
  



 

 

6112فبراير 71  مرصد اإلعالم المصري       1   

 

 

 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

 بوزراء خارجية الكويت وخارجية المغربالسيسي يلتقي 

استقبل  السيسي، أمس، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، كما تلقى 

ـ خالل  سيسيونوه ال دعوة من الملك محمد السادس، لزيارة المغرب، حملها صالح الدين مزوار وزير الشئون الخارجية المغربية.

وأوضح السفير عالء  اللقاءين، بعمق عالقات مصر بدولتى الكويت والمغرب، مؤكدا السعى الحثيث لدفعها إلى آفاق أرحب.

إلى آخر المستجدات على الساحة العربية، وما تفرضه من تحديات تتطلب تعزيز العمل العربى  تتطرق اتيوسف، أن اللقاء

 المشترك، لمواجهة المخاطر وتسوية النزاعات والمشكالت التى تعانيها بعض دول المنطقة.

 17/6/6112 األهرام

 

 وزارة الخارجية تتابع حالة احتجاز أربعة صيادين مصريين في السعودية

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بأن القنصلية العامة المصرية في جدة قد تلقت معلومات 

اإلقليمية السعودية قبالة مدينة "الوجه" الساحلية لالشتباه في تورطهم في تفيد باحتجاز أربعة صيادين مصريين في المياه 

حيازة وتهريب مواد مخدرة، وتقوم القنصلية العامة حاليًا بمتابعة أوضاع المواطنين األربعة المحتجزين والتواصل معهم، كما 

وضوع وتقديم الدعم القنصلي والقانوني أوفدت فريقًا قنصليًا إلى مكان احتجازهم لمقابلتهم والوقوف على تفاصيل الم

 .الالزمين

 12/6/6112 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 الدولي للتحالف األمريكي الرئاسي المبعوث يستقبل شكري

ولي فبراير، بريت ماكجورك المبعوث الرئاسي األمريكي الخاص للتحالف الد 17يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدا األربعاء 

مكافحة اإلرهاب وكيفية مجابهة وتتناول المباحثات األوضاع الراهنة بالمنطقة خاصة ما يتعلق بجهود  .لمكافحة تنظيم "داعش"

كما يستعرض الجانبان الجهود والدور الفاعل الذي تقوم به مصر لمكافحة  سعى تنظيم "داعش" لتعزيز تمركزه ونطاق عملياته.

 اإلرهاب والتنسيق المصري األمريكي فى هذا الشأن.

 17/6/6112 بوابة األخبار

 

 شكري: تدخُّل السعودية واإلمارات في سوريا "قرار سيادي" وليس في إطار التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب

واإلمارات في سوريا عمل سيادي تضطلع به هذه الدول لما تراه  قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تدخل السعودية

فإن هذا الموقف يتم في إطار منفرد وليس في إطار التحالف  -حسب فهمي-وقال: إنه  ينطلق من حرصها علي تفعيل سياساتها.

جية ونائب رئيس الوزراء جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخار اإلسالمي الذي أعلن عنه من قبل لمواجهة اإلرهاب.

ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت دورتها الحادية عشرة 

 بالقاهرة اليوم.

 12/6/6112 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131819/25/477062/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A4.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c0d62dae-9d9d-4c4a-a4d3-8aa3d3cb410f
http://akhbarelyom.com/article/56c3910c9d7873c56ccc3a27/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-1455657228
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858810/%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%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%8F%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A.aspx
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 السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا ظهر اليوم

السيسي، بعد ظهر اليوم األربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة نور حسن ويرا يودا، المبعوث الخاص وعضو  يستقبل

مجلس المستشارين لرئيس إندونيسيا. ومن المنتظر أن يتطرق اللقاء إلى تعزيز العالقات بين البلدين، باإلضافة إلى تناول عدد 

 من القضايا ذات االهتمام المشترك.

 17/6/6112 اليوم السابع

 

 مبعوث الرئيس اإلندونيسي يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

مجلس المستشارين لرئيس إندونيسيا، قادًما من أبو وصل إلى مطار القاهرة الدولى، نور حسن ويرا يودا، المبعوث الخاص وعضو 

ومن المقرر أن يلتقى عضو مجلس المستشارين لرئيس إندونيسيا مع عدد من المسئولين  ظبى فى زيارة تستغرق يومين.

 المصرين، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وسبل دعم وتعزيز عالقات التعاون.

 12/6/6112 بوابة االهرام

 

 الرئيس األمريكي الخاص لليبيا يصل القاهرة مبعوث

فبراير، في زيارة  12جونسون وينر، مبعوث الرئيس األمريكي الخاص لشئون السالم في ليبيا، الثالثاء وصل مطار القاهرة الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث األمريكي، خالل الزيارة، عدًدا من المسئولين لبحث الملفات ذات االهتمام المشترك، إضافة  للقاهرة.

 إلى تطورات األوضاع في ليبيا.

 12/6/6112 بوابة األخبار

 

 هاني عازر مستشار الرئيس يصل من ألمانيا للمشاركة بالقمة االقتصادية

للبالد استقبل مطار القاهرة الدولي، المهندس العالمي هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية، في زيارة 

وصرحت مصادر  من الشهر الجاري . ٠٠إلى  ٠٢للمشاركة بمؤتمر االقتصاد األفريقي المقرر انعقاده بشرم الشيخ في الفترة من 

بشركة ميناء القاهرة الجوي، انه تم تشكيل فريق من العالقات العامة بإشراف حمدي عبد العزيز الشيخ، قام بإنهاء إجراءات 

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يغادر هاني عازر إلى شرم الشيخ صباح الجمعة المقبل،  كبار الزوار. وصول هاني عازر باستراحة

 للمشاركة بالقمة.

 12/6/6112 بوابة األخبار

 «استثمار شرم الشيخ»الرئيس التوجولي يؤكد مشاركته بمنتدى 

، 6112فبراير  61و 61أكد الرئيس التوجولى فاورى جناسينبى، مشاركته في منتدى االستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، يومي 

الدعوة، لما يحظى به المنتدى من أهمية في إفريقيا، وإيذانا بالعودة المصرية القوية والحقيقية معرًبا عن شكره وتقديره لهذه 

جاء ذلك في سياق رسالة خطية وجهها الرئيس التوجولي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردا على الدعوة  إلى الساحة اإلفريقية.

تسليمها مديرة مكتب رئيس الجمهورية التوجولي فكتوار دوجبى، الموجهة إليه في هذا الصدد، وهي الرسالة التي قامت ب

 وبرفقتها المستشار االقتصادي للرئيس.

 12/6/6112 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2588873#.VsQyYfkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858732/%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%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56c3636c9e7873a314d07bd2/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455645548
http://akhbarelyom.com/article/56c375fb9d7873e260bb02ae/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1455650299
http://akhbarelyom.com/article/56c345cd9e7873ad06ad7c35/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-1455637965
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 صر والسعودية لعدم المشاركة فى الحرب بسورياالخارجية: ال توجد أزمة بين م

نفى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وجود أزمة مصر والمملكة العربية السعودية، وغير وارد بالمرة وجود 

زيد"، خالل مداخلة هاتفية أزمة بسبب عدم مشاركة مصر فى الحرب البرية ضد اإلرهاب على األراضى السورية، أو غيرها. وقال "أبو 

لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صالح، على فضائية "النهار"، إن كل دولة ذات سيادة لها قياساتها 

وتقديراتها ووفًقا لرؤيتها تأخذ قراراتها، وهناك فرق كبير بين قرارات جماعية يتم اتخاذها بناء على رؤية مشتركة، وبين قرار 

أخذه دولة وفقا لتقديراتها الخاصة، ومصر تحترم قرارات كل دولة فى هذا الشأن المتعلق بالحرب البرية فى سوريا. وأوضح ت

المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر لن تخسر شيئا لعدم المشاركة فى الحرب البرية فى سوريا، مشيرا إلى أن قرار المملكة 

