11 بوابة االخبار

 

 "السكة الحديد": سائق "قطار بني سويف" المسؤول عن الحادث بسبب السرعة الزائدة

إكسبريس"،  991كشف التقرير الفني للجنة الهندسية بالسكة الحديد، والذي تسلمته النيابة العامة،  أمس، أن سائق القطار رقم "

راكبا إثر اصطدامه بحاجز خرساني أثناء التخزين، هو المسؤول عن الحادث، بعد دخوله لمحطة ناصر  1.تسبب في إصابة والذي 

كيلو، إذ إن  11وأوضح التقرير أنه كان من المفترض أن يدخل بسرعة أقل من  كيلو 115والمكان المخصص للتخزين بسرعة 

 كيلو مترات، وال تحتاج للسرعة الزائدة. 11دمة "ناصر" ال تتعدى المسافة بين المحطة السابقة "بني سويف" والقا

 6112-6-15 الوطن

 زراعهال

 مزارعو أسوان "يا فرحة ما تم  .. الدعم أسعدنا" و "قرار التوريد صدمنا"

منذ عشرات السنوات بمحافظة أسوان، ويعتبرونه مصدر دخلهم الوحيد، وخالل ألف فالح يزرعون محصول القمح  11أكثر من 

إال أنه خالل األيام الماضية  سنوات عدة تعاملوا مع عملية توريد القمح بأسعار تحددها وزارة الزراعة فما يتالءم مع ظروف البالد

أعلنوا أن فرحتهم بالقرار لم تكتمل بعد أن اكتشفوا  أصدرت الحكومة قرار القي جدااًل كبيرًا بين الفالحين بالمحافظة والذين

وقال ممدوح والي مزارع  جنيه للفدان الواحد لن يفيدهم بشيء بعد تحديد سعر التوريد على أساس سعر الدوالر 1111دعمهم بـ 

الشمال، حيث إن الفرق بمدينة أسوان " نستطيع أن نقول للحكومة "كأنك يأبو زيد ما غزي  " فما منحته لنا باليمين ستأخذه ب

جنيه تقريبًا وهي خسارة كبيرة تتعدى قيمة الدعم الذي وفرته لنا الحكومة، لذا  1111في سعر توريد الفدان الواحد سيصل إلى 

 فإن عليها النظر مرة أخرى لهذا القرار الصادم".

 6112-6-15 بوابة االخبار

http://www.almasryalyoum.com/news/details/892997
http://akhbarelyom.com/article/56c0b0579d7873a83681236b/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1455468631
http://www.elwatannews.com/news/details/973690
http://akhbarelyom.com/article/56c16a6b9e7873cb31a35f7e/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7-1455516267
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 االعالم

 يومًا 15 رمضان خيري برنامج وقفت« صناعة اإلعالم»

، إحالة الواقعة التي أثارت ردود فعل 6112فبراير  11والمسموع، في اجتماع طارئ، األحد قررت غرفة صناعة اإلعالم المرئي 

غاضبة، للتحقيق الفوري من خالل لجنة فنية وقانونية وإخطار قناة )سي بي سي( بذلك، ومطالبتها بإيقاف البرنامج لحين انتهاء 

لتصريحات المعيبة لضيف أحد البرامج، والتي مس  نساء كان  اللجنة قد اجتمع  لبحث تداعيات او يوما 15التحقيق خالل 

 الصعيد المحترمات، كما قررت الغرفة مقاطعة المدعو تيمور السبكي، ومنع ظهوره في جميع القنوات أعضاء الغرفة.

 6112-6-11 بوابة االخبار

 مارس 1ة عمومية للنقابة مصر: منع الصحافيين يتواصل وجمعي

منع  السلطات المصرية الصحافيين، من تغطية حفل افتتاح مبنى مديرية أمن القاهرة، بمنطقة باب الخلق، وسط القاهرة، 

ما أثار استياء الصحافيين المتواجدين لتغطية حفل االفتتاح، والتشديد األمني ضدهم رغم استيفائهم األوراق الثبوتية، عبر 

حاالت ُمنع فيها  .ر الصحافيين وفي سياق متصل، وّثق مرصد "صحافيون ضد التعذيب" فرض حواجز )كردونات( أمنية منع  مرو

الصحافيون من التغطية، خالل األسبوع الماضي، منها: منعهم من تغطية مباراة األهلي والزمالك، ومنعهم من تغطية خطاب 

راعة األسبق في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، عبدالفتاح السيسي في البرلمان، ومنع وسائل اإلعالم من تغطية جلسة وزير الز

 باإلضافة إلى متابعة الوحدة القانونية للمرصد، جلسات محاكمة الصحافيين، ومتابعة أوضاع الصحافيين خلف القضبان. 

