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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

 في روما مجموعًة من المقابالت مع ِكباِر المسئولين بمكتب رئيس الجمهورية اإليطالية سفير مصر

أجرى السفير عمرو حلمي، سفير مصر في روما، مجموعًة من المقابالت مع ِكباِر المسئولين بمكتب رئيس الجمهورية اإليطالية، 

الخارجية بمجلس النواب، وعدد من ُممثلي  وسائل اإلعالم  ومكتب رئيس الوزراء اإليطالي، فضاًل عن الخارجية ولجنة العالقات

اإليطالية، حيث أكد خاللها تعاون السلطات المصرية الكامل مع الفريق اإليطالي المتواجد حاليًا في القاهرة من أجل متابعة 

 صحة التقارير التي نشرتها بعُض وأكد السفير المصري مجدداً عدم التحقيقات الجارية في مقتل الطالب اإليطالي "جوليو ريجيني".

وسائل اإلعالم حول إلقاء القبض على الشاب اإليطالي قبل وفاته من قبل عناصر أمنية مصرية، ووصف تلك التقارير بأنها كاذبٌة 

 يرًا فيوال تقوم على أساس، خاصة وأن الشاب اإليطالي لم يكن ُمحتجزًا في أي مرحلة من المراحل لدى أجهزة األمن المصرية ُمش

الجاري، وإلى الحديث  8هذا الصدد إلى ما أكده السيد وزير الداخلية المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في القاهرة يوم 

الصحفي الذي أدلى به السيد وزير الخارجية لجريدة "كورييري ديال سيرا" اإليطالية.وأشار السفير المصري إلى المقابالت رفيعة 

ها الفريق اإليطالي المتواجد بالقاهرة مع كبار المسئولين المصريين، والتي تؤكد تعاون مصر الجاد مع المستوى التي أجرا

السلطات اإليطالية بشفافية كاملة، مؤكدًا أنه في الوقت الذي ندرك فيه األهمية التي تستأثر بها تلك القضية لدى الحكومة 

 تي ال يجب أن نستبق نتائجها في المرحلة الحالية.والرأي العام اإليطالي، فإننا نواصل التحقيقات ال

 11/6/6111 موقع وزارة الخارجية المصرية

 : مساعدة الجيش الليبى ضرورة الستعادة سلطة الدولةسيسي ال

س التى حمل غالفها المختصة بالشئون اإلفريقية، فى عددها الصادر أم« جون أفريك»فى حديث نشرته مجلة  السيسيقال 

مشيرا إلى أن ـ نحن نترجم خطابنا فى هذا الخصوص إلى أفعال، « مصير العالم يحسم فى مصر»سيسى تحت عنوان صورة لل

بشرم الشيخ على إقامة منطقة تجارة حرة مع ثالث مجموعات اقتصادية إفريقية وانعقاد منتدى  6111التوقيع فى يونيو 

وحول دور مصر فى مجلس السلم  األفارقة. ات التعاون والمبادالت مع فى المدينة نفسها ـ يهدف إلى تعزيز سياس 6116إفريقيا 

السيسى إن العديد من البلدان حولنا والعديد من  يته لمدة ثالثة أعوام، قال الذى تتمتع مصر بعضو واألمن لالتحاد اإلفريقى

الشعوب تقع ضحية للتطرف واإلرهاب الذى يمتد من مالى إلى الصومال ومن نيجيريا إلى ليبيا، مؤكدا أن مصر ستكثف التعاون 

سه إلى أن األمر يحتاج إلى جهود دولية أوسع ووضع إستراتيجية مع شركائها للتعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا فى الوقت نف

ى السيسضد داعش فى ليبيا، قال « الناتو»لطلنطى وعما إذا كانت مصر تطالب بتدخل حلف شمال األ شاملة لمكافحة هذه اآلفة.

تدهور أينما استقر التطّرف ولم إنه كلما استمرت الفوضى فى ليبيا ازدادت المشكالت وحلولها تعقيدا، مشيرا إلى أن األوضاع ست

عندى عدة تساؤالت حول ليبيا، لماذا نلجأ إلى الناتو دون محاولة بحث كل الحلول الداخلية »وأضاف قائال:  تتم محاربته بفاعلية.

فى هذا البلد؟ هل تمت مساعدة الجيش الولطنى الليبي؟ هل تم رفع الحظر على األسلحة حتى يمتلك هذا الجيش الوسائل 

ستعادة سلطة الدولة: فاإلجابة ال .. لقد قلت منذ عامين إنه يجب مساعدة الجيش الليبى ولو كّنا فعلنا ذلك لكان الوضع اليوم ال

ل بالطبع بعد تدخ»السيسي:  ا بعد إسقاط القذافي، أجابيرى أن الناتو لم ينه عمله فى ليبي سيسيوحول ما إذا كان ال «.مختلفا

الليبى بمفرده، وأصبح رهينة للجماعات المسلحة والمتطرفين، فكان يجب العمل على استعادة قوات الناتو، ترك الشعب 

  «.مؤسسات الدولة، ومصادرة األسلحة ودعم الجيش ولم يتم فعل أى شيء من ذلك

 16/6/6116 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=393037ca-e06b-4046-a3ae-a1758b03e876
http://www.ahram.org.eg/News/131818/25/476883/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7.aspx
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 السيسى يلتقى وزيرى خارجية المغرب والكويت.. اليوم

يستقبل السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الثالثاء، صالح الدين مزوار وزير خارجية المغرب، والذى يزور 

العامة للجامعة العربية الستضافة القمة العربية التى  القاهرة فى ضوء الترتيبات التى تجريها المغرب بالتعاون مع األمانة

تنعقد خالل األسبوع األول من شهر إبريل المقبل بمدينة مراكش المغربية، بعد أن تتسلم المغرب رئاسة القمة القادمة خلفا 

 س الوزراء الكويتى، وزيرلمصر، الرئيس الحالى للقمة. كما يستقبل الرئيس السيسى اليوم، الثالثاء، النائب األول لرئيس مجل

 الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذى وصل إلى القاهرة أمس، قادما من الكويت على رأس وفد رفيع المستوى.

 16/6/6116 اليوم السابع

 السيسي يبتقي بوزير خارجية إريتريا

أكد السيسى أمس حرص مصر على التشاور والتنسيق المستمر مع إريتريا حول مختلف القضايا فى ضوء ما يجمعهما من عالقات 

عه أخوية متميزة مشيرا إلى أن مصر ستستمر فى مساندة الجهود التنموية فى إريتريا فى عدد من القطاعات، معربًا عن تطل

لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين بما ُيحقق مصالحهما المشتركة..جاءت تصريحات الرئيس خالل استقباله أمس عثمان صالح 

وزير خارجية إريتريا بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ويمانى جبراب مستشار الرئيس االريترى للشئون السياسية، باإلضافة 

وصرح السفير عالء يوسف ،  يث لطلب الرئيس نقل تحياته للرئيس اإلريترى إسياس أفورقي.إلى سفير اريتريا بالقاهرة، ح

المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن عثمان صالح نقل رسالة من الرئيس االريترى إسياس أفورقى إلى الرئيس تتناول 

 ُسبل تطوير العالقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجاالت.

 16/6/6116 األهرام

 

 السيسي عن تركيا: امتنعنا عن التدخل في شؤون غيرنا.. ولم نصدر أي تصريحات عدوانية

لثابت الداعي إلى الحل السلمي للنزاع والحفاظ على سالمة األراضي السيسي، فيما يتعلق باألزمة السورية، على موقف مصر ا أكد

، في الحديث الذي أجراه مع مجلة "جون أفريك" المختصة بالشؤون سيسيوأضاف ال السورية والتحذير من انهيار مؤسسات الدولة.

ال يمكن ترك المجموعات اإلرهابية تتوسع  اإلفريقية، أن "إعادة بناء سوريا سيتطلب مئات مليارات الدوالرات وأنه على غرار ليبيا

وتابع السيسي: "لقد أهملنا هذه األزمة لفترة لطويلة واآلن تعقد الوضع بشدة..  هناك لما يمثله ذلك من تهديد لكل المنطقة".

كن التحاور مع تركيا وعما إذا كان من المم وهنا أيضا أقول أنه لو كّنا قد أوجدنا حال منذ عامين لم نكن لنصل إلى الوضع الحالي".

بالرغم من انتقادها لمصر ومنحها اللجوء لقيادات "اإلخوان"، قال "السيسي": إن "مصر امتنعت دائما عن التدخل في شؤون غيرها، 

: "إننا من جانبنا لم نصدر أي تصريحات سيسيوأوضح ال وترفض التدخل في شؤونها حتى وإن كنا ال نتفق مع توجهاتها".

 عدوانية".

 16/6/6116 الولطن

 سامح شكرى يلتقى اليوم نظيره الكويتى بمقر وزارة الخارجية

يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثالثاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية 

 الكويتى، وذلك بمقر وزارة الخارجية، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى.

 16/6/6116 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2587143#.VsLV1vkrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131818/136/476939/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/-%D9%88%D9%85%D8%B9-%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%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/974785
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/2587061#.VsLW__krLIU
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 يلتقى ولي ولي العهد السعودى بالرياض« العرابي»

للدراسات اإلستراتيجية والبرلمانية، إن وفًدا رفيع « العربي اإلفريقي المصري»سيف مسئول العالقات الخارجية بالمركز قال جهاد 

ه أن الوفد سيترأس« سيف»وأضاف  المستوى سيزور السعودية، للقاء ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان.

ية األسبق رئيس المركز رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، وكل من جهاد سيف السفير محمد العرابي وزير الخارج

أن زيارة وفد المركز تأتي في إلطار دعم وتعزيز برامج « سيف»وأوضح  مسئول العالقات الخارجية وأحمد عصام نائب رئيس المركز.

يب والتثقيف والتوعية السياسية، حيث يسعى المركز إلى التبادل الثقافي والدبلوماسي بين البلدين، خصوًصا في مجال التدر

ألف من شباب العرب على آليات الممارسة السياسية  111إلطالق برنامج توعية سياسية ومجتمعية على نطاق دولي لتدريب 

 والتنمية المجتمعية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في سوريا واليمن والعراق.

 11/6/6116 بوابة األخبار

 وزيرة الهجرة تلتقى أعضاء غرفة التجارة المصرية األمريكية بالواليات المتحدة

تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سلسلة لقاءاتها وجوالتها بالمصريين فى الخارج 

يات المتحدة األمريكية، حيث التقت وزيرة الهجرة بكبار رجال األعمال وقيادات الجلية المصرية بواشنطن. وقالت السفيرة بالوال

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن اللقاء ضم اعضاء من 

ورجال أعمال وخبراء بصندوق النقد الدولى وأصحاب شركات اتصاالت وخبراء فى وسائل اإلعالم، غرفة التجارة المصرية االمريكية 

الفته إلى أن اللقاء كان مثمر وتناول العديد من النقاط الهامه بشأن أوضاع المصريين فى الخارج خاصة األوضاع االقتصادية واهم 

 ة .التطورات والمشروعات التى تشهدها مصر فى الفترة االخير

 16/6/6116 اليوم السابع

 بالمغرب االجتماعية للعدالة البرلماني المنتدى في يشارك مصري وفد

برئاسة محمود الشريف وكيل مجلس النواب في أعمال المنتدى البرلماني للعدالة االجتماعية المقرر يشارك وفد برلماني مصري 

ويضم الوفد المصري النواب سعد الجمال، عالء عابد، صالح حسب اهلل،  فبراير الجاري. 61و 11عقده بالمملكة المغربية يومي 

وينعقد المنتدى تحت  سعد، سوالف درويش، وهشام محمد محمود.السيد عبد العال، أحمد رسالن، مي البطران، محمود السيد 

رعاية الملك محمد السادس احتفاء باليوم العالمي للعدالة االجتماعية، الذي يصادف العشرين من فبراير، ويأتي المنتدى تحت 

ة عمل البرلماني في تمكين العدالويهدف المنتدى إلى النهوض بأدوار ال شعار "تنمية الكرامة اإلنسانية لتمكين العيش المشترك".