 وريا هو محل تقديرات واعتبارات معينة لدى الجانب السعودى.العربية السعودية فى أى عمل فى س

 17/6/6112 اليوم السابع

 

 عاًما 62أو  61السيسي: الديمقراطية ستتحقق خالل 

الفرنسية، إن الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة وسيتطلب تحقيقها في مصر فترة تتراوح « جون افريك»السيسي لمجلة  قال

وشدد السيسي على أن التجربة  .عامًا، مضيًفا أن تلك الفترة تعتبر إلى حد ما قصيرة لتحقيق الهدف بشكل كامل 62إلى  61من 

وقال  «.تلك التجربة البد أن تستمر وأن ُتحترم إرادة الشعب»أربعة أعوام فقط، وأضاف أن الحالية في مصر ليس لديها سوى 

السيسي إن التنمية شرط مهم لتحقيق الديمقراطية، موضحًا أن األمر يحتاج إلى تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر، وتبني 

 سيسيسية أجرت حواًرا حصرًيا مع الالفرن« جون أفريك» كانت مجلة معايير حقوق اإلنسان في إطار ظروف وطبيعة المجتمع.

 «.مصير العالم يدور في مصر»فبراير بعنوان  11وتصدرت صورته غالف العدد الصادر في 

 المصري اليوم

 

 بقاء شخص ال يريده.صرى لن يقبل الشعب الم«: جون أفريك»لـ« السيسى»

يعّدل الدستور للبقاء ألكثر من واليتين  أنه ممكن ان عن رده علي سؤال الفرنسية« جون افريك»لمجلة قال السيسي فى حواره 

على رأس السلطة على غرار قادة أفارقة آخرين، أشار إلى أن مصر شهدت تغييرًا، وأن الشعب المصرى لن يقبل أن يبقى شخص 

مليون مصرى نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم  01يتسم بالذكاء وينتمى إلى حضارة عريقة، ولعلنا نتذكر أن ال يريده، فهو 

 لمحمد مرسى.

 12/6/6112 الوطن

 مقتلهصحيفة إيطالية: أنشطة ريجينى البحثية قد تكون خيطا جديدا لكشف لغز 

اإليطالية المعارضة، « إيل فاتو كوتيديانو»، بهذه الكلمات استهلت صحيفة «يبدو أن هناك خيطا جديدا فى هذه القضية...»

 تقريرا لها أمس يكشف عن مالبسات جديدة قد تكون خيطا اخر فى قضية مقتل الشاب اإليطالى جوليو ريجينى فى القاهرة.

مسار السياسى المصرى فى رسالة الدكتوراه الخاصة به خالل دراسته فى جامعة كامبريدج، ريجينى ركز على ال»وقالت الصحيفة 

هذه »ومضت قائلة:  «.وتعاون أيضا مع شركة أبحاث واستشارات خاصة تدعى )أكسفورد أنالتيكا( مختصة بإجراء األبحاث العالمية

 «.تكون خيطا جديدا فى قضيته تجارب مشتركة يقوم به معظم الباحثين، إال أنها فى حالة ريجينى قد

 17/6/6112 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84/2588455#.VsQzd_krLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/893195
http://www.elwatannews.com/news/details/975484
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022016&id=6ceaba53-d441-483e-ade3-367c54d2a848
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 وزير الخارجية: التدخل العسكري في ليبيا يجب أن يكون بإرادة الحكومة الشرعية

اف وأض الخارجية إن التدخل العسكري في ليبيا يجب أن يكون بإرادة ورغبة الحكومة الشرعية وبطلب منها.قال سامح شكري، وزير 

، خالل مؤتمر صحفي، تزامًنا مع زيارة وزير الخارجية الكويتي لمصر، الثالثاء، أن القاهرة تجدد دعمها لضرورة التوصل لحل «شكري»

وأكد أن العالقات  «.مصرون على وحدة األراضي السورية وإعادتها إلى الصف العربي»ا: سياسي من أجل إنهاء األزمة السورية، متابًع

أي اختالف في وجهات النظر نتعامل معه في إطار من األخوة واالحترام »المصرية الكويتية تتجاوز أي شوائب أو مشكالت قائال: 

بلدين اليوم على أرض الواقع، في إطار تقوية العالقات المتبادل، وسيتم متابعة تنفيذ االتفاقيات التي تم توقيعها بين ال

أن الدول العربية مازالت تناقش سبل « شكري»وفيما يتعلق بمصير القوة العربية المشتركة، أوضح  «.االقتصادية بينهما

تطلعات وآمال مجلس الدفاع العربي سينعقد فور االتفاق على إجراءات تشكيل القوة بما يحقق »تشكيل هذه القوة، مضيًفا: 

 «.شعوب المنطقة

 12/6/6112 الشروق

 

 مع مصر« االقتصادي والتجاري»مذكرات تفاهم لزيادة التعاون  2وزير خارجية الكويت: 

وفق ما أعلن وزير الخارجية »مذكرات تفاهم مع مصر لزيادة التعاون واالقتصادي والتجاري بين البلدين  2وقعت دولة الكويت 

خالل مؤتمر صحفي، الثالثاء، أن حجم االستثمارات الكويتية في « الصباح»وأضاف  «.الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

ويتية في مصر بمجال التجارة واالستثمار، فضال عن توقيع أكثر من شركة ك 1611ونصف مليار دوالر، كما تعمل  12مصر بلغت 

ألف مصري في بلده وهم يساعدون في تحقيق خطط  711وحتى اآلن، مؤكًدا على إقامة  1000اتفاقية بين البلدين منذ عام  01

رص يح السيسيشعرت أن : »أنه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، قائال« الصباح»وأوضح  التنمية في الكويت.

على العالقات الطيبة بين البلدين والعمل على تقويتها في كل المجاالت، فالعمل العربي يجب ان يستمر لمواجهة التحديات 

 «.المشتركة

 12/6/6112 الشروق

السيسي لن يشارك بقمة التعاون اإلسالمي حال استمرار دعم تركيا «: المصري للشؤون الخارجية»عضو بـ

 لإلخوان

قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المملكة العربية السعودية ودول أخرى حاولت تحسين 

خالل الفترة الماضية، خاصة وأنه من المقرر أن تسلم القاهرة رئاسة قمة منظمة التعاون اإلسالمي العالقات بين مصر وتركيا 

، المذاع على «غرفة األخبار»وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في مداخلة هاتفية لبرنامج  إلى أنقرة هذا العام.

دالفتاح السيسي لن يشارك في قمة منظمة التعاون اإلسالمي التي ، اليوم الثالثاء، أن "الرئيس عب«سي بي سي إكسترا»قناة 

ستنعقد في تركيا، وذلك إذا استمرت األخيرة في موقفها المحرض ضد النظام المصري والداعم لجماعة اإلخوان المسلمين 

د ره الكويتي الشيخ صباح خالوأشار إلى أن "سامح شكري وزير الخارجية استقبل نظي وتدخلها المستمر في شؤون البالد الداخلية".

الحمد الصباح، صباح اليوم، لبحث الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية المرتقبة والمقرر انعقادها في أوائل شهر إبريل المقبل، 

 وأبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها خالل هذه القمة".