 6112-6-11 العربي الجديد

 باطقاأل

 قبطيا بليبيا 61 مقتلالثالثاء..الكنيسة تقيم قداس الذكرى األولى ل

الذين قتلهم اإلرهابيون في ليبيا العام الماضي  لألقباطأعلن  الكنيسة القبطية األرثوذكسية أنها ستقيم قداس الذكرى األولى 

قبطيا  61وكان  فبراير، في كنيسة "السمائيين" بمطرانية سمالوط بالمنيا، بمشاركة عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة 15،الثالثاء 

 ي بالمنيا.بليبيا بأيدي إرهابيين في فبراير من العام الماضي ينتمون لقرى إيبارشيتي سمالوط ومطاتم قتلهم قد 

 6112-6-15 بوابة االخبار

 أخرى

 حظر ارتداء النقاب على طبيبات وممرضات جامعة القاهرة

قرر رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بكلية الطب والممرضات، 

وأكد القرار أن الحظر يسري  فبراير 11والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، اعتباًرا من األحد 

مرضى، أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات الجامعة، بما فيها مستشفى قصر العيني على القائمين على عالج ورعاية ال

وصرح نصار بأن القرار ينطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطبيبات المقيمات وطالبات االمتياز،  الفرنساوي

منذ أكثر من شهرين حظر ارتداء النقاب أثناء وكان  الجامعة قد قررت  وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية والمعاونة

يناير الماضي، قض  محكمة القضاء  19وفي  المحاضرات مما أثار جدال كبيرا، أدى إلى لجوء عدد من عضوات هيئة التدريس للقضاء

 اإلداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعة.

 6112-6-11 بوابة االخبار

http://akhbarelyom.com/article/56c0e4d336f63c672fbe9a0b/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-1455482067
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/2/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-4-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://akhbarelyom.com/article/56c179319d7873e4074f6840/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-20-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1455520049
http://akhbarelyom.com/article/56c0a9ce9d7873e73381236b/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455466958
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 وزير التخطيط: الدولة ال تحتاج إال مليون موظف فقط

 ماليين في الجهاز اإلداري، مشيًرا .قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الدولة ال تحتاج إال مليون موظف فقط، من أصل 

قائه ، خالل ل«العربي»وأضاف  إلى أن إصدار قانون الخدمة المدنية وتقديم الخدمات اإللكترونية لم يكن إال من باب مكافحة الفساد

، أن الوزارة استحدث  إدارات الموارد البشرية لمتابعة الموظفين وتدريبهم، «النهار»، المذاع على قناة «يوم بيوم»ببرنامج 

 ظلومون بسبب قلة اإلمكانات المالية للتدريب.موضًحا أن الموظفين م

 6112-6-11 بوابة االخبار

 حريق كبير بمصنع للغزل والنسيج بفوة في كفرالشيخ.. والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

زغلول عالم وأبوالسعد. أسفر عن خسائر كبيره وحالة إختناق بين أحد العاملين بالمصنع شب حريق هائل بمصنع غزل ملك 

وقد إنتقل للموقع محمد أبوغنيمه . رئيس مركز ومدينة فوة، كما هرع   ,تم نقلها لمستشفي التأمين الصحي بمدينة فوه

حاله من الرعب والفزع بسبب ألسنة النيران وأصيب المواطنين بالمنطقه ب سيارات إسعاف11سيارات إطفاء و.لمكان الحريق 

واألدخنة التي عم  المنطقة، إضافة لمخاوفهم من انتقال النيران لمصانع الغزل المجاورة حيث تشتهر مدينة فوة بمصانع الغزل 

 والكليم.

 6112-6-15 بوابة االهرام

 6115معدل البطالة بين الشباب خالل الربع الرابع فى  %2..6اإلحصاء: 

ر وإلى أكتوب أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم االثنين، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع خالل الفترة من

من إجمالى قـــوة  %...16سنة، نحو  21-15، حيث بلغ معدل البطالة اإلجمالى بالفئة العمرية من 6115ديسمبر لعام 

. كما أظهرت اإلحصائيات 6111فى نفس الربع من عام  %.16.1خالل الربع السابق، وكان  نسبته  %16.11العمـــل، مقابل 

من إجمالى قوة العمل فى  %2..6سنة(، بلغ  69 -15بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ) الصادرة اليوم، أن معدل البطالة

من إجمالى قوة العمل فى نفس  %16.1وبين الشباب اإلناث  %66.1نفس الفئة العمرية، ووصل  البطالة بين الشباب الذكور 

سنة، بينما  61 -61من عمر  %15.1سنة(، ووصل   19 -15للفئة العمرية ) %11.9الفئة العمرية، وجاءت معدالت البطالة بنسبة 

. وكشف  البيانات عن معدالت البطالة بين حملة المؤهالت العليا من %61.1سنة نحو  69إلى  65بلغ  فى الفئة العمـرية من 

  %11عاما، بلغ   69إلى  15الشباب من 

 6112-6-15 اليوم السابع

 انقطاع مياه الشرب عن غرب اإلسكندرية بسبب أعمال اإلحالل والتجديد

أعلن  شركة مياه اإلسكندرية عن انقطاع المياه اليوم االثنين، عن منطقة غرب اإلسكندرية. وأشارت فى بيان لها إلى أن االنقطاع 