االجتماعية وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقرالطي حول شروط ومسؤوليات االلتزام بالمواثيق الدولية واآلليات 

 األممية والمرتكزات الدستورية ذات الصلة.

 11/6/6116 بوابة األخبار

 السيسي يرفض تدخال عسكريا بسوريا.. كذلك "العفو عن مرسي"

  بالده، التدخل العسكري ضد النظام السوري، ومعتبرا إياه )التدخل العسكري( "آخر الحلول في ليبيا".عبر السيسي، عن رفض 

أن إصدار عفو عن الرئيس محمد مرسي "أمر سابق ألوانه"، مشيرا إلى أن "اإلجراءات القضائية لطريقها لطويل في  السيسيواعتبر 

مصر، وتمر بمراحل عدة، وأن مرسي مازال يحاكم حتى اآلن، ولم يصدر الحكم النهائي بعد، ومبارك بدأت محاكمته في آأغسطس 

 .لشؤون األفريقية، وتصدر في باريسر مع مجلة جون أفريك )مختصة بافي حواجاء ذلك  ، ومازال يحاكم حتى اآلن".6111

 16/6/6116 61عربي

http://akhbarelyom.com/article/56c1fc529e78734170581576/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-1455553618
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88/2586885#.VsLX9fkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/56c1c8e09e7873ea5733c965/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1455540448
http://arabi21.com/story/887959/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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 مجلس الوزراء السعودى يوافق على اتفاقية التعاون الجمركى مع مصر

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وافق مجلس الوزراء السعودى في اجتماعه اليوم االثنين بالرياض 

ال سعود بالرياض على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى المملكة ومصر ، الموقعة بالقاهرة. وقال وزير الثقافة واإلعالم 

عن مجريات األحداث  السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفى إن مجلس الوزراء استعرض خالل جلسته عددا من التقارير

ومستجداتها على الساحتين اإلقليمية والدولية، خاصة تطورات الوضع في سوريا، والجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش 

اإلرهابى ورحب المجلس في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع دول التحالف الدولي حول التعاون لمحاربة تنظيم 

ذي عقد بمقر حلف "الناتو" في بروكسل ورأس وفد المملكة فيه األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل داعش اإلرهابى، ال

 سعود ولى ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

 11/6/6116 اليوم السابع

 السيسي يكيل المديح لنتنياهو في لقائه بالمنظمات الصهيونية

حظي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمديح وثناء كبيرين من رئيس االنقالب في مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك 

فقد كشف موقع صحيفة "ميكور  ه الكثير من النخب اإلسرائيلية بالفشل، وتهديد مصالح تل أبيب. في الوقت الذي تتهمه في

ريشون" اليمينية صباح االثنين، النقاب عن أن السيسي يتملق قادة التنظيمات اليهودية األمريكية بكيله الثناء والتعبير عن 

صحيفة، تسفيكا كالين، إن قادة "لجنة رؤساء" المنظمات اليهودية وقال مراسل ال إعجابه بشخصية نتنياهو  وقدراته القيادية.

في الواليات المتحدة أبلغوا نتنياهو خالل لقائهم بهم األحد، على هامش اجتماع نظمته اللجنة في القدس المحتلة، بأن السيسي 

ة عظيمة، وهذه القدرات ال تؤهله أبلغهم خالل لقائه بهم الخميس الماضي في القاهرة  بأن "نتنياهو قائد ذو قدرات قيادي

 فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها كفيلة بأن تضمن تطور المنطقة وتقدم العالم بأسره".

 11/6/6116 61عربي

 الخرلطوم تقايض القاهرة... سودانية حاليب مقابل مفاوضات سد النهضة

عن تفاصيل المفاوضات التي اشترلطت فيها الخرلطوم، اعتبار منطقة مثلث حاليب وشالتين  مصادر سودانية مطلعة تكشف

ل لطرح التقارير الفنية المتعلقة بالتأثيرات المتوقعة لبناء السد على دولتيي مصر والسودان. وتوضح هذه أرضًا سودانية، خال

المصادر أن السودان لطرح خريطة تشمل مثلث حاليب وشالتين كأراٍض سودانية، وهو ما رفضه الجانب المصري، مقررًا إنهاء تلك 

ن االتفاق على التفاصيل المتعلقة بتوقيع العقود الخاصة بالمكتب الجولة من النقاشات. وانسحب الوفد المصري من دو

االستشاري الفرنسي الجديد، الذي تم االتفاق عليه خالل جولة المفاوضات نهاية العام الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري للدول 

رفيعة المستوى جرت عقب انسحاب الوفد وتؤكد المصادر السودانية أّن اتصاالت مصرية  الثالث في الخرلطوم، بحسب المصادر.

المصري، بعد االعتراض على ما لطرحه الجانب السوداني، بشأن اعتبار مثلث حاليب أراضي سودانية. ولطالب الجانب المصري، خالل 

وبي، اإلثياتصاالته، الخرلطوم بتأجيل البّت في ملف الحدود المصرية السودانية لما بعد االنتهاء من حل أزمة تبعات سد النهضة 

لما للقضية من أبعاد تختلف تمامًا، وفقًا للمصادر، عن قضية السد. وتضيف المصادر ذاتها، أّن الخرلطوم ترى أنه إذا لم يتم حسم 

 سودانيًا بأنها أراٍض مصرية.  ملف حاليب وشالتين خالل تلك األزمة سيعّد تمرير األمر خالل تلك المفاوضات اعترافًا رسميًا

 16/6/6116 العربي الجديد

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5/2586119#.VsLZj_krLIU
http://arabi21.com/story/887856/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/15/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 دراسة إسرائيلية: الصين تمنح السيسي قبلة الحياة

ألمني القومي اإلسرائيلي دراسة عن مآالت التعاون تحت عنوان "مصر والصين في شراكة استراتيجية شاملة" نشر معهد أبحاث ا

بين القاهرة وبكين بعد الزيارة األخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ للقاهرة الشهر الماضي.ورأت الدراسة أن مصر في عهد 

خارجية  ةالسيسي تميل لتبني سياسة تنويع الدعائم، فترفض إخضاع سياستها لواشنطن وال حتى للرياض، وتنطلق من سياس

باحثين إسرائيليين رأت أن زيارة الرئيس الصيني منحت  3الدراسة التي أعدها  مستقلة على قاعدة المصلحة الولطنية ليس إال.

نظيره المصري السيسي فرصة ذهبية لبث األمل بين موالطنيه في غد أفضل وتعزيز شرعية نظامه، معتبرة أن المال الصيني 

وخلصت الدراسة إلى أن  ي ولخلق فرص عمل لماليين العالطلين الذين يهددون استقرار النظام.حيوي الزدهار االقتصاد المصر

األمني في مصر ويساهم في تعزيز  -صيني، يعمل على تحسين الواقع االقتصادي -إسرائيل "يمكن أن تتبارك بأي تعاون مصري

 استقرار النظام الحالي".

 16/6/6116 مصر العربية

 وزير خارجية إيطاليا: لن نقبل تفسيرات سطحية من مصر

الية لن "تقبل تفسيرات سطحية"، بشأن باولو جنتيلوني، وزير خارجية إيطاليا، كرر اليوم اإلثنين تصريحاته بأن الحكومة اإليط“

جاء ذلك في إلطار تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال األمريكية تحت عنوان  مقتل الطالب اإليطالي جيوليو ريجيني في مصر.

واعتبرت الصحيفة أن اكتشاف جثة ريجيني تسبب في توتر  "مصر تكرر أن الطالب اإليطالي لم يكن محتجزا قبل اختفائه".

 قات بين إيطاليا ومصر.العال

 11/6/6116 مصرالعربية

 أستراليا لرعاياها: أعيدوا النظر في السفر لمصر

 ي ضرورة إعادة النظر قبل السفر إليها.صنفت أستراليا مصر كمنطقة برتقالية اللون في خريطة التحذيرات لرعاياها،  والتي تعن

جاء ذلك على الموقع الرسمي "سمارت ترافيلر" التابع للخارجية األسترالية، والمختص بتحذيرات السفر، حيث كتب قائال "في مصر 

اء فر إلى مصر جرفكر بجدية إذا ما كان من الضرورة بالنسبة لك الس:”وتابع التحذير:  بشكل إجمالي، أعد النظر في السفر إليها".

إذا اخترت السفر، ابحث جيدا، واتخذ مجموعة من احتيالطات السالمة اإلضافية، والتي “واستطرد البيان:  مستوى الخطورة المرتفع"

 تتضمن خطط لطوارئ، والتيقن من تغطية شركة التأمين لك".

 16/6/6116 مصرالعربية

 "بي بي سي": مقتل ريجيني يشعل ملف حقوق اإلنسان بمصر

هيئة اإلذاعة البريطانية " تحت عنوان "مقتل الطالب اإليطالي يضع ملف حقوق اإلنسان بمصر على الطاولة من جديد" أفردت 

بي بي سي" تقريًرا لها سلطت فيه الضوء على المخاوف من تدهور أوضاع حقوق اإلنسان في مصر بعد مضي خمس سنوات على 

وقال التقرير  عاما قضاها في السلطة. 31التي ألطاحت بالرئيس األسبق حسني مبارك من الحكم بعد  6111من يناير  61ثورة الـ 

ُوجد مقتواًل وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرىوذكر  عاًما، 68ريجيني، إن جيوليو 

التقرير أن الكثيرين اتهموا قوات األمن المصرية بالضلوع في مقتل ريجيني وسط موجة غضب اندلعت على مواقع التواصل 

مقابل، نفت وسائل اإلعالم الرسمية تلك االتهامات في الوقت الذي قللت فيه وفي ال االجتماعي واإلعالم اإللكتروني في مصر.

 السلطات من أهميتها واصفة إياها باإلشاعات واألكاذيب المغرضة.

 11/6/611 مصرالعربية

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/927192-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/929220-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/929793-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/928422-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 السياسة الداخلية

 -ية: رالرئاسة المص

 شيءوالمحافظات: لم يصلنا  للمحافظين بتعيين مساعدين شباب يعلن تكليفهالسيسي 

أعلن فيه السيسى خالل خطابه فى البرلمان، تكليفة للمحافظين بتعيين شباب مساعدين لهم، قال مسئولون  الذيفى الوقت 

ففى الجيزة، قال اللواء عالء الهراس نائب .بعدد من المحافظات أنهم لم يتلقوا تكليفات من الحكومة باالختيار أو التعيين

وفى الغربية، قال السيد سعيد .مة بتعيين شباب مساعدين للمحافظالمحافظ، إن المحافظة لم تتلق أى تعليمات من الحكو

سكرتير عام المحافظة، إنه لم ترد تعليمات للمحافظة بتعيين مساعدين للمحافظ، مشيرا إلى أن المحافظة بها مجلس للقيادات 

ه لم يصله أى منشور أو تكليف حتى، من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أنو الشابة تحت إشراف السكرتير العام

أمس، من الحكومة بتعيين مساعدين له من الشباب، ومن ناحيته، قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط، إنه حتى أمس 

 .ات بتعيين مساعدين له من الشبابلم ترد للمحافظة من مجلس الوزراء أو وزارة التنمية المحلية تعليم

 16/6/6116 الشروق

 السيسي يستقبل رئيسة جمعية الصداقة اليابانية

بق ة بين مصر واليابان والتي ساستقبل السيسي، يوريكو كويكي عضوة مجلس النواب الياباني ورئيسة جمعية الصداقة البرلماني

حضر اللقاء فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون األمن القومي، وسفير .أن شغلت حقيبتي الدفاع والبيئة في اليابان

وتمكين  المساواةاليابان في القاهرة، ووفد من السيدات اليابانيات المشاركات في الندوة المصرية اليابانية حول تعزيز 

إلى تطلعه لزيارة لطوكيو نهاية  أشار السيسيوصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن .المرأة

 الشهر الجاري لبحث سبل تعزيز تلك العالقات وفتح آفاق واسعة للتعاون في العديد من المجاالت.