 12/6/6112 الشروق

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=6a824211-afe4-4d68-8926-b818be91fd0f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=dba856e1-ee66-4800-86bd-f312383909b8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=d6ff1e74-181b-48d5-a6d7-4efac4a7fd23


 

 

6112فبراير 71  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 قائد يهود أمريكا: في لقاء السيسي .. عيوننا ظلت مفتوحة

ي السيسية األمريكية اجتماعهم مع وصف ستيفن جرينبيرج رئيس "مؤتمر الرؤساء" الذي يضم العديد من قادة المنظمات اليهود

ونقلت القناة السابعة  كان لقاء "العيون المفتوحة" كناية عن اإلعجاب والذهول بالزعيم المصري.الخميس الماضي بأنه 

اللقاء مع الرئيس المصري بالنسبة لي كان شيئا لم أكن أتصوره قط. لقد كان “اإلسرائيلية عاروتس شيفع عن جرينبيرج قوله: 

وزعم جرينبيرج أن الرئيس المصري أجاب قائال "أنا داخله"،   صر".السيسي واضحا وصريحا بشأن الروابط القوية بين إسرائيل وم

وأشاد القائد اليهودي بالكرم المفرط للمصريين، واصفا  ردا على تساؤل حول تحالف محتمل يتضمن إسرائيل واليونان وقبرص.

دعا  و الرئيس التركي بـ" الجيد". لقاء "مؤتمر الرؤساء مع السسيسي "بالممتاز"، فيما وصف لقاء ممثلي المنظمات اليهودية مع 

أعتقد سيكون من المهم لإلدراة األمريكية “السياسي األمريكي  كال من إسرائيل والواليات المتحدة بدعم نظام السيسي، وتابع: 

حدة لمتالترحيب بالرئيس المصري داخل الواليات المتحدة "، معتبرا ذلك سيمثل "دفعة قوية بالنسبة لهم"، مطالبا الواليات ا

ونقل عن أردوغان قوله إن هناك حالة من الذوبان للجليد   ببذل كل جهد ممكن بغية امتالك تأثير أكبر في الشرق األوسط.

واختتم جرينبرج قائال "كانت  يتعتري العالقات بين أنقرة وتل أبيب، متوقعا أن تضحى العالقات أكثر دفئا قليال بمرور الوقت.

كل من مصر وتركيا، إنهما تريدان أن تكون العالقة أكثر قربا بين ما يجري في هذا الجزء من العالم  هذه الرسالة التي قدمتها

وفي سياق مشابه،  زعم الصحفي اإلسرائيلي تسفيكا كالين  أن الرئيس السيسي وصف رئيس الوزراء  والواليات المتحدة األمريكية.

 لمضي قدما بالمنطقة والعالم".بنيامين نتنياهو بأن يمتلك "قوى عظيمة، ويستطيع ا

 12/6/6112 مصر العربية

 تعرقل توقيع دراسات سد النهضة« حاليب وشالتين»

وإثيوبية حضرت االجتماعات الفنية التى عقدت األسبوع الماضى فى العاصمة كشفت مصادر فنية ودبلوماسية سودانية 

السودانية الخرطوم أن المناقشات حول البنود المقترحة للعقد المنتظر توقيعه لتنفيذ الدراسات حول تأثيرات سد النهضة، 

رنسية خرائط للحدود بين مصر شهدت مشادات حادة بين وفود الدول الثالث، بسبب اعتراض مصر على ارفاق الشركات الف

من جانبها، أكدت مصادر مصرية أن هذه الخرائط التى  والسودان، تظهر وقوع منطقة حاليب وشالتين داخل الحدود السودانية.

أرفقتها الشركات الفرنسية فى العرض الفنى الذى قدمته للجنة الخبراء الثالثية، أثارت حفيظة الوفد المصرى لعدم جدواها فنيا 

ى آلية اجراء الدراسات، وهو ما يضع عالمات استفهام حول اصرار الشركات الفرنسية على وضع هذه الخرائط، التى تثير جدال ف

أن الوفد المصرى طالب بأن تكون الخرائط المرفقة بالعقد خرائط طبوغرافية، تركز وقالت مصادر  سياسيا بين مصر والسودان.

المائى لحوض النهر، كما هو متبع فى جميع الدراسات التى أجريت من قبل فى مبادرة  على حوض النيل الشرقى فقط والنظام

ورغم مد  حوض النيل أو مكتب اإلنترو الخاص بالنيل الشرقى، وهو ما يتيح فنيا انجاز الدراسات دون إثارة أى مشاكل سياسية.

ة للوصول لصيغة مرضية للجميع، رفضت مصر توقيع أيام، وحضور وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبىا فى محاول1االجتماعات 

العقد، وأرجأت موقفها لحين عرضه على مجلس الدولة وفقا للدستور الذى يقضي بمراجعة مجلس الدولة للعقود الموقعة مع 

جهيز وتكانت الخرطوم قد استعدت، لتوقيع العقد بعد التوصل لصياغة مرضية وافقت عليها مصر وإثيوبيا  الشركات األجنبية.

أن السودان وإثيوبيا ليست لديهما مالحظات فنية « الشروق»القاعة لهذا الغرض، وأكدت مصادر فى الوفد السودانى وقتها لـ

كبيرة على عرض الشركات االستشارية، إال أن الوفد المصرى اعترض على التوقيع بعد ان وجه بعض الخبراء المصريين نصيحة 

 لوزير الرى بعدم التوقيع.

 12/6/6112 الشروق

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%A9/930672-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%B8%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=9f7048ed-2afe-4548-8dde-e755eb901e92
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية: 

 

  اليوم السيسى يستقبل عددا من رؤساء تحرير الصحف الكويتية

كويتيا يضم عددًا من رؤساء تحرير الصحف الكويتية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر يستقبل السيسى، اليوم وفدًا إعالميا 

الجديدة. وقال عماد بوخمسين، رئيس تحرير النهار الكويتية، إن لقاء السيسى مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية يأتى فى ظل 

 تنامى العالقات المصرية الكويتية على كافة األصعدة.

 17/6/6112 اليوم السابع

 

 السيسي يفوض رئيس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في  أصدر السيسي، قراًرا بتفويض

، فيما يتعلق باألحكام الخاصة بوظائف الدرجتين 1071لسنة  17قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 " من القانون المشار إليه.01" " من المادة1العالية والممتازة، وما يعلوهما فيما عدا حكم البند "

 17/6/6112 الوطن

 -الحكومة المصرية: 

 

 رئيس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين

والسريع مع حاالت سرقة شدد شريف إسماعيل رئيس الوزراء خالل اجتماع مجلس المحافظين امس على ضرورة التعامل الفورى 

التيار الكهربائى والمياه وإزالة المخالفات، حفاظاً على المال العام، والتصدى بكل حزم وحسم لحاالت التعدى على االراضى الزراعية، 

ساسيًا فى وأكد على االهتمام الذى توليه الحكومة بملف التعليم، واعتباره محورًا ا.واتخاذ كافة االجراءات إلزالة تلك التعديات

برنامجها الذى سيتم عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، كما وجه بايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، والبدء 

 فورًا فى تفعيل قانون المناجم والمحاجر لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

 17/6/6112 األهرام

 

  اليوم رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة األسبوعى ويزور متحف الحضارة

 ىيرأس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة األسبوعى لمتابعة األوضاع األمنية واالقتصادية والمشروعات الت

تعمل عليها الحكومة لتقديمها للبرلمان باإلضافة إلى متابعة تقارير الوزراء المختلفة. ويعقب االجتماع زيارة رئيس الوزراء 

يرافقه عدد من الوزراء من بينهم السياحة واآلثار لمقر متحف الحضارة لمتابعته فى إطار جهود الحكومة لالهتمام بالمناطق 

  .اصل لقاءاته مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والكتاب لعرض برنامجها الحكومة عليهماألثرية والسياحية. كما يو

 17/6/6112 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A/2588718#.VsQoYfl97IU
http://www.elwatannews.com/news/details/977659
http://www.ahram.org.eg/News/131819/25/477076/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%C2%BB.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7/2588698#.VsQoevl97IU
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 إسماعيل يستقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي لبحث التعاون المشترك

بل شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية استق

الكويتي، وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.و أوضح شريف إسماعيل، أن الحكومة تقوم حالًيا بتأسيس العديد من 

مالقة، والتي يمكن للجانبين التعاون فيها، مثل مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة، الشركات الجديدة لتنفيذ المشروعات الع

وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحديث منظومة السكك الحديدية، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية 

كهرباء المولدة من تلك المحطات عبر الربط مع ومتجددة، منوها في هذا اإلطار إلى إمكانية التعاون في تصدير جزء من ال

 السعودية.