نظرا إلنهاء المرحلة الثانية ألعمال اإلحالل والتجديد لزيادة ضغوط محطة الدخيلة لتحسين الخدمة. وأكد بيان الشركة أنه  يأتى

مساء حتى منتصف الليل نفس اليوم،  2من الساعة  61يتم ضعف وانقطاع المياه فى غرب اإلسكندرية والعجمى حتى الكيلو 

 .خالل هذه الفترةوطالب  المواطنين بتدبير احتياجاتهم 

 6112-6-15 اليوم السابع

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56c0efbc9d7873994f313573/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%81%D9%82%D8%B7-1455484860
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/858220/%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%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--276-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%89-20/2585624#.VsGS4fkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC/2585535#.VsGTwvkrLIU
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 افتتاح مبنى مديرية أمن القاهرة بعد تجديده

الغفار وزير الداخلية وذلك بحضور كل من الدكتور جالل السعيد محافظ القاهرة واللواءات خالد عبد العال  قام اللواء مجدي عبد

مدير امن القاهرة وابو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لقطاع االعالم والعالقاتوالسيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع االمن العام 

باري مدير االدارة العامة لمباحث الوزارة وهشام العراقي مدير المباحث بالمديرية وجمال سعيد حكمدار القاهرة وجمال عبد ال

 بافتتاح مبني مديرية أمن القاهرة بباب الخلق بعد تجديده.

 15/6/6112 األهرام

 

 "الداخلية" تنفي ما نشرته بعض وسائل اإلعالم الغربية حول إلقاء القبض على الشاب اإليطالي قبل وفاته

ة الداخلية صحة ما تداولته بعض وسائل اإلعالم والصحف الغربية حول إلقاء القبض على نفى مسئول مركز اإلعالم األمني لوزار

وأضاف في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن الفريق األمني .الشاب اإليطالي جوليو ريجيني قبل وفاته، من قبل عناصر أمنية

ن ما نشر في إحدى الصحف اإليطالية في هذا الصدد، منقوال عن بعض اإليطالي المتابع للقضية والمتواجد بالبالد حالًيا، أشار إلى أ

وأكد أن بعض الصحف الغربية، قد نشرت معلومات غير صحيحة نهائًيا تتصل بظروف اختفاء الشاب اإليطالي .الصحف الغربية

ده على مدار الساعة، في قبل وفاته، مشيًرا إلى أن فريق البحث الموسع المكلف بكشف ظروف ومالبسات الواقعة، يواصل جهو

وشدد على أنه سوف يتم اإلعالن عن نتائج جهود البحث في هذه .إطار كامل من التعاون مع الجانب اإليطالي في هذا الشأن

 القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة.

 15/6/6112 بوابة األخبار

 

 6112أكاديمية الشرطة تعلن عن قبول دفعة استثنائية من الضباط المتخصصين لعام 

عد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وافق علي قال اللواء عمرو األعصر، مسا

وأوضح أن الدفعة االستثنائية في تخصصات الطب البشري .6112قبول دفعة استثنائية جديدة للضباط المتخصصين لعام 

 مارس المقبل. 1ى يوم فبراير الجاري، وحت 66والبيطري، على أن يبدأ فتح باب التقديم يوم 

 15/6/6112 بوابة األهرام

 

 الجريمةرئيس النيابة اإلدارية يلتقي بالممثل اإلقليمي لألمم المتحدة المعنى ب

التقى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة اإلدارية، بـ مسعود كريمي بور الممثل اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة المعني 

وجاء اللقاء بهدف بحث .لشمال إفريقيا والشرق األوسط، ومنى سالم، المسئول الوطني بالمكتب UNODC بالجريمة والمخدرات

اإلدارية، والمكتب اإلقليمي لألمم المتحدة في مجاالت التدريب، والتأهيل ودعم الميكنة اإللكترونية سبل التعاون بين النيابة 

 الشاملة داخل منظومة العمل بالنيابة بما يعزز دورها في مكافحة الفساد كهيئة قضائية مستقلة.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131817/38/476806/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56c147d79d78739e72bdd71b/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-1455507415
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/858250/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/858046/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.aspx
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 «داعش»وزارة الداخلية: نجد صعوبة في حصر أسماء المنضمين لـ 

و بكر عبد الكريم، إن الوزارة تجد صعوبة كبيرة في حصر أسماء األشخاص قال مساعد وزير الداخلية لإلعالم والعالقات، اللواء أب

وأضاف خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الوزارة « داعش»الذين توجهوا إلى سوريا والعراق لالنضمام إلى تنظيم 

أسر المختفين، حال علمهم بمصرع نجلهم أو تعتمد على تقارير متابعة السفر من مصر، إلى جانب مواقع التواصل االجتماعي، و