 11/6/6116 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية: 

 

  رئيس الوزراء يبحث مشكالت القمامة وتوفير السلع فى اجتماع المحافظين اليوم

الوزراء، اليوم الثالثاء، اجتماع مجلس المحافظين بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى يرأس شريف إسماعيل، رئيس 

بدر، لمتابعة مشكالت التخلص من القمامة بالمحافظات، وتوفير السلع والخدمات التى تقدم للموالطنين باإلضافة إلى متابعة 

 .تقارير مختلف المحافظين حول جهود التطوير بكل محافظة

 16/6/6116 اليوم السابع

 

 رئيس الوزراء يشدد على تذليل أى معوقات تواجه االستثمارات األجنبية بمصر

على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل  أمسشدد شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، خالل اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية 

تم ي والذيكافة المعوقات التى تواجه االستثمارات األجنبية فى مصر، والعمل على تنفيذ برنامج االصالح االقتصادى الشامل 

 طاعات االستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من االستثمارات ورءوس األموال المحلية.وفق رؤية استراتيجية للنهوض بق

 16/6/6116 األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=43a1a83d-31d5-4310-a29c-8cbc2a09bca8
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858415/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2587076#.VsLM6Pl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131818/25/476891/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B0%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB.aspx
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  التضامن" تتعاقد مع شركات أمن لتأمين الوحدات السكنية لمحدودى الدخل"وزارة 

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى، أنه جار التفاوض مع إحدى شركات األمن لحماية بعض األسر الفقيرة المقيمن 

 166فى مساكن آيلة للسقوط، وسيتم نقلهم إلى الوحدات السكنية التابعة للوزارة فى منطقة برج العرب باإلسكندرية وعددها 

 بالتنسيق مع وزارة الداخلية.البلطجية منها  وحدة سكنية، وذلك بعد إخالء

 16/6/6116 اليوم السابع

 مليار جنيه فى قطاع النقل 611لطرح مشروعات باستثمارات  :وزير النقل

أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إنه سيتم قريبا لطرح حزمة من المشروعات فى جميع قطاعات النقل باستثمارات تقترب 

ا جنبية لتحديث هذمليار جنيه، موضحا انه لن تتم خصخصة السكك الحديدية، ولكن فقط تتم االستعانة بالخبرات األ 611من 

وقال إنه فى حالة زيادة تذكرة مترو االنفاق فإنها لن تمس االشتراكات المخفضة للطالب والموظفين بالحكومة .المرفق الجماهيري

المستثناة ألسباب صحية. جاءت ذلك فى مؤتمر صحفى أمس على هامش توقيع االتفاق مع االتحاد األوروبى  وبعض الفئات

مليون  1.3والعاملين فى مجال السالمة بمرفق السكك الحديدية بتكلفة تقديرية  والتأهيل للقياداتدريب لتمويل مشروع الت

يورو بحضور السفير جيمس موران ـ رئيس وفد االتحاد فى إلطار مشروع التوأمة بين الجانبين لدعم وزارة النقل لتطبيق نظام 

 شهرًا. 62ل يجرى تنفيذه خال الذيإدارة السالمة للسكك الحديدية 

 16/6/6116 األهرام

  أعضاء غرفة التجارة المصرية األمريكية بالواليات المتحدة تلتقيوزيرة الهجرة 

اءاتها وجوالتها بالمصريين فى الخارج تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سلسلة لق

بالواليات المتحدة األمريكية، حيث التقت بكبار رجال األعمال وقيادات الجلية المصرية بواشنطن. وقالت إن اللقاء ضم اعضاء من 

 سائل اإلعالم،غرفة التجارة المصرية االمريكية ورجال أعمال وخبراء بصندوق النقد الدولى وأصحاب شركات اتصاالت وخبراء فى و

بشأن أوضاع المصريين فى الخارج خاصة األوضاع االقتصادية واهم  إلهامهالفته إلى أن اللقاء كان مثمر وتناول العديد من النقاط 

 األخيرة.التطورات والمشروعات التى تشهدها مصر فى الفترة 

 16/6/6116 اليوم السابع

 

 فبراير 62رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب 

ريف إسماعيل رئيس الوزراء، أكد خالل لقائه مع رؤساء التحرير، أنه سيقدم برنامج الحكومة أكد الكاتب عبد اهلل السناوي أن ش

وأضاف "السناوي"، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، أن بيان الحكومة الذي سيلقيه رئيس .فبراير الجاري 62أمام البرلمان يوم 

 توًبا على النواب في المجلس.الوزراء، مدته ستكون ساعة واحدة، وسيتم توزيع البرنامج مك

 11/6/6116 بوابة األهرام

 

 رئيس الوزراء يلتقي غدا وفدا من نقابة األلطباءالتليفزيون المصري: 

أعلن التليفزيون المصري، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرر لقاء وفد من نقابة األلطباء غدا في مقر 

 المجلس، لمناقشة أزمة مستشفى المطرية األخيرة.

 11/6/6116 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84/2587122#.VsLMz_l97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131818/27/476987/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%89--%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88/2586885#.VsLNNvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858378/%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%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%81.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=0070b723-82e7-4c33-822d-86b0b9b40435
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 -الوفود األجنبية: 

 رئيس المجلس الرئاسى الليبي يصل القاهرة

فبراير، فى  16الثالثاء  الدولى،وصل المهندس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الولطنى الليبية، مطار القاهرة 

 المصريين.زيارة لبحث يبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا مع عدد من المسئولين 

 16/6/6116 بوابة األخبار

 -البرلمان المصري: 

 

 السادات يطلب جلسة عاجلة لسؤال رئيس الوزراء بشأن استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية الملغي

تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب اإلصالح والتنمية، بطلب لرئيس مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة 

 اءالنواب، وجالستجواب رئيس الوزراء بشأن استمرار الحكومة بالعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حظي برفض كاسح في مجلس 

لطلب السادات، بعد ظهور تصريحات متكررة من بعض الوزراء باستمرار صرف الرواتب، وكذلك إجراءات التقديم والتعيين في 

 الوظائف الشاغرة بناًء على قانون الخدمة المدنية الملغي بقرار من المجلس المنتخب.

 11/6/6116 بوابة األهرام

 

 "عبد العال" يبحث مع البرلمان السويسري استعادة األموال المهربة

ة خارجيه له في سويسرا، تعاون البرلمان السويسري مع البرلمان لطلب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اول جول

وبحث الدكتور عبدالعال، خالل لقائه مع كريستا مارك فالدر رئيسة البرلمان .المصري، في استعادة األموال المصرية المهربة

المصري والسويسري  السويسري، في حضور السفير ساهر حمزة السفير المصري بسويسرا، سبل التعاون بين البرلمانين

والعالقات الثنائية بينهما، كما بحثا عددا من الموضوعات المهمة على رأسها تمكين المرأة والشباب وإرساء دعائم الديمقرالطية 

 .وبناء دولة القانون والتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب

 11/6/6116 الولطن

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 "دعم مصر" يوافق على الئحة النواب ويرفض لجنة النزاهة والشفافية

وافق المكتب السياسي الئتالف "دعم مصر" على الالئحة الداخلية للمجلس النواب، ولكنه رفض استحداث لجنة للنزاهة 

والذي ناقش خالله اللجان المستحدثة بالمجلس، وتمت الموافقة  ،االثنينجاء ذلك خالل اجتماع المكتب مساء أمس .والشفافية

كما ناقش االجتماع استقالة المستشار سري .عليها باستثناء لجنة النزاهة والشفافية التي قوبلت بالرفض من أعضاء االئتالف

وأكد أعضاء المكتب السياسي رفض .متحدًثا رسمًيا لالئتالف عبد المنعمصيام من مجلس النواب، وإصدار قرار بتعين النائب عالء 

 .استقالة "صيام" إال إذا تم استمرار تمسك هو باالستقالة

 16/6/6116 الولطن

http://akhbarelyom.com/article/56c2d1a19d7873be153177a2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455608225
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858352/%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%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%B3.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/974956
http://www.elwatannews.com/news/details/975523
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 إلصدار عفو رئاسي عنهم« دومة وماهر»ال تتضمن « شباب محبوسين»بـ يجهز قائمة « دعم مصر»

، والذي يقوده النائب سامح سيف اليزل، إن المكتب سيناقش خالل اجتماع له، «دعم مصر»الئتالف قال قيادى بالمكتب السياسى 

مشروع الالئحة الداخلية لمجلس النواب، التخاذ قرار نهائي حول قبولها أو رفضها، بجانب بحث المواد الخالفية  اليوم،مساء 

تى سيسفر عنها االجتماع، سيتم تبليغ باقى أعضاء االئتالف بها، لضمان ضبط قرارت االئتالف وأوضح أن النتائج ال..بالالئحة

داخل المجلس خالل الفترة المقبلة، تجنبا لما حدث خالل الفترة األخيرة من خسارة مرشح االئتالف على منصب الوكيل، بجانب 

ف إلى إعادة هيكلة االئتالف مرة أخرى، ليصبح عدد أعضائه رفض مشروع قانون الخدمة المدنية األمر الذى دفع رئيس االئتال

، اقترحوا «دعم مصر»أن بعض أعضاء الشباب بالمكتب السياسى الئتالف  وكشف.عضوا 321عضوا بعدما كان يضم ما يقارب  611

رئاسة الجمهورية، عن لطريق التواصل مع « عاما 61أقل من »خالل اجتماع مصغر، أمس األول، اإلفراج عن الشباب المحبوسين 

وأضاف أن هناك .«بالغضب واإلحباط»التخاذ قرار باإلفراج عنهم، فى محاولة الحتواء الشباب بعد حالة ما تم وصفه فى االجتماع 

قائمة يتم اإلعداد له خالل الفترة المقبلة، تهميدا إلرسالها إلى السيسى، الفتا إلى أن القائمة لن تضم نشطاء معروفين مثل، 

، مشددا على أن االئتالف سيطالب «أبريل، فضال عن أحمد دومة، وعالء عبدالفتاح 6ادل، وأحمد ماهر، من مؤسسى حركة محمد ع

 .بإعادة تأهيلهم مرة أخرى فور خروجهم، بمؤسسات عسكرية إلعادة تدريبهم

 16/6/6116 الشروق

 -منظمات المجتمع المدني: 

 يسطو على أموال اإلخوان« مقام المرشد قائم» «الشروق»فى خطاب تكشف عنه 

على خطاب موجه من المكتبين اإلداريين لجماعة اإلخوان بمحافظتى الفيوم وبنى سويف إلى القائم بأعمال « الشروق»حصلت 

سالح »كـ مرشد الجماعة محمود عزت، هدد خالله قيادات المكتبين بفضح استخدام عزت ألموال الجماعة التى يسيطر عليها 

إلى فضيلة القائم باألعمال ومن معه من القائمين على تسلم أموال »ى الخطاب: وجاء ف.«إلجبار معارضيه لالنصياع ألوامره

اإلخوان وتوصيلها إلى مستحقيها بالعدل واألمانة، نحيطكم علما بأنه عندما تصاعدت األزمة مع اللجنة اإلدارية العليا فى مايو 

وتابعا فى خطابهما ر.لى دفعتين خالل ثالثة أشهالماضى توقف الدعم ولم نتسلم من لطرفكم إال ما يوازى حصة شهر أو أقل ع

عندما تصاعدت األزمة فى المرة الثانية، بدا لنا إصرارا على استخدام المال الذى هو أمانة لديكم، وليس ملكا لكم كورقة ضغط »

نا قد أعلنا مبايعتهما للجنة وتجدر اإلشار ان مكتبّى الفيوم وبنى سويف كا.««تارة أخرى، وبالمنع تارة ثالثة بتأخيره تارة، والخصم

 .اإلدارة العليا المعروفة بالقيادة الشبابية، فى مواجهة القيادات التاريخية برئاسة عزت

 16/6/6116 الشروق

 