 12/6/6112 األهرامبوابة 

 -الوفود األجنبية: 

 وزير خارجية المغرب يغادر القاهرة بعد زيارة عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولى وزير الخارجية المغربى، صالح الدين مزوار، متوجًها إلى بالده على متن طائرة خاصة، بعد زيارة 

وكان الوزير المغربى التقى فى وقت سابق اليوم باألمين .صرييناستغرقت عدة ساعات التقى خاللها بعدد من المسئولين الم

 2العام للجامعة العربية الدكتور "نبيل العربي"، وبحثا ترتيبات القمة العربية المقبلة المقررة فى مدينة مراكش المغربية فى 

 أبريل القادم.

 12/6/6112 بوابة األهرام

 -البرلمان المصري: 

 

 تعاون مع البرلمان الدولي لتقديم الدعم الفني لمجلس النوابعبد العال يوقع بروتوكول 

وقع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برتوكول تعاون بين البرلمان المصري واالتحاد البرلماني الدولي بشأن تقديم 

نجح في تحقيق األهداف التي سافر وأشار بيان صادر من مجلس النواب إلى أن عبد العال،  .الدعم الفني والمالي للبرلمان المصري

من أجلها، وعلي رأسها عودة مصر لموقعها الطبيعي باالتحاد البرلماني الدولي، فضال عن توقيع بروتوكول تعاون يضمن لمصر 

الحصول على دعم االتحاد في إنشاء معهد التدريب البرلماني المصري لخدمة برلمانات دول الشرق األوسط وإفريقيا، فضال عن 

 لنجاح في استضافة مصر للمقر اإلقليمي لالتحاد البرلماني الدولي.ا

 12/6/6112 ألهرامبوابة ا

 -األحزاب واالئتالفات: 
 

  من شبابه-211مستقبل وطن" ينظم حملة لدعم السياحة في الغردقة بمشاركة "

قالت شيماء عبد اإلله، أمين الشباب فى حزب مستقبل وطن، إن الحزب سينظم حملة وفعالية كبيرة لدعم ولتنشيط السياحة 

من شباب مستقبل  211الحزب، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وبمشاركة  المصرية فى الغردقة، فى ثاني أيام معسكر

وطن. وأوضحت أن مستقبل وطن ينسق مع الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية أو السياحة، ولفتت إلى أن الحملة تهدف فى 

  .المقام األول لتوصيل رسائل بأن البلد تتمتع باألمان واالستقرار

 17/6/6112 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858777/%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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858863/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858901/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-500-%D9%85%D9%86-/2588651#.VsQoj_l97IU
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 -منظمات المجتمع المدني: 
 

  ال لألحزاب الدينية"تبدأ جمع توقيعات لحذف مادة ازدراء األديان من الدستور"

حملة "ال لألحزاب الدينية"، إن الحملة عرضت على الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، تدشين حملة قال محمد عطية، منسق 

للمطالبة بحذف قانون ازدراء األديان من الدستور، موضحا أن "ناعوت" رحبت إلى جانب شخصيات سياسية أخرى. وأضاف أن الحملة 

ديان، وتدشين حمالت تضامن مع الكتاب والمفكرين الذين صدرت ستبدأ من األسبوع المقبل جمع توقيعات لحذف مادة ازدراء األ

  .أحكام بالسجن ضدهم

 17/6/6112 اليوم السابع

 -المؤسسات الدينية: 
 

 شيخ األزهر يلتقي وزير التعليم اإلماراتي لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

يستقبل أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، وزير التعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة حسين إبراهيم الحمادي، يرافقه وفد 

الجودة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين األزهر الشريف رفيع المستوى برئاسة الشيخة خلود القاسمي وكيل مساعد قطاع ضمان 

 ودولة اإلمارات العربية الشقيقة.

 12/6/6112 بوابة األهرام

 -تصريحات: 
 

  خالد الزعفرانى: الدور على "إخوان تونس" فى االنفصال عن التنظيم الدولى

أكد خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات اإلسالمية، أن عددا كبير امن فروع جماعة اإلخوان فى الخارج ستعلن انفصالها عن 

للجماعة إذا لم تقدم الجماعة فى مصر على تغيير نهجها ووقف التصعيد، مضيفا أن انفصال إخوان األردن عن التنظيم الدولى 

الجماعة ليس سابقة من نوعها فقد سبقهم فى ذلك إخوان الكويت والبحرين. وأضاف أن إخوان تونس مؤهلون لالنفصال عن 

ًا مع إخوان مصر، حيث أوضح الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس التنظيم الدولى، خاصة أن حركة النهضة لها خط مختلف تمام

  .حزب النهضة ذلك عدة مرات وأغلب األجنحة في حزب النهضة تختلف مع الغنوشى فى ميله إلخوان مصر

 17/6/6112 اليوم السابع

 

  هيثم الحريرى: الدستور "حبر على ورق" وأدعم أى مبادرة لتفعيله

أكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك باإلسكندرية، إنه داعم ألي حراك شعبى يهدف لتفعيل 

اآلن ومازل مجرد "حبر على ورق". وأوضح أنه ليس ضد مبادرة "جبهة تفعيل الدستور، مشددًا على أن الدستور لم يفعل حتى 

الدستور" التى صدر عنها وثيقة تطالب بتفعيل مواد الدستور وتطبيقها فى كافة مناحى الحياة، الفتا إلى أنه لم يطلع على هذه 

  .الوثيقة حتى االن لكنه سيقرأها ويدعمها طالما تهدف للصالح العام

 17/6/6112 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-/2588625#.VsQon_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858615/%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%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%88.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89---%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/2588688#.VsQoffl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%87/2588561#.VsQosfl97IU
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  آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية أؤيد منعه وعلى من ترفض التزام منزلها

دعم مصر، قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع النقاب  أيدت الدكتور أمنة نصير، عضو مجلس النواب عن ائتالف

داخل المستشفيات التابعة للجامعة، موضحة أن انتشار النقاب عادة متجذرة قبل اإلسالم عندما كان هناك جوار بين القبائل 

واستمرار هذا المظهر تجذر فى الجزيرة اليهودية والعربية. وأضافت أن النقاب هو شريعة يهودية وليس إسالمية على اإلطالق، 

العربية من األساس، متابعة:"جاء اإلسالم ووجد هذه العادة متواجدة فأمر بغض البصر"، مشيرة إلى أنه إذا ورد النقاب فى اإلسالم 

 المرأة دكتورة فلماذا أمرت الشريعة اإلسالمية بغض البصر؟ بقوله تعالى:"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم". قائلة:"إذا كانت

فى الجامعة أو طبيبة، وارتضت أن تمارس هذه األعمال السامية فالبد أن يكون عنوانها واضح أمام الطالب والمريضووجهت رسالة 

  ."إلى من يرفضون خلع النقاب قائلة لهم:"عودوا الى بيتكم تحمدوا، ال تفرضوا أمرا ليس فى صحيح الدين

 17/6/6112 اليوم السابع

 -توك شو: 

 السيسى"“ضياء رشوان: رفعنا تقارير مشروع قانون الصحافة واإلعالم الموحد لـ 

موحد للصحافة واإلعالم لم يكن بعيًدا عن معلومات الدولة المصرية  قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، إن إعداد مشروع

وأضاف في حواره ببرنامج "يحدث في مصر" أن المشروع كتب وفًقا لطلب السيسي، مشيرا إلى أنه كان يملك يملك سلطة .ورئيسها

مرات متواصلة بحضور اإلعالميين  2سي وتابع: تم االجتماع مع السي.التشريع في ذلك الوقت وكان من الممكن إقراره لو أراد ذلك