 195وأشار إلى أن الوزارة ردت على طلب مجلس حقوق اإلنسان، حول قائمة المختفين قسرًيا، والتي بلغ  .إصابته في الخارج

لوزارة شخًصا، فيما يتم متابعة فحص باقي األسماء، بخالف قائمة أخرى محدودة تسلمتها ا 155أسًما، حيث تم الكشف عن مصير 

ومن جهة أخرى، نفي عبد الكريم، نقل مديرية أمن القاهرة إلى التجمع الخامس، مؤكدا أنها ستظل في قلب العاصمة، .مؤخًرا

 .ووزارة الداخلية يتم نقلها إلى المبنى الجديد في التجمع الخامس قريًبا

 11/6/6112 بوابة األخبار

 

 ملثمون يقتحمون مقر النائب البرلماني عن دائرة كرداسة

تلق  غرفة النجدة بالجيزة، باقتحام مجهولين .مجهولين ملثمين باقتحام مقر النائب البرلماني عن دائرة كرداسة عالء والي 1قام 

 البرلماني وتعدوا بالضرب على حارس المقر، كما أحدثوا تلفيات كبيرة بالمكان.ملثمين مقر النائب 

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 عاطلين اعتديا على على رقيب شرطة حاول منعهما من سرقة دراجة نارية بالبحيرةالقبض على 

قام شخصين بالتعدى على رقيب شرطة أثناء تواجده أمام مستشفى النوبارية، بمحافظة البحيرة، لمحاولته منعهما من سرقة 

 وتم القبض على المتهمين بمساعدة األهالي. .دراجة بخارية

 11/6/6112 الشروق

 -محاكم ونيابات: 

 بالغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد ممدوح حمزة

 الجزيرة، تزامناتقدم المحامي سمير صبري ببالغ ألمن الدولة العليا ضد المهندس ممدوح حمزة، يتهمه فيه بالظهور على قناة 

 السيسي، مهاجما لمصر ورئيسها واقتصادها ومجلس نوابها قائال: "لم أصدق العمومية لألطباء الجمعة الماضيةمع الجمعية 

 شهد االقتصادي في انهيار كامل والبرلمان تفصيل على مقاس السلطة التنفيذية".ومفيش حاجة يقولها أصدقها وأن الم

 15/6/6112 البوابة نيوز

 

 النقض تقبل طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

عاًما التهامه بقتل عضو حزب التحالف  15بالسجن المشدد أوص  نيابة النقض بإعادة محاكمة ضابط األمن المركزي المدان 

.وأوص  6115يناير  61الشعبي االشتراكي شيماء الّصباغ، خالل مسيرة بميدان طلع  حرب إلحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير في 

 نيابة النقض بقبول الطعن شكًلا ونقض الحكم وإعادة المحاكمة.

 11/6/6112 بوابة األخبار

 

http://akhbarelyom.com/article/56c0d3789e78739673fe06e8/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-1455477624
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/856810/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=a923ad58-260e-484b-bd97-f5a3a6f1e333
http://www.albawabhnews.com/1772740
http://akhbarelyom.com/article/56c03f039e7873ef5697b45e/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-1455439619
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 "اإلداري" يلزم "الصحفيين" بصرف البدل ألعضائها المقيدين بمواقع الكترونية

ألزم  محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة نقابة الصحفيين بصرف 

 ألعضائها المقيدين ويعملون في مواقع الكترونية.البدل 

 11/6/1126 بوابة األخبار

 

 براءة المتهمين بحرق كنترول "هندسة األزهر"

متهمين بقضية حرق كنترول كلية الهندسة  5قض  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، ببراءة 

 بجامعة األزهر.

 11/6/6112 بوابة األخبار

 

 سنوات مشدد للمتهم في أحداث الدرب األحمر ١بالسجن  جنايات القاهرة تقضي

قض  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم فى القضية 

االشتراك في المعروفة باسم "أحداث شغب الدرب األحمر" بالسجن المشدد ثالث سنوات.كان النيابة قد وجه  للمتهم تهمة 

مسيرة نظمتها جماعة اإلخوان على خلفية أحداث الشغب التى اندلع  بمنطقة الدرب األحمر، عقب فض اعتصامى رابعة 

 العدوية والنهضة.