 البرلمان باستجواب "الحكومة" بشأن ما أنجزته من "توصيات جنيف""ماعت" تطالب 

لطالبت مؤسسة "ماعت" للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، باستجواب حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حول ما تم تحقيقه 

توصية قبلتها خالل آلية االستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق اإلنسان في مصر، والذي تم في شهر مارس  663من إجمالي 

 التوصيات.في جنيف، والتزمت لطوًعا بتنفيذ تلك  ، أمام المجلس الدولي لحقوق اإلنسان6111

 11/6/6611 الولطن

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=7ace01f0-cd34-42b9-bc69-85000dcb70ac
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=d8c7be35-0931-486f-b78d-e332757a3dc0
http://www.elwatannews.com/news/details/974212


 

 

6116فبراير 61  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 محمود عزت يعلن تشكيل لجنة إدارية جديدة لإلخوان المسلمين

بدء عمل اللجنة اإلدارة العليا التي  أعلنت جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، محمود عزت، عن

وقرر .وصفتها بـ"الحالية"، وهو األمر الذي قالت عنه مصادر مطلعة "لجنة جديدة"، حيث تعد الثالثة بعد التشكيلين األول والثاني

، س الشورى العامالدكتور محمود عزت حل اللجنة اإلدارية العليا الثانية لخروجها عن تنفيذ ما وصفه بالسياسات المقررة من مجل

وألنها أعطت لنفسها "صالحيات أعلى من صالحياتها التي أنشئت من أجلها، بل وأعلى من صالحيات مكتب اإلرشاد بكامل 

وأعلنت الجبهة في .تشكيله"، وفق مقال كتبه عضو مكتب اإلرشاد محمود حسين، الذي يدور خالف حول كونه أمينا عاما للجماعة

متحدث اإلعالمي لجماعة اإلخوان المسلمين لطلعت فهمي، عن بدء لجنة التطوير المشكلة بقرار القائم بيان لها اليوم نشره ال

 .بأعمال المرشد العام محمود عزت عملها بإدارة عملية التطوير الشامل للجماعة، متواكبة مع بدء عمل لجنة اإلدارة الحالية

 11/6/6116 61عربى

 -تصريحات: 

 إعالن وزير الرى عن وجود خزان جوفى يستوجب إقالته غطاس:سمير 

بيانا منذ  الرى، أصدروهو وزير  النهضة،سمير غطاس، إن أحد المشاركين فى إدارة المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد  النائب،قال 

تحاول  الذيمصر لمدة عام، مؤكدا على خطورة هذا التصريح فى الوقت  يكفيأيام أعلن فيه عن وجود خزان جوفى من المياه 

حصتها من المياه. وأضاف أن هذا األمر كان يستوجب إقالة لوزير الرى، الفتا إلى فيه مصر إشعار العالم بخطورة بناء السد على 

 "سأسعىقال:. وعن موقفه من الحكومة داخل البرلمان، التقارير الفنية للشركة الفرنسيةأن الجانب المصرى فى انتظار صدور 

كومة لم تحقق أى تقدم يشعر به الموالطن وال أتوقع إلسقاط هذه الحكومة لفشلها فى إدارة العديد من األزمات"، مضيفا "هذه الح

  ."أن يحمل بيانها أى جديد أو آليات لتحقيق أى تقدم

 16/6/6116 اليوم السابع
 

  حالة "اختفاء قسرى" لم ترد عليها الداخلية 21:حافظ أبو سعدة

حالة اختفاء قسرى تم ارسالها إلى وزارة الداخلية منذ  21أن هناك  اإلنسان،أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق 

رة الداخلية، والوزارة اسم إلى وزا 161فترة، ولم ترد عليهم الوزارة حتى اآلن. وأشار حافظ ابو سعدة أن المجلس كان أرسل كشفا بـ 

  .الوزارةردت على عدد منهم، أما باقى األسماء فلم ترد عليها 

 16/6/6116 اليوم السابع
 

  لم يفرض النقاب وعلى الدولة منع السلفيين من إصدار الفتاوى كريمة: اإلسالمأحمد 

الشريعة اإلسالمية بجامعة األزهر، إن مزاعم السلفيين حول أن منع جامعة القاهرة قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن و

النقاب فى مستشفيات الجماعة غير دستورى، أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن على السلفيين عدم الحديث عن الدين، وأن يدخلوا 

فرض النقاب على النساء، موضحا أن اإلسالم له علماءه مساكنهم. وأضاف أن السلفيين ال شأن لهم باإلسالم، موضحا أن اإلسالم لم ي

وخبراءه الذين يتحدثون عنه. وأكد أن على الدولة أن تتخذ خطوات فعلية لمنع السلفيين من الحديث فى الشأن اإلسالم وإصدار 

رئيس جامعة  بقرار،االلتزام الدعوة السلفية قد دعت السيدات المنتقبات بعدم جاء ذلك ردًا على أن فتاوى ال عالقة لها بالدين. 

  .القاهرة، جابر نصار بمنع النقاب فى المستشفيات التابعة للجامعة

 16/6/6116 اليوم السابع

http://arabi21.com/story/887978/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3---%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87/2586974#.VsLNDPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-70-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7/2586894#.VsLNUfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85/2586888#.VsLNXfl97IU
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 -توك شو: 

 جابر نصارلـ"خالد صالح": فتوى برهامى بعدم االلتزام بحظر النقاب دعوة للفوضى

رئيس جامعة القاهرة أن دعوة "برهامى" إلى المنتقبات بعدم االلتزام بحظر النقاب والتوجه بشكواهن إلى أكد جابر نصار 

وأشار خالل مداخلة هاتفية لبرنامج  ."المحكمة أمر غير معترض عليه فهو حق دستورى، مضيفًا "وبيننا وبينهم منصة القضاء

اللتزام بالقرار، فهذا أمر عجب إذ أنه يدعو إلى الفوضى وعدم احترام القانون، "آخر النهار" " إلى أن قول "برهامى" بأنه يجب عدم ا

ألن القرار صادر عن رئيس جامعة القاهرة بصفته، وهو منذ صدوره ملزم للجميع ولن تستطيع إحداهن أن تخالفه، الفتا إلى أنه 

 .يأخذ القرارات التى يراها فى صالح المنظومة وال ينجر إلى معارك جانبية

 16/6/6116 اليوم السابع
 

 «لن ينفذ»وزير الصحة ضاحكا: قرار إحالتي لمجلس تأديب النقابة 

وزير الصحة والسكان، عن عدم قلقه بشأن قرار نقابة اإللطباء بإحالته لمجلس التأديب؛ بسبب أعرب الدكتور أحمد عماد الدين، 

على »وقال في تصريحات لبرنامج .عدم دفاعه عن ألطباء مستشفى المطرية العام بعد اعتداء عدد من أمناء الشرلطة عليهم

، «ن ذلك جيًدا، وأصدروه من أجل الشو اإلعالمي فقطهذا القرار لن ينفذ، وأعضاء مجلس نقابة األلطباء يدركو»، إن «مسؤوليتي

أنا استقبلت هذا القرار بالضحك، مثلما »وأضاف ضاحًكا: «در من وزير الصحة، اللي هو أناقرارات لجنة آداب المهنة تص»مضيًفا: 

أن أكون وزير صحة، ولو  أنا أستاذ جراحة عظام قبل»، مضيًفا: «أضحك اآلن؛ ألنه ليس له أي سند القانوني، وصدر بشكل سياسي

وأشار إلى مشاركة بعض الجمهور لأللطباء في الجمعية العمومية غير العادية األخيرة، قائال: .«أقلت سأعود لعملي األصلي

 .«كثيرون دخلوا النقابة وهم ليسوا ألطباء، وأشعر أن الموضوع تحول من حق لطبيبين إلسقاط الدولة»

 16/6/6116 الشروق
 

 عكاشة: أعوذ باهلل من إعالم مصر الذي يغيب الشعب

قال النائب البرلماني توفيق عكاشة، إنه يستعيذ باهلل من اإلعالم المصري، الذي وصفه بأنه يغيب الحقيقة عن الشعب 

وأضاف في لقاء له مع اإلعالمية حياة الدرديري أن "على شعب مصر أن يعي للحقائق من حوله التي يحاول اإلعالم .المصري

أال  6112: "من المتوقع في وقال ."أسبوعا ستبدأ من ليبيا وحتى تركيا 16إلى  16تغييبها"، مردفا: "نحن على شفا حرب خالل 

 ."إذا استمرت بنفس الفكر السياسي والعسكري فستدمر بالكامل سعوديةاليكون هناك وجود للمملكة العربية 

 16/6/6116 61عربى
 

 تهاني الجبالي: األمة العربية تتعرض اآلن لحرب إبادة

مرور سبعين عاًما على تأسيس جامعة الدول »الدستورية العليا سابًقا، إن قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة 

عاًما على تأسيس الجامعة  21في تصريحات أثناء مشاركتها باحتفالية مرور » وأضافت .العربية، يثير في نفوسنا الشجون

بية، ويدافع عنها، إال أن األمة العربية على الرغم من أن الجامعة هي اإللطار التنظيمي الذي يجمع كل الدول العر»العربية، أنه 

األمة العربية تتعرض اآلن لحرب إبادة، وهناك محاوالت النتهاك الدول، وتفتيت »وأوضحت أن .«اآلن منتهكة، وأمنها القومي مهدد

ن قبل في المنطقة، وإعادة تقسيمها من جديد، وهو ما يتطلب الحفاظ على جامعة الدول العربية، حتى لو كانت قد أخفقت م

 .«حماية األمة

 11/6/6116 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B8/2586788#.VsLNefl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=1271a361-15c1-4012-81ac-31019d660e92
http://arabi21.com/story/888026/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=f36efcfd-e6db-4780-9221-1beafcdb8638
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 مساعد وزير الخارجية األسبق: الغرب ال يعمل لصالح المنطقة العربية ويهدف لتفتيتها

األسبق السفير، مصطفى عبد العزيز، إن رفض السيسي التدخل عسكرًيا في سوريا يبعث برسالة قال مساعد وزير الخارجية 

واضحة للعالم أن التدخل في شئون الدول يتطلب حسابات شديدة التعقيد، مفضًلا أن يكون الحل بيد الشعوب نفسها التى 

الحل العسكري فى سوريا لن يحسم الصراع، بل  أنّ قاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"وأضاف خالل ل.ترفض التدخل فى شئونها

وأكد .بالعكس سيزيد من حدة االحتقان والصراع، مشيًرا إلى أن استمرار نزيف الدماء سيؤدى لمزيد من اإلقتتال الشعبي والطائفي

ا أن تركيا لديها أن تركيا عندما ُتقدم على إسقاط لطائرة روسية فإن األمر يحتاج لموافقة حلف شمال االلطلسي وأمريكا، مؤكًد

واختتم ."ألطماع ُمعلنة فى سوريا وتريد إفشال الحل السياسي، مضيًفا: "الحرب اإلقليمية في سوريا ستتحول إلى حرب عالمية

قائًلا: "مصر والسعودية دخال فى خالف جوهري حول ضرورة إسقاط نظام بشار األسد الذى يعنى انهيار الصرح السياسي"، مردًفا: 

 عمل لصالح المنطقة العربية ويهدف لتفتيتها"."الغرب ال ي

 11/6/6116 بوابة األهرام

 

 ومنح الثقة للحكومة ال ينفي محاسبتها يكل: أتوقع تعديال وزاريا قريباأسامة ه

قال أسامة هيكل عضو البرلمان، إنه من المتوقع أن يجري السيسي تعديال على الحكومة قبل إلقاء بيانها أمام مجلس النواب 

دستوريا إجراء تعديل وزاري على  السيسيمن حق  الحياة اليومأنه ليس»وأضاف في حواره لبرنامج .والمقرر نهاية الشهر الجاري

بالتأكيد  السيسي»وتابع: .الحكومة بعد قبول البرلمان لبيانها، ولذلك هو سيستغل تلك الفترة إلجراء تعديل ببعض الوزارات