كما أكد رشوان أنه تم رفع مسودتين ونص المشروع لرئيس الجمهورية، وهذا .وتم مناقشة بنود مشروع تنظيم العمل الصحفي

أكبر دليل أننا كنا نعمل وفًقا لتوجيهاته، قائًلا: كعضو في لجنة الخمسين أخجل من ضم فقرات بعينها تضع المجلس قبل 

 ومة داخل المشروع المنظم للعمل الصحفي.الحك

 17/6/6112 بوابة األهرام

 «الداخلية»رئيسا للحكومة ما حدثت أزمة األطباء مع « محلب»عبد النور: لو كان فخري 

قال منير فخري عبد النور، إن إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، كانت لديه قدرة على العمل السياسي وحل المشكالت 

وأضاف خالل لقائه .ج اإلطار اليومي لرئيس الحكومةكان يعمل خار« محلب»في الدولة بشكل استباقي قبل تفاقمها، الفًتا إلى أن 

لو كان رئيًسا للحكومة اآلن، ماحدثت أزمة األطباء مع وزارة الداخلية، وكان تم احتواء األزمة « محلب»، أن « هنا العاصمة»ببرنامج 

وزراء المهندس شريف إسماعيل، بشكل مبكر، وفي سياق أخر ليس ببعيد عن دور الحكومة، الم وزير الصناعة األسبق، على رئيس ال

 .بسبب قانون الخدمة المدنية، موضًحا أن هذا القانون هام جًدا للدولة وكان يجب الدفاع عنه بشكل أكبر أمام البرلمان

 17/6/6112 قالشرو

 والحكومة فريسة سهلة للبرلمان القواعد غياب تعاني مصر: السناوي

قال عبداهلل السناوي، إن مصر تعاني غياب القواعد الدستورية والقانونية المطلقة إلحكام العالقة بين مؤسسات الدولة 

لمجلس النواب الذي ال تحكمه القواعد، خاصة أن الحكومة ستكون فريسة « يحدث في مصر»وأضاف خالل لقائه ببرنامج .المختلفة

، مشيرًا إلى أن البرلمانات «المؤلمة»أنها ال تمتلك برنامج مميز، ويتعلق فقط ببعض اإلجراءات التي وصفها رئيس الوزراء بـ

ون الصحافة داخل البرلمان يتبنى مشروع قان« لوبي»وتمنى أن يكون هناك .المصرية على مر التاريخ عدوة للصحافة واإلعالم

 .واإلعالم الموحد، الذي تقدمت به اللجنة الوطنية إلعداد التشريعات الصحفية واإلعالمية

 17/6/1126 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85/2588581#.VsQorfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858954/%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%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022016&id=ffe5b4db-96e6-4221-8dff-0fc1dc21e555
http://akhbarelyom.com/article/56c3a10b9e7873043110696b/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1455661323
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 إبراهيم عيسى: مكان واحد في مصر اللي بيصعق في أماكن حساسة

استنكر إبراهيم عيسى، تعامل البعض مع قضية مقتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني باعتبارها جزءا من مؤامرة عالمية ضد 

أجهزة الدولة تسيء لسمعتها في  نظرية المؤامرة هتودينا في داهية. ال يجوز أن يكون العالم أجمع يتآمر علينا.»مصر، قائال: 

وأضاف أن عالقة مصر بإيطاليا كانت جيدة جدا والدليل على ذلك زيارات رئيس وزرائها المتكررة لمصر واالكتشاف  .«العالم أجمع

يجيني محدش يقول إن االهتمام اإليطالي بمقتل ر»وتابع: .العظيم التي قامت به شركة إيني اإليطالية لحقل غاز بالبحر المتوسط

بناء على مؤامرة إيطالية، لماذا االندهاش باهتمام الشعب اإليطالي بمقتل الشاب. موته لم يكن عاديا. المواطن اإليطالي له الحق 

وتمنى أال يكون الجهاز األمني متورطا في مقتل الشاب اإليطالي، مؤكًدا أن  .«في اتهام الحكومة المصرية بقتل الطالب اإليطالي

اختفاؤه في سياق هذا التواجد األمني الكثيف »مضيفا: .على الدولة« عار»همة على وزارة الداخلية سيكون بمثابة ثبوت تلك الت

في وسط البلد عيب. كيف تتم جريمة متكاملة من اختفاء وتعذيب وقتل وإلقاء الجثة دون أن يالحظ األمن في ظل هذا الوجود 

الشاب وجد عليه آثار تعذيب وصعق في أماكن حساسة وخلع لألظفار، فالطبيعي  تقرير الطب الشرعي أثبت أن»وأكمل:  .«الكثيف

 .«أن يتجه فكر المصريين لألمن. مكان واحد في مصر هو اللي بيصعق في أماكن حساسة

 17/6/6112 الشروق
 

 تضامنا مع معتقل التيشرت "يوسف الحسيني" يرتدي "وطن بال تعذيب" 

إن  الحسيني التيشرت، وقال"، تضامًنا مع معتقل بتعذي بال وطن" ظهر المذيع يوسف الحسيني، مرتديا "تيشرت" مكتوبا عليه

"المسألة ليست تضامنا بشكل شخصي، لكنها مسألة مبدأ وتفعيل للقانون"، ثم أضاف: "لو الحكومة شايفة إن التشيرت ده تهمة، 

 ."فأنا بطالب البوكس اللي واقف أمام مدينة اإلنتاج اإلعالمي أن يأتي للقناة هنا

 17/6/6112 رصد
 

 تامر أمين: أمناء الشرطة لديهم حالة "ُسعار" تجاه المواطنين

 تقديمه خالل .وقال أمين،بالغربية بسيون محكمة أمام المحامين أحد على الشرطة أمناء اعتداء استنكر اإلعالمي تامر أمين،

.وأوضح أن أمناء الشرطة يسيئون لوزارة "المواطنين تجاه ُسعار حالة لديهم الشرطة أمناء" الفضائية القنوات باحدى برنامج

الداخلية كلها بتصرفاتهم التي وصفها بـ"غير الصحيحة" مع المواطنين، النهم اعتدوا على أطباء المطرية من قبل، واليوم 

هذه التصرفات، موضحا أنه لن يتم ذلك اال حينما يروا زمالئهم وطالب أمناء الشرطة بالتوقف عن مثل .اعتدوا على المحامي

المخطئين يحاكمون جنائًيا، ويفصلون من العمل".وشهدت محكمة بسيون بمحافظة الغربية، أمس الثالثاء، اعتصام العشرات 

 عي.من المحامين وامتناعهم عن حضور جلسات المحاكمة بعد تعدي أمين شرطة على زميلهم وإصابته بجرح قط

 17/6/6112 رصد
 

  يوسف الحسينى: أحمد الطيب ينتمي للحزب الوطنى وأعاد الفكر المتطرف لألزهر

قال يوسف الحسينى، إن األمام أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، ينتمي للحزب الوطنى، وأعاد كل األفكار المتطرفة إلى مناهج 

مرة أخرى والكتب التى حظرها سابقه األمام محمد سيد طنطاوى، متسائال عن كيفية ائتمانه فى اختياره مستشار رئيس  األزهر

يناير يعلق فيه على عالقة  62الجمهورية لشئون األزهر. وعرض "الحسينى" لقاء تليفزيونى لشيخ األزهر الشريف تم قبل ثورة 

  ."ديو تهكم "الحسينى" قائاًل:" بخن بخن يا موالنىاألزهر بالحزب الوطنى. وعقب نهاية الفي

 12/6/6112 اليوم السابع

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022016&id=1d8c55ef-5bb9-4a9f-a82a-21cff65b0a17
http://rassd.com/177258.htm
http://rassd.com/177275.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA/2588430#.VsQo8_l97IU
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 وزير الداخلية يوجه بعدم التعامل مع األجانب المعتقلين إال بعد إخباره