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 آالف جنيه التهامه بسب وقذف ممدوح حمزة 11اليوم السابع" “تغريم صحفي بـ 

ة المقامقض  محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء الدين صبحي، في دعوي السب والقذف 

من رجل األعمال ممدوح حمزة ضد كل من اإلعالمي خالد صالح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ودندراوي الهواري، الكاتب بذات 

 آالف جنيه. 11الجريدة، بعدم قبول الدعوي المدنية والجنائية لألول، وتغريم الثاني 

 11/6/6112 بوابة األهرام

 

 تغريم عماد الدين أديب ألف جنيه في مخالفة عمالية

حكمة جنح العجوزة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بتغريم اإلعالمي عماد الدين أديب ألف جنيه، التهامه في القضية قض  م

 جنح مخالفة عمالية 6115سنة  65511رقم 

 11/6/6112 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56c097249e7873ef0416c619/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1455462180
http://akhbarelyom.com/article/56c07a359d7873021ce9e9cc/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-1455454773
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/856888/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%A3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/856685/%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%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9--%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D9%88.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56bf574e9e78736e76c08b7f/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1455380302
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــ

 وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الجيش الثالث الميداني

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، أن تطوير القدرات القتالية والفنية 

خالل المرحلة الراهنة بما يمكنها من  مسلحةللوحدات والتشكيالت بجميع أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القوات ال

تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك خالل لقائه القادة والضباط والصف والجنود 

ر باقتالع جذو وشدد القائد العام على أن ما نواجهه من تحديات مرتبطة والصناع العسكريين من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى

اإلرهاب من سيناء وإحكام السيطرة على الحدود البرية والساحلية لن يثنينا عن تحقيق الهدف المنشود المتمثل فى دحر هذا 

وأشاد القائد العام بالجهود التى تبذلها قيادة شرق القناة وقوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين  اإلرهاب.

لدعم من القوات الجوية والوحدات الخاصة وعناصر الشرطة المدنية فى اقتالع جذور االرهاب بمناطق مكافحة النشاط وعناصر ا

االرهابى بشمال ووسط سيناء ، مؤكدا ان القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء وتوفير المناخ لالستقرار 

وتطرق إلى ضرورة الحفاظ على اعلى معدالت الكفاءة واالستعداد القتالى العالى  . والبناء وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين

للوحدات والتشكيالت ، واالرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ، والمحافظة 

جات اليقظة واالستعداد لتنفيذ اى مهمة تسند إليها تح  على األسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى در

كما أدار القائد العام حوارا مع رجال الجيش الثالث الميدانى استمع فيه الى آرائهم واستفساراتهم ، وطالبهم  مختلف الظروف.

ى لبناء الفرد المقاتل ، والحفاظ علببذل المزيد من الجهد واالهتمام بالروح المعنوية للمقاتلين واللياقة البدنية كركائز اساسية 

اعلى مستويات الكفاءة واالستعداد القتالى للوحدات والتشكيالت واالرتقاء بالكفاءة الفنية لألسلحة والمعدات وتطوير ادائها 

ين المتميز وكرم لتنفيذ جميع المهام والواجبات الموكلة إليهم لتأمين الجبهة الداخلية وحماية حدود مصر بقدرة وكفاءة عالية.

من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود تقديرا لجهودهم وادائهم مهامهم بتفان واخالص فى سبيل اقتالع جذور 

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار  اإلرهاب من سيناء .

 قادة القوات المسلحة .

 15/6/6112 األهرام

 دولة بينها مصر 61السعودية تعلن بدء مناورة "رعد الشمال" بمشاركة 

المشاركة فى عملية "رعد الشمال" التى وصفتها بأنها "أكبر أعلن  المملكة العربية السعودية، اليوم األحد، وصول قوات الجيوش 

دولة عربية وإسالمية، وذلك بعد تلويحها بإمكانية إرسال قوات برية إلى  61مناورة عسكرية فى تاريخ المنطقة" إذ تشارك فيها 

يتر" وذكرت وكالة األنباء السعودية سوريا. وأطلق  السلطات السعودية، مساء األحد، حساًبا رسمًيا خاًصا بالعملية على موقع "تو

دولة  61الرسمية )واس( أنه سيتم تنفيذ المناورة فى مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن، شمال المملكة، بمشاركة 

ن، وتشاد، هى: مصر، والسعودية، واإلمارات، واألردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكوي ، والمالديف، والمغرب، وباكستا

 وتونس، وجزر القمر، وجيبوتى، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، وموريتانيا، وموريشيوس، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.

 11/6/6112 ابعاليوم الس

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131817/25/476660/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/2585205#.VsGWo_krLIU


 

 

6112فبراير 51  مرصد اإلعالم المصري       32   

 

 بوادر تذّمر في الجيش المصري: وزير الدفاع يستنفر الحتوائها

تمّددت حالة التذمر والشكوى من صفوف الشرطة المصرية إلى عناصر وضباط في الجيش، مع توّغل تنظيم "والية سيناء" ونقل 

اآلمنة، ما استدعى تدخاًل سريعًا من قبل وزير مسرح عملياته العسكرية إلى قلب مدينة العريش، التي كان  تعتبر المنطقة 

وكشف  مصادر خاصة في الجيش، أن حالة من التململ واالعتراضات الشديدة انتاب  قوات  الدفاع صدقي صبحي الحتوائها.

الجيش المشاركة في العمليات بسيناء، على خلفية تصاعد عمليات التنظيم المسلح بشكل كبير خالل الشهرين الماضيين. 