ضمانة لموافقة  ، الفتا إلى أنه ليس هناك«عن جميع وزراء الحكومة، وسيريد تقديم حكومة جديدة للنواب %111غير راضٍ بنسبة 

يوما لمناقشته داخل البرلمان، حيث إن كل لجنة  31بيان الحكومة قد يستغرق »واستطرد: .المجلس على الحكومة الحالية

ستناقش الجزء الخاص بها في البرنامج وتعطي تقريرها ويتم التصويت عليها من النواب، ومنح الثقة للحكومة ال ينفي محاسبتها 

إن الالئحة الداخلية لمجلس النواب القديمة تخالف الدستور الحالي ولذلك وجب تعديلها،  كما أكد«.امجهاعلى أي تقصير في برن

مشيرا إلى أن تعديل الالئحة استغرق وقتا لطويال للوصول إلى صيغة نهائية صحيحة.وعن رأيه في إمكانية عودة البث المباشر 

واب على الهواء مباشرة، والعالنية في الدستور تعني وجود الصحفيين.. أنا ضد بث جلسات مجلس الن»للجلسات مرة أخرى، قال: 

 «.البث المباشر يجعل الجلسات فريسة للمزايدات

 11/6/6116 الشروق

 

 لنخبة النظام: ستسلمون مصر لإلسالميين بخيبتكمإبراهيم عيسى 

ن ه اإلسالميين مالتي يتكئ عليها السيسي في حكمه الدموي لمصر بعد إقصائ النخبة السياسية في مصر حذر إبراهيم عيسى، 

من أنهم يسلمون مصر إلى اإلسالميين، نتيجة عدم امتالكهم للخبرة السياسية، ولم يؤسسوا قواعد حزبية  المشهد السياسي

جاء ذلك في أحدث مقال إلبراهيم عيسى بجريدة .وانتخابية، ولم يبدوا اهتماما بإرسائها، ما اعتبره "خيابة"، وفق وصفه

وفي بداية مقاله قال عيسى: "خالص فهمنا ."سلمون مصر لإلسالميين"المقال"، التي يرأس تحريرها، االثنين، تحت عنوان: "ست

وأردف: "إنهم يديرون بالطريقة التي يعرفونها، موظفون يعطون أوامر ."أن الدولة تتم إدارتها بال رؤية سياسية إلطالقا

 ."لموظفين، وموظفون ينفذون تعليمات رؤسائهم في ما هو أسوأ من سمع ولطاعة اإلخوان

 11/6/6116 61عربى

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858538/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=e63cdbea-292d-49a2-8bb5-59b360b82ab9
http://arabi21.com/story/887994/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%85#tag_49232
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 جابر القرمولطي: أفراد الشرلطة بقسم المطرية يتعاملون مع مصر على أنها عزبة

اعتداء أمناء الشرلطة على ألطباء مستشفى المطرية  أعرب اإلعالمي جابر القرمولطي، عن استيائه من لطريقة تعامل الدولة مع أزمة

كان يجب على وزير الداخلية، زيارة مستشفى و لو تدخلت الحكومة لحل األزمة منذ اندالعها لما تفاقمت بهذا الشكل»العام، قائال: 

لشرلطة في مصر، قسم المطرية مثال صارخ على تجاوزات ا»وأضاف أن .«المطرية، وعلى اوزير الصحة، زيارة قسم المطرية

أفراد الشرلطة الذين يعملون بهذا القسم يتعاملون مع مصر على أنها عزبة وليست »، متابًعا: «والداخلية تدرك ذلك جيًدا

انتقد و«.سبق وأن تحدث كثيًرا عن التجاوزات التي تحدث بهذا القسم، لكن لألسف لم يستجب لنا أحد»وتابع حديثه، قائًلا: .«بلد

الحكومة هادئة أكثر من الالزم، وهدوء »وقال إن .تعامل رئيس الوزراء، مع القضايا واألزمات التي تشهدها مصراإلعالمي لطريقة 

وتساءل عن دور الحكومة في أزمة اعتداء أمناء الشرلطة على ألطباء مستشفى .رئيس الوزراء قد يصل إلى التسبب في انفجار بالمخ

 .«األزمة؟، ولماذا لم يتدخل لحلها، قبل أن تنفجر المسألة بهذا الشكل؟ أين رئيس الوزراء من هذه»المطرية، قائًلا: 

 11/6/6116 الشروق

 «الزنازينميصحش بنات مصر تترمي في «: »النائب العام»لـ يوسف الحسيني 

أعرب يوسف الحسيني، عن استيائه مما وصفه بحبس عدد من الشباب والفتيات بالسجون احتيالطًيا لفترات لطويلة، في قضايا 

يل وتوجه بحديثه للمستشار نب.«غير متهمين في أحداث عنف، وليسو مطلوبين في قضايا أخرى، احتيالطًيا بالشهور؟ و.سياسية

حضرتك الوحيد في مصر اللي من حقه أنه يخرج البنات من السجن، ويقول لها روحي ألهلك، مضيًفا: صادق، النائب العام، قائًلا: 

أبو جهل »وتابع قائًلا: .«باألخالق المصرية، واألعراف المعموم بها عند والد البلد، ميصحش أبًدا بنات مصر يترموا في التخشيبة »

أعرب و«.نظًرا لوجود نساء بداخله، وقال وقتها أتريدون أن تعيرني العرب كان أمامه أن يدخل على بيت الرسول في غيابه، ورفض

، على الرغم من إنهاءه مدة الحبس «معتقل التيشرت»عن تعجبه من استمرار حبس الشاب محمود محمد، المعروف إعالمًيا باسم 

اعتزامه الظهور في حلقة وأعلن عن .ةتبتفعيل القانون بخصوص قضي ولطالب.االحتيالطي المنصوص عليها في القانون

 «.معتقل التيشرت»، تضامًنا مع «ولطن بال تعذيب»برنامجه غًدا، مرتدًيا تيشيرت عليه عبارة 

 11/6/6116 الشروق

 -سو شيال ميديا: 

  أقيلوا جابر نصار" تريند بتويتر بعد حظر النقاب بطب القاهرة ومستشفيات الجامعة"

تعرض دكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لهجوٍم حاد، بعد قراره بحظر ارتداء النقاب للممرضات والطبيبات بكلية الطب، 

 والذييتر" هاشتاج يحمل عنوان "أقيلوا جابر نصار" والمستشفيات التابعة للجامعة. ودشن رواد موقع التواصل االجتماعى "تو

  .ظهر ضمن قائمة األكثر تداواًل بالموقع، وشارك المغردون وهاجموا القرار ولطالبوا بإقالة نصار

 16/6/6116 اليوم السابع

 فضل العسل اإلسرائيلي على األرز السعودي لنتنياهو:قنديل عن مدح السيسي  6

 صيالشخ حسابه على تغريده عبر رص عبد الفتاح السيسي على رضاء العدو الصهيوني، وذلكأكد الكاتب الصحفي وائل قنديل ح

دي، ولذلك السعو الدعم على اعتماده بكثير فاق الحرص ذلك أن " وائل قنديل " إلىواشار“.  تويتر" االجتماعي التواصل بموقع

السسيسي على "العسل اإلسرائيلي" أكبر بكثير من وقال قنديل في تغريدته:"حرص  يرى نتنياهو األجدر بقيادة المنطقة.

  اعتماده على األرز السعودي" ولذلك يرى نتنياهو األجدر بقيادة المنطقة.

 16/6/6116 رصد

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=e0ce4f1b-d389-4187-83aa-42680832bfe1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=49e654a5-584e-42f6-86bb-06b01e58071e
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%A3%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3/2586938#.VsLNHPl97IU
http://rassd.com/177138.htm
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  : عزلنا أنفسنا فى "فقاعة آمنة" ووقعنا فى خطأ التعميمإبريل6

وشباب الثورة والنشطاء السياسيين، عزلوا أنفسهم مع الوقت عن "من وما حولهم"، وانسحبوا فى  إبريل، إنها 6قالت جماعة 

"فقاعة آمنة" يتكلمون فيها مع أنفسهم، وتحول كل منهم بقصد أو بدون قصد الى قائد يتكلم باسم الشعب فى حين أنه ال 

"من أكبر ":وينة له عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوكإبريل، فى تد 6يمثل إال نفسه أو فى أفضل األحوال أصحابه. وكتبت 

التعميم من أهم العوامل االتهامات. إلطالقاألفكار الخطأ اللى وقعنا فيها السنين اللى فاتت هى التعميم والتوسع فى 

ى العالم( اللى )الشعب المصرى أعظم شعب ف... الموضوعية للوقوع فى خطأ التفكير"، وأكبر مثال على التعميم هو عبارة زى

.أو )شعب ميستاهلش( التعميم والمبالغة مستمرين لطول عبيد( ..قولناها بعد التنحى واللى تحولت مؤخرا الى )الشعب المصرى 

  ."الوقت

 16/6/6116 اليوم السابع

 نشطاء تويتر يطلبون السماح لسجين بدفن والدله: "خرجوا أحمد يدفن أهله"

جوا أحمد يدفن اهله" لمطالبة وزارة الداخلية بالسماح دشن عدد من النشطاء على موقع التدوين المصغر "تويتر" هشتاج " خر

وبحسب رواد تويتر فإن قاسم معتقل سياسي وتوفي والديه اليوم .سنة، بالخروج لحضور جنازة والديه 12للسجين أحمد قاسم، 

 .بنهما هناكإلأثناء مرورهم من الطريق السريع أمام سجن العقرب، وكانا في زيارهم 

 11/6/6116 مصر العربية

 يمنعنا من انتقادهخالد أبو بكر: نجاح السيسي في العالقات الخارجية لن 

وقال في تغريدة .رأى المحامي خالد أبو بكر، أن نجاح السيسي فى ملف العالقات الخارجية ال يمنع من انتقاده في بعض األخطاء

له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "نجاح الرئيس في ملف العالقات الخارجيه واشادتنا بذلك اليمنع ان ننتقد كثير 

 ."ور في قضايا الداخل فطموحنا مازال كبيرا في االقتصاد والحرياتمن األم

 11/6/6116 مصر العربية

 سيف الدولة: السيسي تفوق على مبارك في التقارب مع إسرئيل

وقال في تدوينة .من إسرئيل أكثر من حسني مبارك السيسي، اقتربرأى محمد عصمت سيف الدولة الباحث في الشأن القومي، أن 

وما للجميع منذ فترة لطويلة، عمق المصالح والعالقات معل أصبح لقد ونتنياهو، السيسي له على حسابه بموقع "فيس بوك":

االمنية واالستراتيجية بينكما، والتى تفوقت فيها على مبارك، لكن أن تصرح بهذا الكالم اآلن وعلنا، ويداه مخضبتان بدماء 

 ".كده ميصحش الفلسطينيين التى يسفكها كل يوم، فماذا أقول لك غير

 11/6/6116 مصر العربية

 سيف الدولة": السيسي يطمع في حكم مصر ربع قرن على األقل"

 حسابه عبر قرن، وذلك خالل تعليق نشرهأكد الباحث السياسي محمد سيف الدولة، أن السيسي يطمع في حكم مصر ربع 

سيف الدولة عن مقصد السيسي من تصريحاته عن  وتساءل ."بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك اإلثنين، اليوم الشخصي،

يأتي .األقل على قرن ربع مصر حكم في يطمع السيسي بأن نفسه، عن مجيبا الديمقرالطية، عاما لتحقيق 61أن مصر تحتاج إلى 

 ،(فبراير 12) أمس، الصادر عددها في السيسي، جون أفريك" الفرنسية مع" مجلة أجرته ق سيف الدولة تعقيًبا على حوارتعلي

  ."مصر في يدور العالم مصير" بعنوان

 11/6/6116 رصد

http://www.youm7.com/story/2016/2/16/6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84--%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85/2586918#.VsLNK_l97IU
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%A7/929322-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87
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%A7/929190-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87
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%A7/929001-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://rassd.com/177110.htm
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 محافظات 1العمالية تضرب « االحتجاجات»