في مصر"، إن هناك مصادر أمنية رفيعة المستوى صرحت للبرنامج، أن اللواء مجدي عبد قال شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث 

الغفار، وزير الداخلية، وجه مساعد قطاع األمن، اللواء محمود يسري، بإصدار كتاب دوري سري يوزع على جميع مديريات األمن 

 .يتم اعتقالهم من قبل المراكز واألقسام ومديريات األمنواإلدارات العامة والمصالح بالوزارة، خاص بالتعامل مع األجانب الذين 

وأضاف أن الكتاب السري الذي أوصى بإصداره "عبد الغفار" تضمن أنه في حالة القبض على أي شخص أجنبي من قبل قطاعات 

وتابع أن المصادر كشفت .الوزارة المختلفة، يتم على الفور إخطار مكتبه وقطاع األمن الوطني ببياناته قبل اتخاذ أي إجراء حياله

أن اللواء محمود يسري، مساعد وزير الداخلية لقطاع األمن، حرص على االتصال هاتفًيا بجميع مديري األمن ومديري اإلدارة العامة 

 .والمصالح للتأكيد على توجيهات وزير الداخلية، مطالًبا إياهم بنقل توجيهات الوزير لجميع مرؤوسيهم

 17/6/6112 رصد

  خالد صالح: هناك من يريد افتعال أزمة بين مصر والسعودية بسبب الحرب فى سوريا

قال خالد صالح، إن عالقة مصر مع المملكة العربية السعودية، ال تحتمل مزايدات الصغار الذين يعكفون على مواقع "السوشيال 

راديو، الفتًا إلى أن هناك من يتجرأ الفتعال أزمة لم تعلن، وخاصة أن مصر لم تخرج بتصريحات ميديا" وبعض برامج اإلعالم وال

تفيد بوجود خالفات مع السعودية، وكذلك السعودية لم تصرح بهذا األمر، أو تهاجم مصر بسبب عدم المشاركة فى الحرب البرية 

لن تتورط فى حروب ال ناقة لها فيها وال جمل، بجانب أن دولتنا  بسوريا. وأضاف أن "ما صرح به وزير الخارجية المصرى بأن مصر

مع الحل السياسى فى سوريا موقف يجب أن تحترمه السعودية، لذلك ال يجب أن يخرج أحد بتصريحات توقعنا فى أزمة مع 

ركة القوات المسلحة المصرية المملكة". وأوضح أن الجيش المصرى ملك للدولة ولمحاربة األعداء الموجودين بالداخل، وال يجوز مشا

  ."مع أى طرف آخر فى إطار حسابات معينة، مضيًفا "هناك بعض األشخاص يريدون جر البلدين لخناقة إعالمية أو سياسية

 12/6/6112 اليوم السابع

 سمير غطاس: أطالب بحل ائتالف أمناء الشرطة

وأضاف .من عدد أعضاء جهاز الشرطة بأكمله %11قال عضو مجلس النواب الدكتور سمير غطاس: إّن أفراد أمناء الشرطة ُيشكلون 

خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، أّن: "هناك خلاًل كبيرًا في مناهج تعليم أمناء الشرطة، ولذلك يجب معالجة هذا الخلل في 

بضرورة حل وطالب غطاس الحكومة .أسرع وقت ممكن"، وأّن السكوت على أخطاء أمناء الشرطة عّظم من حجم هذه الظاهرة

ودعا غطاس .ائتالف ونقابة أمناء الشرطة، ألنّ هذا األمر غير مقبول، وألنّ هذا االئتالف هو من دعا لالعتصام والتظاهر منذ فترة

 وزارة الداخلية، بضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب، لتعديل مناهج أفراد أمناء الشرطة.

 12/6/6112 بوابة األهرام

 عزمي مجاهد: ال مانع لدينا في لعب المصريين بتل أبيب

جاء ذلك خالل مداخلة  تحاد الكرة المصرية، أنه ال مانع في لعب المصريين في تل أبيب،أكد عزمي مجاهد المتحدث اإلعالمي ال

وقال مجاهد: "فيه تبادل .هاتفية أجراها مع مجدي طنطاوي ببرنامج "كالم جرايد" المذاع على قناة "العاصمة" الفضائية

 ."وفيه عالقة مع إسرائيل، والزم نتكلم بوضوحدبلوماسي مع إسرائيل، وفيه العبين مصريين لعبوا مباريات في تل أبيب، 

وأضاف: "الرياضة تبعد تماًما عن السياسة وما دام فيه تمثيل دبلوماسي ماعندناش مشكلة، بالرغم من تحفظنا على إسرائيل 

 ."وموقفنا الواضح منهم

 12/6/6112 رصد

http://rassd.com/177282.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7/2588445#.VsQo2Pl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/858934/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7.aspx
http://rassd.com/177247.htm
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 -سو شيال ميديا: 

 أبو بكر عن أزمة الدوالر: الشعب "هايزعلكم"خالد 

وقال في تغريدة .جنيهات في السوق السوداء 0انتقد المحامي خالد أبو بكر، تعامل الحكومة مع أزمة الدوالر الذي وصل سعره إلى 

ارتفاع الدوالر؟ وال عبر حسابهالشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "هو مافيش أي تعليق من محافظ البنك المركزي على 

 ."تعليق من رئيس الحكومة ؟؟ كده هاتبدأوا تسمعوا تعليق الشعب وساعتها هاتزعلو

 17/6/6112 مصر العربية

 

 منى تدعو األطباء لوقفات "الكرامة" السبت المقبل

الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة دعت 

وطالبت مينا في منشور بصفحتها الشخية على موقع التواصل االجتماعي "فيس .األطباء والتي انعقدت يوم الجمعة الماضي

 61وقفات الكرامة. السبت القادم .يوم السبت المقبل، في جميع مستشفيات مصربوك"، أن تكون الوقفة لمدة ساعة واحدة، 

فبراير بجميع مستشفيات مصرتنفيًذا لقرارات الجمعية العمومية تدعو نقابة األطباء جميع أطبائها لتنظيم وقفات إحتجاجية 

بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وعلى  فبراير، للمطالبة 61بجميع المستشفيات لمدة ساعة واحدة صباح يوم السبت القادم 

 .رأسها سرعة إحالة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة

 17/6/6112 مصر العربية

 

 " األمن للبرلمان أمن قوميحازم عبد العظيم: السيسي لدية قناعة أن "تظبيط

اعتبر الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أمين الشباب بحملة السيسي، أن نظرة الرئيس لتدخالت األمن في البرلمان يعتبر 

وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "حديث السيسي عن .ضمن تداعيات األمن القومي

 ."ان صريح واحترمته جدا وربما لديه قناعة ان تدخل االجهزة السيادية في تظبيط البرلمان أمن قوميالديمقراطية في مصر ك

 12/6/6112 مصر العربية

 

 وجود مؤامرة صهيونية رغم امتداحه لنتياهواألسواني: مؤيدو السيسي يؤمنون ب

رأى الدكتور عالء األسواني األديب العالمي، أن هناك تناقد كبير بين مؤيدي السيسي الذين يؤمنون بوجود مؤامرة صهيونية 

يتر": وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر "تو.عليه، رغم ثناء الرئيس على نتنياهو رئيس وزراء إسرئيل

"السيساوي كائن يؤمن بوجود مؤامرة صهيونية كبرى لحرمان مصر من قيادة السيسي وفي نفس الوقت يشعر بالسعادة والفخر 

 ."وهو يقرأ مديح السيسي في نتنياهو

 12/6/6112 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%A7/931296-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%83%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%A7/931257-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/930864-%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B8%D8%A8%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/930774-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
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 نور فرحات: كل جرائم قتل المصريين كاملة والقاتل اليترك خلفه دليل

ها نألى براءة الضابط المتهم بقتل سيد بالل، بأنه في مصر الجريمة قد تفيد، علق الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري، عل