وأضاف  أن األزمة تتمحور حول التخّوف من استهدافهم في ظل عدم وجود خطة وآليات محددة لتفادي الوقوع فريسة سهلة 

وبحسب المصادر نفسها، فإن حالة االعتراضات لم تصل  لعناصر التنظيم، فضاًل عن عدم وجود رؤية لإلجهاز على تلك العناصر.

شرطة، والتي تم  ترجمتها في عدم قيام أفراد وزارة الداخلية المصرية في مباشرة لدرجة التذمر التي ظهرت في صفوف قوات ال

عملهم بشكل طبيعي. وأوضح  أن االعتراضات في صفوف الجيش لم ولن تصل لمسألة الهروب من أداء الواجب في مواجهة 

ما جرى فعاًل، إذ كشف  المصادر عن الجماعات المسّلحة، ولكن فقط إلى المطالبة بخطط جديدة لمواجهة هذه الجماعات. وهو 

إيصال الضباط والجنود رسائل إلى القيادات العليا في قيادة الجيش، بضرورة التدخل لوقف نزيف الدماء داخل القوات، وإعادة 

هب  ة. وذوضع خطة التأمين، وتأمين اإلمداد بآليات وأسلحة حديثة لمواجهة التنظيم المسّلح، بدالً من االعتماد على آليات قديم

المطالب إلى ضرورة االعتماد بشكل كبير على فرق العمليات الخاصة والصاعقة بداًل من الجنود الذين لديهم ضعف في القدرات 

القتالية، نظرًا ألن حروب العصابات تتطلب أفرادًا أكفاء، تلقوا تدريبات مكثفة وخاصة. وشددت المصادر على أن هناك رفضًا من 

"، ألن كلفة إعداد تلك العناصر كبيرة للغاية. وأضاف  999" أو الـ"...بعناصر من الفرق الخاصة، مثل الـ"جانب الجيش للدفع 

من . أن قوات الجيش ال يمكن أن تتراجع عن أداء مهامها، ولكن ال بد من تدخل القيادات العليا لوضع حلول قبل تفاقم األزمة

ر الحالية في صفوف الجيش في سيناء، ليس  األولى من نوعها، إذ سبقتها مناشدات جهة ثانية، شّددت المصادر على أنّ بوادر التذم

ومطالب بوضع خطط للتعامل مع الجماعات المسلحة وتأمين تلك القوات بشكل كبير.وفي استجابة سريعة من قيادات الجيش، 

لمسؤولة عن سير العمليات العسكرية. تأتي توجه وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، إلى سيناء لالجتماع مع قيادات الجيش ا

الزيارة في سبيل احتواء حالة الغضب واالعتراضات التي انتاب  قوات الجيش، قبل تفاقهما بشكل كبير بما يهّدد سير العمليات 

 هناك.

 11/6/6112 العربي الجديد

 قبائل سيناء تلتزم الحياد في حرب الجيش و"والية سيناء"

فإن أغلب القبائل اتخذت موقفًا بين الجيش وتنظيم الدولة اإلسالمية أحد شيوخ عشائر سيناء إنه "في إطار الصراع القائم قال 

بقصف المدفعية والطائرات الحربية، واالعتقاالت  محايدًا، خصوصًا في ظل استهداف الجيش المدنيين عبر القتل العشوائي

والتصفيات الجسدية المستمرة". ويوضح أن "التنظيم يضم عناصر من كل قبائل سيناء من السواركة والترابين والرميالت". وعن 

مون في سيناء، وال األسماء التي أعلن عنها التنظيم من المتعاونين مع الجيش، يؤكد الشيخ القبلي، أن "كل تلك هؤالء ال يقي

يمكنهم زيارتها بشكل علني حتى وإال تم استهدافهم وقتلهم". وبشأن استهداف التنظيم لقوات الجيش والشرطة في مدينة 

العريش، يؤكد الشيخ أن "التنظيم لديه عناصر خاصة تعمل في قلب المدينة منذ فترة طويلة ولكن كان  غير نشطة، بعيدًا 

 من رفح والشيخ زويد عمليات ضد القوات المشتركة". عن فكرة تنفيذ المهجرين

 11/6/6112 العربي الجديد

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/13/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/13/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع واإلنتـاج الحربى واللواء مجدى عبد الغفار 

خالل  حاولت المتمركزة بشمال سيناء، والتىوزير الداخلية عناصر قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية 

ة حضر الجولة الفريق أسام .تنظيم الدولة اإلسالميةة الكاملة بمناطق مكافحة نشاط األمني الفترة الماضية فى فرض السيطرة

عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة اإلرهاب واللواء أركان حرب ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى ومدير أمن شمال 

 سيناء .

 16/6/6112 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 مدير أمن شمال سيناء يلتقي شيوخ قبائل العريش

التقى، اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، مساء األحد، بمشايخ وعواقل المحافظة ومجموعة من المهتمين بالعمل 

د وقال مسع الميداني في لقاء يعد األول من نوعه، وذلك لبحث األوضاع األمنية واالستماع لمشاكل وقضايا المواطنين مع األمن. 