محافظات أمس احتجاجات عمالية فى البحيرة دخل العاملون بالفرع الرئيسى للشركة المصرية لالتصاالت بمدينة  1شهدت 

وإقالة مجلس اإلدارة وإصدار الئحة للشركة تراعى العدالة  %٠١لـ ٨دمنهور، فى اعتصام للمطالبة برفع العالوة السنوية من 

عاماًل ومشرف إنتاج  681وفى المنوفية قرر نحو  تشكيل مجلس كفاءات إلجراء اإلصالحات الوظيفية وهيكلة اإلدارةاالجتماعية، و

بالمشروع الخدمى لتغذية المدارس بالمنطقة الصناعية بقويسنا، التابع لوزارة الزراعة، اإلضراب عن العمل، للمطالبة بتقنين 

هم، التى تم خفضها بعد توقيعهم عقود عمل مؤقتة. وفى الغربية واصلت ممرضات أوضاعهم الوظيفية وتثبيتهم وزيادة رواتب

مستشفى لطنطا الدولى، أمس، إضرابهن عن العمل لليوم الثالث، للمطالبة بحقوقهن المالية وصرف الكادر، وسيطرت حالة من 

 6ة لمجلس إدارة الجامعة، يتهم فيها االستياء الشديد على الممرضات، بعد رفع مدير المستشفى، الدكتور جمال موسى، مذكر

وقفة احتجاجية، داخل المصنع، صباح أمس، للمطالبة « سماد أسيوط»ونظم العاملون بمصنع .منهن بالتحريض على اإلضراب

جنيه، معلنين تضامنهم  111لـ 311، وزيادة بدل الوجبة من %11سنويًا وصرف العالوة الخاصة بواقع  %1« الورادى»بزيادة بدل 

وفى البحر األحمر، نظم العشرات من حاملى  مع زمالئهم المعتصمين بمصنع كفر الزيات لعودة المفصولين منهم إلى عملهم

أمتعة الركاب بميناء سفاجا البحرى، أمس، وقفة احتجاجية، أمام بوابات الميناء، اعتراضًا على تشغيل آخرين من خارج المدينة 

 معهم.

 6116-6-12 الولطن

 إضراب بمستشفى اإلسماعيلية الجامعي بسبب الخصومات ومطالب بإقالة المدير

نظم العاملون بالتمريض والفنيون بمستشفى جامعة قناة السويس اليوم إضرابا عن العمل أعقبه تظاهرة داخل المستشفى 

بررة من راتبهم الشهري والتي تصل إلى ستين جنيها، كما يتم خصم ساعات اإلضافي بحجة احتجاجا على الخصومات غير الم

ولطالب المشاركون في التظاهرة بإقالة الدكتور هاني الدميالطي، مدير عام المستشفى، بينما هتف  مستحقات ضرائب كسب عمل

بالمستشفى اليوم وغدا، األمر الذي سبب استياء بين في المقابل قرر الدميالطي وقف العمل و ."العاملون: "ارحل يا دميالطي

 .صفوف المرضى وذويهم فضال عن المتظاهرين، كما أثار  قرار غلق المستشفى حالة من الغضب بين الموالطنين

 6116-6-11 رصد

 استمرار اعتصام محامّي مطروح
ة للجمعية العمومية للمحامين بمحافظة مرسى مطروح، اعتصامهم  داخل غرفة المحامين بمجمع محاكم مرسي يواصل أعضاء اللجنة النقابي

وكان المحامون قد بدءوا اعتصامهم، مساء الخميس الماضي؛ احتجاًجا على سوء معاملة أعضاء النيابة لهم، إثر مشادة بين  مطروح الجديد

قدم المحامي شكوى في الموظف، ورد الموظف بشكوى مماثلة، ولكن شكوى األخير أخذت  المحامي حاتم القاضي وموظف بالنيابة؛ حيث

وتم االعتداء على المحامي من قبل سكرتير المحامي العام، وبالعرض على النيابة تم التحفظ على  إجراءاتها القانونية، بحسب المحامين

سب المحامين"، ما دعا المحامين إلى عقد جمعية عمومية، مساء أمس، المحامي وبطاقته الشخصية للتحقيق معه على خالف القانون، "بح

وتم التوصل إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية؛ أبرزها الدخول في إضراب عام بتعليق العمل أمام  وتوصلت إلى تشكيل لجنة لبحث التداعيات

طروح االبتدائية احتجاًجا على ما وصفوه بتعنت النيابة المحكمة والنيابات ووقف إجراءات التقاضي واالستمرار في االعتصام بمقر محكمة م

 .العامة معهم في التعامل واالنحياز لموظفي المحكمة على حساب المحامين في معظم التعامالت

 6116-6-11 رصد

http://www.elwatannews.com/news/details/971458
http://rassd.com/177099.htm
http://rassd.com/177081.htm
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 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 

 سقف اإليداع لمليون دوالر برفع" السوداء" على يرد" المركزي البنك"

جنيهات بالبنوك لمواجهة السوق السوداء ارتفع سعر الدوالر بالسوق الموازية "السوداء"، االثنين  8توقعات برفع سعر الدوالر لـ

اجه البنوك جنيهات، نتيجة األزمة التي تو 1.11جنيهات و 8.88فبراير، بشكل كبير، وتراوح سعره بشركات الصرافة بين  11

وقام البنك المركزي المصري، برئاسة لطارق عامر، بإصدار قرار برفع سقف  المحلية، في توفير الدوالر، للمنتجين، والمستوردين

حد اإليداع الدوالري، للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية، شريطة أن تتناسب وحجم اإليداعات مع لطلبات 

المقدمة، على قوة معامالت التصدير، على أن يتم ورود حاصل التصدير بالعملة األجنبية، بحد أدنى مساوي لقيمة االستيراد 

 أشهر وال يشترط التنازل عن حاصل التصدير للشركة. 3اإليداعات التي تمت في حساب الشركات المصدرة خالل مهلة حدها األقصى 

 6116-6-11 بوابة االخبار

 

 جنهيات 11لـ سيصل الدوالر عن القيود رفع تم لو": لالستثمار المصرية" رئيس

لالستثمار هاني توفيق، إن الطلب على على الدوالر احترازي، وسيؤدي إلى زيادة سعره بالسوق  قال رئيس الجمعية المصرية

الذي يقدمه اإلعالمي شريف عامر، « يحدث في مصر»في مداخلة هاتفية لبرنامج « توفيق»وأضاف  جنيهات 1السوداء ليتعد الـ

 11القيود الرسمية عن الدوالر سيصل سعره الحقيقي إلى  اليوم االثنين، أنه لو تم رفع« إم بي سي مصر»ويذاع على فضائية 

 قرشاً  21جنيهات و

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع سقف اإليداع للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى 

 في استيراد المكونات.مليون دوالر شهريا بعدما أدى نقص العملة األجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين 

 6116-6-16 بوابة االخبار

 

 الماليةساويرس يسيطر على اقتصاد مصر عبر الخدمات 

حسم الملياردير المصري نجيب ساويرس صفقة االستحواذ على بنك االستثمار سي آي كابيتال، المملوك للبنك التجاري الدولي، في 

مليون دوالر، وهي ثاني صفقة له في أقل من ثالثة أشهر، عقب استحواذه، في نوفمبر/تشرين الثاني  118صفقة تتجاوز قيمتها 

وقال خبراء اقتصاديون ومسؤولون في سوق المال المصري، لـ"العربي  مليون دوالر 83الية بقيمة بلغت الماضي، على بلتون الم

الجديد"، إن هدف ساويرس من االستحواذات على كبريات بنوك االستثمار، السيطرة على هذا القطاع الخدمي األكثر حساسية في 

افة البيانات االقتصادية وااللطالع على الصفقات التي تجري داخل الدولة، االقتصاد المصري، نظرًا لقدرة ذلك القطاع على اختراق ك

واعتبر خبير أسواق  .ما يتيح فرصة أكبر لرجل األعمال األكثر جدال في مصر أن يكون أكثر الطالعا على الكثير من أسرار االقتصاد

ل ومن قبلهما دايناميك لتداول األوراق المالية، المال محمد دشناوي، أن استحواذ ساويرس على بلتون المالية ثم سي آي كابيتا

من سوق الخدمات المالية في مصر، وهو ما يظهر نيته تجاه هذا القطاع المطلع على كواليس  %61يضع يده على أكثر من 

 .االقتصاد المصري

 6116-6-16 العربي الجديد

http://akhbarelyom.com/article/56c233989e7873180ff34d75/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1455567768
http://akhbarelyom.com/article/56c235989d78733558899d14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%8010-%D8%AC%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1455568280
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/16/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 تحويالت المصريين بالخارج.. وخبراء يتوقعون انخفاض االحتيالطيتراجع 

يواجه االقتصاد المصري العديد من األزمات الداخلية الناتجة عن سوء إدارة الدولة اقتصاديا؛ األمر الذي أدى إلى فقد العديد من 

وزيادة األعباء على الموالطنين؛ األمر المنذر  مصادر الدخل بالعمله األجنبية؛ ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة بشكل مقلق للغاية،

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار أزمات االقتصاد العالمي وتفشي الركود التجاري؛ حيث تعتبر أزمة تهاوي  بانفجار شعبي مرتقب

ن تأثيرها على أسعار النفط من أقوى األزمات العالمية التي ستؤدي إلى نتائج على المدى القصير والمتوسط والطويل، وسيكو

مليون  211وبحسب أحد البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تراجعت تحويالت العاملين بواقع  مستوى العالم

مليارات دوالر في نفس الفترة  2.2مليارات دوالر، مقابل  2.3فقط، لتسجل  6116/ 6111دوالر خالل الربع األول من العام المالي 

 .، ما يزيد من مخاوف استمرار التراجع حتى نهاية العام إلى مستويات قياسيةمن العام الماضي

 رصد 6116-6-11

 

 فرج عامر: "إتضحك علينا " في تخفيض األسعار والنظام االقتصادي "فاشل"

الدولة المختلفة وأجهزتها، مع رجال األعمال وأصحاب  كشف المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، عن تواصل مؤسسات

الشركات والمصانع، منذ فترة لتخفيض األسعار في السوق، بحسب اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيض األعباء على 

ات الرئيس، وأكد عامر، في تصريحات لـ "مصر العربية"، على أنه بعد االستجابة ألمنية وتوجيه المولطنين وتسهيل مصالحهم

تفاجئ الجميع بأن أسعار المستلزمات المستخدمة في إنتاج المصانع والشركات من كهرباء وغاز ومياه وغيرها من المستلزمات 

الفنية ارتفعت بنسبة كبيرة، قائال: "لألسف انضحك  علينا.. هذا التصرف غريب باإلضافة إلى اإلجراءات الروتينة التي تعطل 

عيًدا عن اإلجراءات الروتينة التي تعطل االستثمار الخاصة برجال األعمال، وهذا األمر نعاني منه منذ فترة وأضاف: "ب ."مصالحنا

كبيرة، األوضاع امتدت لفرض الضرائب العقارية علينا، وتطبيقها بطريقة سلبية مما سيكون لها تأثيرات سلبية على أوضاع 

 المصانع باإلغالق".