وقال في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك: "براءة مبارك .ن القاتل لن يترك دليل إدانتهألكاملة، و

ض حكم إدانة الضابط المتهم بقتل شيماء من التحريص على قتل المتظاهرين، وبراءة العادلى ومساعديه من نفس التهمة، ونق

وأضاف:"المصريون هم الشعب الوحيد الذى يقتل أفراده دون أن يترك ."الصباغ، وبراءة الضابط المتهم بقتل سيد بالل وتعذيبه

 ."القاتل دليال وراءه، الجريمة عندنا كاملة الجريمة قد تفيد

 12/6/6112 مصر العربية

 

 ديم ضابط للمحاكمةجمال عيد: في دولة اإلفالت من العقاب أصبح مدهشا تق

رأي المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق اإلنسان أن اندهاش البعض من تقديم ضابط للمحكمة، في غير محله، 

وقال في تغريدة له .ففي دولة االفالت من العقاب التى نعيش فيهان من األولي االندهاش من تقديم ضابط مذنب للمحاكمة

ن المصغر "تويتر": "يندهش البعض حين يفلت ضابط أجرم من العقاب، أنا أندهش حين يعاقب على حسابه بموقع التدوي

 ."ضابط أجرم، في ظل دولة االفالت من العقاب

 12/6/6112 مصر العربية

 

 نجاد البرعي: عايزين نسمع كلمتين عن "تقشف" الحكومة

وقال .انتقد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، تصريحات رئيس الوزارء شريف إسماعيل، حول اتخاذ قرارات مؤلمة خالل الفترة القادمة

رئيس الوزراء يبشر المصريين بإجراءات مؤلمة! مؤلمة دي “في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ."لحد فين يعني هنوصل أسوأ من كده إيه؟ وبعدين طيب ما نسمع عن تقشف الحكومه كلمتين

 12/6/6112 مصر العربية

 

 حافظ أبو سعدة: المواطن لن يتحمل أعباء أخرى

المواطن للمزيد من األعباء بسبب اتخاذ الحكومة لقرارات  تحمل رفض حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان،

عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "اإلعالميين والصحفيين اللي وقال في تغريدة .صعبة في الفترة القادمة

قابلوا رئيس الوزراء بيبشرونا أن في قرارات صعبة ها يعلنها رئيس الوزراء في برنامجه، السؤال هل يحتمل المواطن أعباء 

 ."اخرى؟

 12/6/6112 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%A7/930630-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/930594-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%B4%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%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%A7/930273-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%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%A7/930300-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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 النشره المجتمعيه

 

 أوال: الحراك المجتمعي

 

 وقفة احتجاجية للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة

ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا ناس مظلومين".. بهذه الالفتات نظم عدد من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وقفة "

قال و جنيًها 011أمام مبنى الهيئة؛ للمطالبة بحقوقهم المالية، ومساواتهم بزمالئهم؛ حيث إن رواتبهم ال تتعدى احتجاجية 

، مؤكدين أنهم طرقوا كل األبواب الممكنة، لكن دون جدوى ولم يجدوا سوى تعنت 1121المحتجون، إن رواتب زمالئهم وصلت إلى 

عقد ألبناء  111طالب المحتجون بالكشف عن فساد المسؤولين عن عمل والقائمين على األمر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 

 .في الهيئة دون وجه حقالعاملين وأبناء أصحاب المصالح 

 رصد 6112-6-12

 

 قوى عمالية تدعوا لالحتشاد رفًضا لمسودة قانون العمل الجديد

نظمت حملة "نحو قانون عادل للعمل" ندوة صحفية مساء اليوم، بمقر المركز المصري للحقوق اإلجتماعية والشخصية بعنوان 

وفاطمة  -المحامي العمالي -النقابات بين حق العمال في التنظيم والمنع الحكومي" وكان من أبرز الحضور، خالد علي "قانون 

وأكدت جميع القوي المشاركة بالمؤتمر، أنه بعد  ولفيف من العمال -رئيس نقابة العامليين بالقوي العاملة بالجيزة -رمضان

النقابات والذي سمي عقب "ثورة يناير"، بقانون الحريات النقابية، خرجت عليهم  ست سنوات من المناقشة والجدل، حول قانون

وزارة القوى العاملة والهجرة بمسودة قانون جديدة أسمتها "المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم"، لم تشارك في صياغتها 

ة الحق في العمل النقابي، كما سمحت مسودة قطاعات واسعة من النقابات العمالية، كما وضعت شروط بالقانون تعرقل ممارس

وأضاف  القانون، بتضييق صالحيات النقابات بشكل عام، وعودة وزارة القوى العاملة بالتدخل مرة أخري في شئون النقابات

النظام المشاركون أيًضا أنه لم يفاجأوا من طرح مسودة القانون، في الوقت الذي تتعرض له الحركة العمالية للهجوم من جانب 

عن طريق أذرعه اإلعالمية علي حد وصفهم، إضافة إلي رفع دعوى من جانب النقابة العامة للضرائب والجمارك والبنوك التابعة 

التحاد عمال مصر، ضد االتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة التابعة له وتطالب 

ها غير قانونية، علي الرغم من اعتراف الدولة باالتحاد المصري للنقابات المستقلة المنبثقة عنه الدعوى بحل النقابة بوصف

خالل كلمته، جميع العمال  -المحامي العمالي -ودعي أيًضا خالد علي ."جميع النقابات المستقلة التي نشأت من رحم "ثورة يناير

ماتهم، وعرض الحلول لجميع أزماتهم، على أن تتم الدعوة لجميع إلي تنظيم يوًما في نقابة الصحفيين لعرض قضاياهم وأز

النقابات العمالية وجميع عمال مصر، وعمل حشد عام بنقابة الصحفيين في هذا اليوم، لكي يلفتوا نظر النظام أنهم مازالوا 

 ."موجودين، حتي اآلن، وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم التي اكتسبوها عقب "ثورة يناير

 رصد 6112-6-17

 

 

http://rassd.com/177205.htm
http://rassd.com/177260.htm
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 ثانيا: قضايا المجتمع

 قتصاداأل

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

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

الذي يقدمه اإلعالمي شريف عامر، « يحدث في مصر»في مداخلة هاتفية لبرنامج « توفيق»وأضاف  جنيهات 0السوداء ليتعد الـ

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

 قرشًا. 12جنيهات و

 6112-6-21 بوابة االخبار

 وحالنا واقف"“قروش ..  011شعبة المستوردين: الدوالر بـ 

ة القاهرة التجارية، شركات الصرافة بالتالعب في أسعار صرف الدوالر خاصة اتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرف

وأنهم يستغلون صدور أى قرارات من جانب الدولة وللقيام برفع األسعار مع المضاربين بالسوق السوداء، مؤكدا وصول أسعار 

يحات لـ"مصر العربية" أن المستوردين وقال في تصر  قرش 011قروش كسعر بيع وللشراء سجل  011الدوالر بالسوق السوداء لـ 

خالل الفترة الراهنة ال يقومون بشراء الدوالر في ظل حالة التخبط السياسي والرؤية االقتصادية والغير متزنة من جانب وزير 

 السوداء القرارالصناعة طارق قابيل ووزراء المجموعة االقتصادية، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي وراء قفز أسعار الدوالر داخل السوق 

حالنا واقف وال بنشترى دوالر وال نتعاقد علي ” وتابع: سلعة 21الخاطئة كتحديد سقف إيداع الدوالر وتقيد استيراد أكثر من 

وقرار الحكومة بحظر استيراد  %11إلي  61صفقات جديدة،" بعد زيادة أسعار الجمارك على السلع المستوردة بنسبة تراوحت بين 

 ل المصنع في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.السلع دون تسجي

 6112-6-12 مصر العربيه

 أيام ودائع الشركات المستوردة بعد رفع الحد األقصى لإليداع 11مليار دوالر فى 

أيام بعد رفع الحد  11دوالر فى  كشف مصدر مسئول البنك المركزى ان اجمالى االيداعات النقدية الدوالرية بالبنوك تجاوزت مليار

ألف دوالر، الستيراد السلع األساسية والتموينية، وقطع الغيار ومستلزمات االنتاج والخامات، والسلع  621األقصى لإليداع إلى 

ا اصدر ، فيمواكد المصدر استمرار العمل بالحد االقصى لاليداع النقدى الدوالرى بالنسبة لالستيراد الوسيطة، واالدوية واالمصال،

البنك مساء اول امس قرارا برفع الحد األقصى لإليداع النقدي بالعمالت األجنبية ليصبح مليون دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعمالت 

األجنبية شهريًا وبدون حد أقصى لإليداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها 

 االستيرادية.