لمحليات لـ "مصر العربية": إنهم ناقشوا مع مدير األمن القضايا التي تشغل بال الشارع عروج مرشح برلماني وخبير بمجال ا

وعد و السيناوي والقضايا الملحة في الساحة السيناوية كقضية المعتقلين والمعاملة بين أفراد الشرطة والمواطن السيناوي.

غلقة بالسواتر األسمنتية وفتح الكباري لتخفيف الضغط مدير األمن وعد الحضور بحل معظم القضايا وخاصة مشكلة الشوارع المن

وقال مدير األمن إنه أتي لكي يشعر المواطن السيناوي باألمان،  عن المواطن السيناوي. بحسب ما أكده المهندس عماد البل.  

اء وأضاف اللو ية األمنية.مشدًدا علي دور المجتمع المدني وتكاتفه مع الشرطة، على أن تشهد المرحلة المقبلة تطوًرا في العمل

الحبال أنه يقدر سيناء وأهلها ويعرف مدي عظم الدور الذي يقوم به أهالي سيناء لمساندة القوات المسلحة والشرطة الستعادة 

 األمن واألمان للبالد ،وأوضح أنه سيقوم بحل مشكلة االحتجاز األمني الغير مبرر.

 11/6/6112 مصرالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28994
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/927966-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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 أخبار سيناء

 ــــــــــــــــ

 6112فبراير 11في 

 

هما: ، ومواطنين اثنين من قرية الشالق جنوب غرب الشيخ زويد بدعوى تعاونهما مع الجيش والية سيناء تعتقل -

 (.1سنة ) 16توفيق مهاوش  و ،سنة 69محمد حمدان 

إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة إلقتالع جذور اإلرهاب ومنع عمليات التهريب المتحدث العسكري يعلن أنه في  -

 عمق وعلى( سم ١١٢) بعرض خرسانى نفق وتدمير إكتشاف من الميدانى إلى داخل البالد .. تمكن  قوات الجيش الثانى

خط تليفون +  ١كابل إنارة( وعدد ) ١كابل فردى( و عدد ) ٩عدد )كابل كهرباء( و ١متر( ومزود بعدد )١٥متر( وبطول )٩)

موتور سحب + وايرات سحب( بمنطقة الدهلية بمدينة رفح الحدودية يستخدم فى أعمال التهريب لألفراد واألسلحة  ١

الذخائر والذخائر على الحدود مع قطاع غزة .. كما تمكن  قوات الجيش الثالث الميدانى من ضبط مخزنين لألسلحة و

" جوال من 5عدد " ) خاصين بالعناصر اإلرهابية أحدهما بمنطقة وادى الفهد جنوب شرق جبل الخرم عثر بداخله على

شديدة  TNT " قالب من مادة.عدد " –" كجم 165التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة بإجمالى وزن " "C4" مادة

" طلقة 116عدد " –" بومبة هاون 6عدد " –تصنيع العبوات الناسفة مجموعة من األدوات التى تستخدم فى  –اإلنفجار 

" خزنة 6عدد " –" خزنة بندقية آلية 1عدد " –رشاش  –بندقية قناصة  –" بندقية آلية 6عدد " –مختلفة األعيرة 

عدد  –لية " بندقية آ.واآلخر بمنطقة جنوب وادى األزارق عثر بداخله على ) عدد " .. ( خزنة بندقية قناصة –رشاش 

" طلقة مختلفة األعيرة 911عدد " –" خزنة بندقية قناصة 6عدد " –" خزنة بندقية آلية .عدد " –" بندقية قناصة 6"

" كجم من مادة الكوكايين الخام ( .. هذا وقم تم تحويل الوقائع وتسليم المضبوطات إلى جهات اإلختصاص 29عدد " –

 (.2) إلتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها

أن وزارة الدفاع األمريكية تناقش حاليا فكرة توسيع مهام القوات األمريكية المتمركزة في سيناء تقول  CNN شبكة -

لتشمل جمع معلومات استخباراتية حول الجماعات المؤيدة لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، داعش، في 

ن النقاشات ال تزال في مراحلها األولى، ولم يتم إرسال أي خيارات أفي وزارة الدفاع  ينمسؤول، ونقل  عن أحد الالمنطقة

 (.3)بشكل رسمي إلى البي  األبيض بعد

 (.4)العريش دون إصابات غرببمنطقة الروضة بعبوة ناسفه ضمن قول أمني  ةأمني ةاستهداف مدرع -

 (.5قريبًا)اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء يعلن أن سيناء ستكن خالية من اإلرهاب  -

                                  
 رابط فبراير، 11، الخميس 61سيناء -1 
 رابطالمتحدث العسكري يعلن ضبط نفق تهريب ومخزنين أسلحة،  -2 
 رابطفبراير،  11، الخميس CNN، ش"مسؤول أمريكي: مهام جديدة قد توكل إلى القوات األمريكية في سيناء لجمع معلومات استخباراتية عن "داع -3 