 رصد 6116-6-16

 تعليمال

 

 مليار جنيه لحل مشكلة تكدس الفصول ٠١وزير التعليم: نحتاج إلى 

 ٠٨١لطالًبا بالفصل الواحدونحتاج لبناء  ٠٢١قال وزير التربية والتعليم د. هاللي الشربيني إن تكدس الطالب في الفصول وصل إلى 

مليار جنيه لسد عجز نقض الفصول، الفًتا  ٠١وأوضح "الشربيني" أنه يحتاج إلى  الف جنية للفصل الواحد ٠١١ألف فصل بتكلفة 

في التعليم تهدف لتحفيز رجال االعمال والمستثمرين على استثمار أموالهم فى بناء المدارس بما يعود إلى أن مبادرة االستثمار 

 قطعة أرض باالضافة إلى التسهيالت في التراخيص وغيرها لبناء المدارس. ٠١١١بالنفع على الدولة، مضيًفا أنه تم توفير

 6116-6-16 بوابة االخبار

 الصحه

 

http://rassd.com/177054.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/929745-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84
http://akhbarelyom.com/article/56c252ab9e7873f51d64c09d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%A5%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-1455575723
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الشربيني: الطب الشرعي سيفصل في وفاة "ندى".. وشقيقها يؤكد: إدارة المستشفى تخلصت من المحلول 

 الذي أودى بحياتها

الزهراء باإلسكندرية، في تعليقه على وفاة "ندى" بعد والدتها القيصرية قال الدكتور هشام الشربيني مدير مستشفى فالطمة 

ن م بالمستشفى، إن الطب الشرعي سيفصل في القضية وسيكشف سبب الوفاة الذي لم يتعرف عليه األلطباء المتابعون للحالة

ئها محلوًلا تسبب في الوفاة، بعد جانبه قال عماد حسني شقيق "ندى"، إن المستشفى لم يطلب أي مقابل مادي؛ ألنه أخطأ بإعطا

وأكد شقيق "ندى" أن اإلدارة قامت بالتخلص من كل  خروجها من الجراحة القيصرية، مما نتج عنه حالة تشنج وتوقف بالقلب

ا وتساءل: لماذ األدوات الطبية التي استخدمتها، كما تم شطب المحلول من جدول أدوية المستشفى إلبعاد التهمة، على حد قوله

ستدعى المستشفى الشرلطة والجيش قبل أن يخبرنا بأن "ندى" توفيت؟ يعنى أنهم بيتوا النية وأخفوا الخبر خوًفا من رد فعلنا، ا

 وفق كالمه.

 6116-6-11 بوابة االهرام

 النقل والمواصالت

 

 6111مليون جنيه خسائر المترو خالل  168وزير النقل : 

وأضاف الجيوشى أن اجتماع   مليون جنيه 168قال د. سعد الجيوشى وزير النقل إن خسائر المترو خالل العام الماضي بلغت 

وأوضح أن  مليون جنيه 21المصدر للشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو بلغ الجمعية العمومية أمس أوضح أن رأس المال 

 خسائر المترو تجاوزت نصف رأس المال ، والبد من اتخاذ إجراءات جديدة إلعادة هيكلة الشركة و تقليل خسائرها .

 6116-6-11 بوابة االخبار

 

 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات عاجلة 611 وزير النقل: نحتاج

قال د. سعد الجيوشى وزير النقل ، إن الوزارة ستنتهي خالل يومين من وضع الخطة التي سيتم عرضها على البرلمان خالل برنامج 

روعات سنوات وأوضح الجيوشى أن تمويل المش 2مليار جنيه على مدار  611الحكومة القادم مؤكدا أن الخطة تقدر تكلفتها ب 

 سيعتمد على التمويل الخارجي كاالستثمار أو القروض المحلية ، و القروض األجنبية صاحبة الفائدة القليلة وفترة السداد الطويلة

مليار جنيه بصوره عاجلة في الوقت الحالي لالنتهاء من مخطط العام المالي الجاري الذي  1وأوضح وزير النقل أن الوزارة تحتاج إلى 

 يوينو المقبل . 31ينتهي في 

 6116-6-11 بوابة االخبار

 

 توك توك وتحصيل الغرامة منها 611رئيس حي حلوان: مصادرة 

ـ "بوابة األهرام"، أنه تم مصادرة  توك توك، فى إلطار الحمالت التى تشنها  611أعلن صادق على، رئيس حى حلوان، فى تصريحات ل

جنيه(،التى حددها سابقا  1111و أضاف على، أنه تم تحصيل الغرامة المقررة ) أجهزة الحى، لمنع سيره فى الشوارع الرئيسية

ابدين يذكر أن محافظة القاهرة، قد قررت منع سير التوك توك، فى بعض أحيائها، كالموسكى وعو جالل سعيد، محافظ القاهرة

 والمعادى، وبوالق أبو العال، و حى غرب.

 6116-6-61 بوابة االهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/858550/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D9%83.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56c1e3c39d7873b93116c615/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-168-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1455547331
http://akhbarelyom.com/article/56c1da869d7873ff3016c615/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-1455544966
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/858601/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7.aspx
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 تصادم قطار بجرار زراعىأشخاص وتوقف حركة القطارات بالمنوفية عقب  3إصابة 

أشخاص، إثر حادث  3توقفت حركة القطارات بخط المناشى بين قريتى األخماس والخطالطبة بمحافظة المنوفية، كما أصيب 

تصادم قطار مع جرار زراعي بمقطورة أثناء توقف الجرار على شريط السكة الحديد بمزلقان غير شرعى بين قريتى األخماس 

 اإلثنين، وتم نقل المصابين لمستشفى السادات المركزى.والخطالطبة، مساء أمس 

 6116-6-61 بوابة االهرام

 االعالم

 

 على التجاوزات« الطبطبة»دون إنذار يرسخ لقاعدة عدم « ممكن»محمد األمين: إيقاف 

يوما على  11لإلعالمى خيرى رمضان « ممكن»قال المهندس محمد األمين رئيس غرفة صناعة اإلعالم، أن قرار إيقاف برنامج 

ساعات  2جتماع استمر خلفية إهانة أحد ضيوفه لنساء الصعيد، جاء بأغلبية أعضاء الغرفة، بعد مشاهدة الحلقة كاملة فى ا

وعلق فى الوقت نفسه، قائال: رغم أن خيرى رمضان رفض ما قاله  وليس الفيديو المجتزأ الذى تم ترويجه على مواقع التواصل

الضيف تيمور السبكى وتعامل مع األمر بمهنية، إال أن بعض أعضاء الغرفة رأوا أن مقدم البرنامج كان يجب أن يتخذ موقفا أكثر 

 ء على ذلك تم التصويت وصدر القرار بإيقاف البرنامج حتى انتهاء التحقيقات وبأغلبية أصوات األعضاء.قوة، وبنا

 6116-6-16 الشروق

 

 بالحديث عن سيدات الصعيدالسبكي: خيري رمضان نصب لي فخا 

أكد تيمور السبكي صاحب صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، أن المذيع خيري رمضان 

وكشف "السبكي" في تصريحات صحفية، إدراكه أن هناك   نصب له فخا ليوقع به، وذلك بتطرقه للحديث عن سيدات صعيد مصر

من قبل خيري رمضان عندما قال "حتى حاالت الخيانة الزوجية تحدث عند هريدي"، مؤكدا أن األمر برمته  توجيها معينا وإسقالطا

وأضاف "السبكي": "ذكرت لخيري رمضان أني مجرد رسول أتحدث عن الحاالت الموجودة على صفحتي فقط من خالل  فخا نصب له

 ."لطق معينة من مصر، لكني لم أستجب لتلك المحاوالتبرنامجه، إال أنه حاول أن نتحدث عن حاالت معينة أو في منا

 6116-6-16 رصد

 سياحهال

 

 نسبة اإلشغاالت السياحية بشرم الشيخ % 11

اإلشغاالت السياحية بشرم أكد مركز العمليات وإدارة األزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء في بيان له اليوم الثالثاء أن نسبة 

وأشار المركز إلى أن مطار شرم الشيخ  .%16وذلك بعد انتهاء أجازة نصف العام وأن النسبة العامة بالمحافظة بلغت  % 11الشيخ 

سائًحا  131رحلة داخلية على متنها  16سائًحا من مختلف الجنسيات و 112رحالت دولية لطيران على متنها  1الدولى استقبل اليوم 

وأضاف المركز أن  سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية 1383سائًحا وغادر مطار شرم الشيخ 1228مصرًيا بإجمالى 

سائًحا قادمين من منطقة إيالت اإلسرائيلية عبر منفذ لطابا البرى في  612منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 

 سائحا. 623الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ  لطريقهم لمنتجعات لطابا ونويبع ودهب وشرم

 6116-6-16 البوابه نيوز

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/858565/%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%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%A7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=46984107-0de5-4bc1-a9f8-c0c490d8cf98
http://rassd.com/177127.htm
http://www.albawabhnews.com/1774889
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 قباطاأل

  راعى كنيسة العذراء بسمالوط: بدء القداس التذكارى لضحايا داعش بليبيا اليوم

العذراء بقرية العور بمركز سمالوط شمال المنيا، فى تصريحات صحفية، إن القداس قال القس مقار عيسى راعى كنيسة السيدة 

التذكارى للضحايا سيعقد اليوم الثالثاء بمطرانية سمالوط برئاسة األنبا بفنتويوس مطران سمالوط، وبمشاركة األنبا داود ناشد 

قبطيًا من قرى العور وسمسون والجالء  61شهدت مقتل وكيل المطرانية وأسر الضحايا. يذكر أن قرية العور بمركز سمالوط، قد 

على يد تنظيم داعش اإلرهابى بدولة ليبيا، بعد اختطافهم أوائل يناير من العام الماضى، وكان عبد الفتاح السيسى أمر ببناء 

 .هممتر مربع تكريمًا وتخليدًا ل 1611كنيسة باسم شهداء الولطن واإليمان، على مساحة 

 6116-6-16 اليوم السابع

 أخرى

 مفتشين بـ"تموين بورسعيد" سرقوا الوقود المدعم 2حاميها حراميها".. ضبط "

من مفتشي التموين بمديرية التموين بالمحافظة بتهمة االستيالء  2اإلدارية في بورسعيد من القبض على تمكنت هيئة الرقابة 

على آالف اللترات من الوقود المدعم والتالعب في إجراءات صرفه والتربح منه من خالل التغاضي عن المخالفات التي يرتكبها 

 سعيد من التجار وأصحاب محطات الوقود مقابل االنتفاع من جراء ذلك.بعض الممولين والمتعاملين مع مديرية التموين في بور

 6116-6-16 الولطن

 ماليين موظف  6وزير التخطيط : الدولة ليست في حاجة لـ 

ماليين في  2ال تحتاج إال لمليون موظف فقط، من أصل  قال أشرف العربي ،وزير التخطيط بحكومة شريف إسماعيل ، إن الدولة

وأضاف  الجهاز اإلداري، مؤكًدا أن إصدار قانون الخدمة المدنية وتقديم الخدمات اإللكترونية لم يكن إال من باب مكافحة الفساد

رات الموارد البشرية لمتابعة "العربي" خالل لقائه ببرنامج "يوم بيوم"، المذاع على قناة "النهار": أن الوزارة استحدثت إدا

تأتي تصريحات العربي بعد لقاء و الموظفين وتدريبهم، موضًحا أن الموظفين مظلومون بسبب قلة اإلمكانات المالية للتدريب

رئيس الوزراء بعدد من رؤساء تحرير بعض الصحف ، حيث اكد أن هناك قرارات صعبة قادمة فى الفترة المقبلة، على المصريين 

 .تريليون جنيه بسبب الديون 6.3داد لها ، بسبب عجز الموازنة الذى وصل إلى االستع

 6116-6-16 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-/2587119#.VsLitPkrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/975391
http://rassd.com/177149.htm
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 المتهم المتوفى حمل قنبلة الغاز ليمكن زمالءه من الهرب فلقى مصرعهالداخلية: 

متهم  111كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار ياسر التالوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة في أحداث محاولة هروب 

يتمكنوا من الهروب وأن  حتىإفتعال مشاجرة داخل الحجز  علىمن داخل حجز مركز شرلطة الحوامدية أن المتهمين قاموا باإلتفاق 

 وذلك حسب رواية وزارة الداخلية. الحجز فأصيب بإختناق ولقي مصرعة إلىاز ودخل بها المتهم المتوفي حمل قنبلة الغ

 16/6/6116 األهرام
 

  بشرم الشيخ 6116أفريقيا استنفار أمنى بشرم والطور ودهب استعدادا لمؤتمر 

يعقد بشرم الشيخ فى الفترة  الذي 6116موسى مدير أمن جنوب سيناء، تعليمات استعدادا لمؤتمر أفريقيا  مجديأصدر اللواء 

فبراير، بالتفتيش على كل الشقق وعمل حصر شامل لكل قالطنى مدينة لطور سيناء وشرم الشيخ ودهب لتفقد  61إلى  61من 

المباحث بسرعة التحرى عن المقيم فى الشقق  ومفتشيوتم إبالغ رؤساء  األمنى.ستعالم أمنيا عن لطريق الفحص المقيم بها واال

أقرب المدن للمؤتمر حتى يتم تأمين المؤتمر وتأمين الوفود المشاركة من أجل  وهيبمدن لطور سيناء وشرم الشيخ ودهب، 

 أعمال خارجة عن القانون تعكر صفو المؤتمر. أليالتصدى 

 16/6/6116 اليوم السابع
 

  ضبط قنبلتين يدويتين وسالح آلى ولطلقات نارية داخل مزرعة فى اإلسماعيلية

سالح و يدويتين،، باالشتراك مع مباحث مركز اإلسماعيلية، من ضبط قنبلتين تمكنت األجهزة األمنية بمديرية أمن اإلسماعيلية

  .مزرعة، كما تم القبض على أصحابها العيار، داخللطلقات من ذات  11آلى، و

 11/6/6116 اليوم السابع
 

 منع نقيب اإلعالميين اإللكترونيين من السفر

، خالف وقال.من السفر قبل توجهه إلى ماليزيا ،أبو بكر خالف منعت السلطات المصرية نقيب اإلعالميين اإللكترونيين، الصحافي

ان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" "منعت سلطات أمن مطار القاهرة اإلعالمي أبو بكر خالف، نقيب اإلعالميين في بي

وأوضح البيان أنه تم احتجازه لعدة ساعات،  ."اإللكترونيين من مغادرة البالد على رحلة الخطوط الُعمانية المتجهة إلى مسقط

وكان خالف متجها إلى ماليزيا مرورا بسلطنة .بعدها ليعود إلى منزله في القاهرة وتم إنزال حقائبه من الطائرة، ثم ألطلق سراحه

 .عمان، لتنظيم عدة دورات تدريبية في اإلعالم والصحافة اإللكترونية بناء على دعوات من جهات إعالمية هناك

 11/6/6116 العربى الجديد

 -بات: محاكم ونيا

 وزير العدل األسبق يتقدم ببالغ للنائب العام ضد الزند

قّدم وزير العدل األسبق المستشار أحمد سليمان بالغا للنائب العام ضد وزير العدل المستشار أحمد الزند يتهمه بالسب والقذف 

 وتكراره واقعة التشهير بسمعته عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

 11/6/6116 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131818/38/476984/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2016-%D8%A8/2587058#.VsLM5fl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/15/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5/2586773#.VsLOLPl97IU
https://twitter.com/search?q=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81&src=typd
https://twitter.com/abou_khallaf
https://twitter.com/abou_khallaf
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/2/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/858433/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86.aspx
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 رئيس الزمالك" و"اقتحام النادي"متهًما فى قضيتي "محاولة اغتيال  11لـ الحبس عام 

متهًما فى إعادة محاكمتهم بالحبس لمدة عام  11قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرلطة بطرة، بمعاقبة 

بالحبس لمدة عام فى إعادة محاكمتهم  2بتهمة الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.كما قضت المحكمة بمعاقبة 

قال لطارق العوضى محام رابطة مشجعى نادى الزمالك "ألتراس وايت نايتس" أنه يجب علي مصلحة واقتحام نادى الزمالك. بقضية

السجون إخالء سبيل الشباب الذين صدر ، ضدهم حكم بالحبس لمدة سنة فى إعادة محاكمتهم بتهمة الشروع في قتل رئيس 

 ة فعليا رهن الحبس االحتيالطي.نادي الزمالك لقضائهم أكثر من ثالثة أرباع المد

 11/6/6116 بوابة األهرام

 

 النيابة لم تتسلم أى تحريات من الشرلطة عن مقتل الطالب اإليطالى

مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات التى تجريها نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية فى واقعة مصرع الطالب اإليطالى  فجر

مفاجأة، مفادها أن النيابة لم تتسلم أى تحريات من الشرلطة حتى اآلن، وهو ما يعيق حل لغز القضية، خاصة « جوليو ريجينى»

 والشهود حول الواقعة. مع ندرة المعلومات المقدمة من أصدقائه

 11/6/6116 الشروق

 

 يطعنون على حكم المؤبد أمام المحكمة العسكرية العليا« خلية الكرنك»بـ المدانون 

بطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، إللغاء الحكم الصادر « خلية الكرنك»بـ متهما في القضية المعروفة إعالميًا  16تقدم 

بمعاقبتهم باألشغال الشاقة المؤبدة، التهامهم بإصابة ضباط شرلطة خالل تنفيذهم عملية انتحارية داخل معبد الكرنك، 

م القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة واالنضمام لجماعة أسست على خالف أحكا

 متفجرات، وتخريب المنشآت الحيوية واألمنية والسياحية.

 11/6/6116 الشروق

 

 معارضا بالسويس بينهم متوفى 32محكمة مصرية تحكم بالسجن على 

وبحسب المصدر .معارضا، لمدة ثالث سنوات، وبراءة ثالثة آخرين، وفق مصدر قضائي 32قضت محكمة مصرية، االثنين، بسجن 

س شمال شرق البالد(، قضت القضائي، فضل عدم ذكر اسمه، فإن "محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة )بمحافظة السوي

شخصا؛ بتهمة قتل شاب في السويس، وإصابة ثالثة آخرين، والشروع في قتل آخرين،  32بالسجن المشدد ثالث سنوات على 

متهما، وجهت لهم  32وضمت القضية  ."وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، وبرأت المحكمة ثالثة آخرين من تلك التهم

، "تهم قتل موالطن، والشروع في قتل ثالثة آخرين، وحيازة أسلحة نارية 6113في السويس، تشرين ثان/ نوفمبر النيابة العامة 

ولم يشر .وبيضاء، وتعمد إتالف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الشرلطة، وكسر حظر التجول"، وفق المصدر ذاته

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق  ."أن بعضهم حصل على الحكم "غيابيا المصدر فيما إذا كان جميع المتهمين محبوسين، أم

 عاما(36والحريات كشفت مطلع يناير الماضي وفاة المعتقل أحمد خلف أحمد عبد المنعم )

 16/6/6116 61عربى

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/858339/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=b78f2563-99a5-4e1a-9128-3f892611e72c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=518fb0f2-d358-4a53-8bab-e2ab97030dc7
http://arabi21.com/story/888027/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-34-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89#tag_49232
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 للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام« الطرق والكباري»بـ قيادات  8النيابة اإلدارية تحيل 

من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى المحاكمة التأديبية  8أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة اإلدارية، بإحالة 

العام، على خلفية مخالفات شابت تعاقد لتوريد عالمات إرشادية ببعض الطرق بالمنطقة العاجلة؛ لتسببهم في إهدار المال 

 المركزية وجنوب سيناء.

 11/6/6116 الشروق

 -اعتقاالت: 

 خلية إرهابية قامت بتفجير خط الغاز في دمياطل شخصين بتهمة األنضمام القبض على

النضمامهم لخلية إرهابية قامت بتفجير خط الغاز الرئيسي القادم من بتهمة اتمكنت األجهزة األمنية بدمياط من ضبط لطالبين 

 الماضي.يناير  61بورسعيد والمار بالطريق الدولي أسفل الكوبري العلوي في 

 16/6/6116 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=f0e175a2-314d-41b1-8f7d-fc5520e43bbd
http://akhbarelyom.com/article/56c256599e7873471f64c09d/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1455576665
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــ

 وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

فبراير، عدًدا من القادة  11المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، اإلثنين التقى القائد العام للقوات 

والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، في إلطار المتابعة الميدانية لمراحل اإلعداد 

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اللواء أركان حرب يحيى  سلحة.القتالي والمعنوي داخل تشكيالت ووحدات القوات الم

لطه الحميلي، كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة ماضون بكل عزيمة وإصرار على تحقيق أعلى معدالت االستعداد القتالي، لتنفيذ 

ة المصرية العون والسند للدفاع عن كل ما يكلفون به من مهام تسند إليهم، مستمدين من المبادئ والقيم الراسخة للعسكري

 حدود الولطن واستقراره.

 11/6/6111 بوابة األخبار

 السابقة تغادر القاهرةوزيرة الدفاع اليابانية 

فبراير، عضوة مجلس النواب وزيرة الدفاع اليابانية السابقة يوريكو كويكى، متوجهة إلى تركيا بعد  11غادرت القاهرة، االثنين 

وكانت وزيرة الدفاع اليابانية السابقة التقت خالل زيارتها مع عدد من كبار المسؤولين  زيارة لمصر استغرقت ثالثة أيام .

رلمانيين والشخصيات لبحث دعم العالقات المصرية اليابانية خاصة البرلمانية بعد بدء البرلمان المصري مباشرة مهامه والب

 التشريعية و بحث التطورات األخيرة فى المنطقة.

 11/6/6116 بوابة األخبار

 أيام من تشغيله 3معبر رفح رسميا بعد مصدر: إغالق 

أيام من تشغيله. وأوضح المصدر أنه  3أكد مصدر مسئول فى معبر رفح من الجانب المصرى أنه تم إغالق معبر رفح رسميا بعد 

 خالل فترة تشغيل المعبر، تم السماح بعبور العالقين بين مصر وقطاع غزة من الحاالت االنسانية ، ودخول دفعات من مواد

 البناء من الجانب المصرى لغزة.

 16/6/6116 اليوم السابع

 غدا.. وفد عسكري أردني يزور مصنعا تابعا لـ"العربية للتصنيع"

يزور وفد عسكري أردني رفيع المستوى، غًدا، مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع برئاسة رئيس 

ويلتقي رئيس عمليات الجيش األردني، خالل زيارته لـ"قادر"، قيادات "العربية  القوات المسلحة األردنية. هيئة عمليات

 للتصنيع"، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

 11/6/6116 الولطن

 إلى السعودية« رعد الشمال»في  وصول القوات المصرية المشاركة

، ومن بينها القوات المصرية إلى «رعد الشمال»لقطات لوصول قوات الدول المشاركة في مناورات  «العربية»نقلت فضائية 

ومن المقرر أن تنضم هذه القوات إلى التدريب  فيديو آخر لوصول القوات المشاركة.« عكاظ»السعودية، كما نشرت صحيفة 

 جيًشا من دول المنطقة. 61الذي يقام على أراضي المملكة العربية السعودية، بمشاركة العسكري، 

 11/6/6116 الشروق

 

http://akhbarelyom.com/article/56c1fa9d9e7873226f581576/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1455553181
http://akhbarelyom.com/article/56c222859e7873c9065ba1e5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455563397
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87/2586810#.VsLYlvkrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/974479
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022016&id=8467a08b-f83e-4a6a-86d6-a8f4e06bb1bb
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 ة ابنته وأحفادهمصرع زوجة قائد المنطقة الشمالية العسكرية وإصاب

لقيت زوجة اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية مصرعها وأصيبت ابنته وأحفاده، إثر انقالب سيارتهم بطريق 

تلقي اللواء علي العزازى مدير أمن اإلسماعيلية إخطارًا يفيد بورود بالغ بانقالب  القاهرة اإلسماعيلية الصحراوي اليوم االثنين.

انتقلت  سيارة بطريق اإلسماعيلية القاهرة الصحراوى، مما أدى إلى وفاة سيدة في العقد الخامس من العمر وإصابة أم وألطفالها.

علي الفور سيارات اإلسعاف وتبين أن المتوفية هى زوجة اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كما أصيبت 

 المتوفية إلى مستشفي الجالء العسكرى، والمصابين إلى المركز الطبي العالمى لتلقي العالج.ابنته وألطفالها، تم نقل جثة 

 11/6/6116 الوفد

 

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1049312-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87