 رابط فبراير، 11، الخميس 61سيناء -4 
 رابطفبراير،  11"الحبال" إعالن سيناء خالية ن اإلرهاب قريبًا، البوابة نيوز، الخميس  -5 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/516349821880340
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/516349821880340
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/778486818948969
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/778486818948969
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/11/isis-peacekeepers-sinai
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/11/isis-peacekeepers-sinai
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/516526398529349
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/516526398529349
http://www.albawabhnews.com/1766428
http://www.albawabhnews.com/1766428


 

 

6112فبراير 51  مرصد اإلعالم المصري       35   

 

 (.6)متأثرا بجراحه اثر استهداف مدرعه للجيش أمس جنوب الشيخ زويد سنة 61الجندى"على يونس عبدالظاهر"وفاة  -

بمرض اإلنفلونزا حاالت من المشتبه بإصابتها  2ن أ ل سيناء تقولبشما مصادر طبية في مديرية الشئون الصحية -

حاالت نتيجة التحليل سلبية، و  1توف  بمستشفي العريش العام، من بينها حالة نتيجة التحليل إيجابية و الموسمية

حالة شفي  وخرج  من المستشفى  112وأضاف  المصادر أن ، حالتين كانتا تح  الفحص وذلك منذ بداية ظهور المرض

حاالت تح   .لعبد المركزي، مشيًرا إلى أن هناك حالة بمستشفى بئر ا 21حالة بمستشفى العريش العام و 11من بينها 

 .(7)حاالت أخرى بمستشفى بئر العبد المركزي 1العالج وفي انتظار نتيجة التحليل، بمستشفى العريش العام و

وكتيبة الصاعقة  111إذاعة البيان التابعة للدولة اإلسالمية تعلن تمكن جنود والية سيناء من استهداف كل من الكتيبة  -

ر العريش بصواريخ غراد أثناء تواجد وزيري الداخلية والدفاع و قائد الجيش الثالث والثانى الميداني ومدير أمن بمطا

شمال سيناء للقوات المتمركزة في تلك األماكن والتى يرفض بعضها النزول في شوارع مدينة العريش خوفًا من العبوات 

 الناسفة.

 6112فبراير  16

 

فبراير  11و 11بد الفتاح السيسي فتح معبر رفح يومي السب  واألحد، الموافقين حالي عرئيس النظام المصري ال -

 .(8)الجاري في االتجاهين بنفس اآلليات المتبعة والمتفق عليها بين الحكومتين

 

 6112فبراير  11

 

تعلن مقتل  جنود مصريين وإصابة آخر بجروح نتيجة  وكالة أعماق اإلخبارية "وكالة غير رسمية تابعة للدولة اإلسالمية" -

 استهدافهم بعبوة ناسفة بالقرب من منطقة العجرة جنوب غرب الشيخ زويد بشمال سيناء.

، واألخرى للمخابرات الحربية قرب قرية .1والية سيناء تستهدف سيارتين أحدهما تابعة للشرطة المصرية قرب قرية   -

أفراد من أفراد  .زراع الخير بعبوتين ناسفتين بمنطقتين منفصلتين غرب مدينة العريش بشمال سيناء، وتعلن قتل 

 السيارتين و إصابة اآلخرين.

 6112فبراير  11

 

عماق اإلخبارية "وكالة غير رسمية تابعة للدولة اإلسالمية" تعلن عن غارات عشوائية للطائرات الحربية وكالة أ -

 المصرية على مزارع منطقة أبو طبل جنوب مدينة العريش بشمال سيناء.

                                  
 رابطفبراير،  11، الخميس 61سيناء -6 
 رابط فبراير، 11يس م، الخ61سيناء  -7 
 رابطفبراير،  16الجمعة بوابة األهرام  فتح معبر رفح، -8 

https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/516641281851194/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/516641281851194/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/516644965184159
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/516644965184159
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854122/%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%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A--%D9%88-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854122/%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%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A--%D9%88-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
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 6112فبراير  15

وفق تنسيقات مسبقة بين  المسافرين المسموح بعبورهمإستمرار فتح معبر رفح لليوم الثالث على التوالي على أن يكون 

الجانبين المصرى والفلسطينى هم من العالقين الفلسطينيين والحاالت اإلنسانية من الطالب والمرضى والحاالت اإلنسانية 

وحاملى اإلقامات بمصر وغيرها من الدول العربية واألجنبية والعاملين فى الخارج، إلى جانب العائدين من العالج ورحالت عمل 

 .(9)ارات من الخارج بمصر وباقى الدول العربية واألجنبيةأو من زي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 رابط فبراير، 15استمرار فتح معبر رفح، اليوم السابع األثنين  -9 

http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD--%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-/2585618#.VsGYdvl94gs
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD--%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-/2585618#.VsGYdvl94gs