 6112-6-17 جريدة االهرام

 البنك المركزي يحظر استخدام الدوالر في بطاقات الدفع اإللكتروني داخل مصر

شراًء وبيًعا في مجال السلع والخدمات على أن يكون التعامل قرر البنك المركزي حظر استخدام الدوالر في المعامالت التجارية 

وذكر البنك  بالجنيه المصري فقط، سواًء من خالل التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع اآللي والبطاقات االئتمانية

صم من خالل أجهزة نقاط البيع المركزي، في بيان اليوم، أنه تالحظ في اآلونة األخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خ

 )بي أو إس( بالدوالر وليس الجنيه رغم أنها صادرة من بنوك محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه.

 6112-6-12 الوطن

http://akhbarelyom.com/article/56c235989d78733558899d14/%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.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/930504-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80-910-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B4-%E2%80%9C%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
http://www.ahram.org.eg/News/131819/5/477148/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89--%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/976924


 

 

6112فبراير 71  مرصد اإلعالم المصري       17   

 

 جنيه 0.11دوالر السوق السوداء يواصل الصعود إلى 

جنيهات أول أمس، 0جنيه مقابل  0.11دوالر السوق السوداء ارتفاعه منذ أول أمس، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة عند واصل 

فى ظل استمرار نقص الدوالر، وارتفاع الطلب عليه، بعد قرار البنك المركزى رفع سقف اإليداع الدوالرى فى البنوك إلى مليون 

 «سريعة»خطوة  قرار البنك المركزى« بلتون فاينانشيال»واعتبرت وحدة أبحاث  المصدرة ألف دوالر للشركات 621دوالر بدال من 

 21باتجاه تعويم الجنيه أمام الدوالر، السيما أن القرار هو الثانى فى هذا الخصوص بعد نحو عام من العمل بالقرار عند سقف 

 .ألف دوالر 

 6112-6-17 الشروق

 صحهال

 مسؤول بـ"الصحة" عن تظاهر طالب المعاهد الصحية: "هيفضلوا طول عمرهم دبلوم"

ضد القرار رقم  علق الدكتور سيد العوضي مدير عام التعليم الفني بوزارة الصحة، على تظاهر طالب المعاهد الصحية للتمريض،

 ، والذي ينص على اعتبارهم مثل الحاصلين على "دبلوم"، إضافة إلى عدم جواز استكمال دراستهم إال على نفقتهم الشخصية161

أشهر، فلماذا يثار اآلن، أم أن السبب هو القلق الُمثار في األطباء والمهندسين، لفتح  0وقال العوضي: "القرار صدر منذ أكثر من 

وعن شكوى  ."م المتربصين"، مؤكدا: "سأتجه صباح الغد إلى المعهد الفني الصحي باإلسكندرية، للتفاوض مع الطلبةالباب أما

بعض الطالب، من أن القرار سيجعلهم يتخرجون بمؤهل دبلوم وليس بكالوريوس، قال العوضي، لـ"الوطن": "هما دبلوم 

 حلهم فرصة يكملوا تحت مستوى تقني".وهيفضلوا طول عمرهم دبلوم، بالعكس القرار الجديد أتا

 6112-6-12 الوطن

 النقل والمواصالت

 استئناف حركة القطارات بملوي بعد توقفها لمدة ساعتين

"مميز"  01ساعتين، بسبب عطل بالقطار رقم انتظمت حركة القطارات بمركز ملوى بمحافظة المنيا، منذ قليل، بعد توقفها 

وفشلت جميع  القادم من أسيوط ومتجه للقاهرة، برصيف محطة ملوى صباح اليوم، مما أدى إلى توقف القطار قرابة الساعتين

محاوالت المسئولين بالمحطة فى إصالح العطل، األمر الذى استدعى سائق القطار طلب حضور فنين وبرادين من محطة سكك 

كما شهد المزلقان البحرى بمدينة ملوى حالة من االرتباك  يد المنيا حتى تم تصليح العطل وتشغيل حركة القطارات مرة ثانيةحد

 أسوان تكدس السيارات فى االتحاهين بسبب هذا العطل . -والفوضى المرورية، وشهد الطريق الزراعى مصر

 6112-6-21 بوابة االخبار

 سياحهال

 اتحاد الغرف السياحية: تأجيل مديونيات القطاع لمدة عام

قال رئيس االتحاد المصري للغرف السياحة ، إلهامي الزيات إنه تم االتفاق خالل االجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف 

وأوضح الزيات أن جميع المستثمرين السياحيين طالبوا الحكومة   تأجيل مديونيات قطاع السياحة لمدة عام إسماعيل على

سنوات وبدون أي فوائد  0فبراير ، مضيفا أنه سيتم السداد على مدار  62بتأجيل المديونيات خالل االجتماع الذي عقد الثالثاء 

 االتفاق تضمن تشكيل لجنة لمناقشة أهم ملفات القطاع.وأضاف الزيات أن  على جميع قطاعات السياحة

 6112-6-17 بوابة االخبار

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022016&id=21cec154-40e4-444c-af95-05559225268a
http://www.elwatannews.com/news/details/976930
http://akhbarelyom.com/article/56c307149d7873242e88a9a0/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%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%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-1455621908
http://akhbarelyom.com/article/56c39f4d9d78739472dcc54a/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1455660877
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 منشأة سياحية 21ماليين جنيه إعانات لـ  2القوى العاملة: صرف 

جنيها  016ألفا و 161ماليين و 2جمال سرور استمرار مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء في صرف  أعلن وزير القوى العاملة

منشأة سياحية وفندقية، تعثرت في صرف أجور عمالها، نظرا للظروف االقتصادية التي تمر بها هذه  21إعانات طوارئ لـ 

في تصريح له  -وقال الوزير  مل والعمال داخل هذه المنشآتالمنشآت، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، الستقرار الع

إنه "تم صرف هذه المبالغ طبقا للطلبات الواردة من غرفة المنشآت السياحية لصندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، فضال عن  -

مقابل ما تم صرفه، تم بحث باقي الطلبات تباعا للمنشآت المتعثرة حتى يتم صرف إعانات الطوارئ لعمالها"، مؤكدا أنه في 

 منشأة لعدم استيفاء ضوابط الصرف، حيث أظهرت القوائم المالية لتلك المنشآت أنها تحقق أرباحا. 11استبعاد طلبات 

 6112-6-17 بوابة االخبار

 

 مركزا للغوص بمدينتى شرم الشيخ ودهب النحسار الحركة السياحية 21توقف نشاط 

مركزا للغوص فى مدينتى شرم الشيخ  21كشف مصدر مسئول بغرفة الغوص واألنشطة البحرية، عن توقف نشاط أكثر من 

يق عدد من الدول األوروبية مركزا بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة انحسار الحركة السياحية، عقب تعل 101ودهب من إجمالى 

رحالتها لمدينة شرم الشيخ، على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء أكتوبر الماضى. وقال المصدر، لـ "اليوم 

السابع"،إن أصحاب مراكز الغوص توقفوا عن العمل وأغلقوا منشآتهم لتقليل حجم الخسائر الناجمة من انخفاض الحركة، مشيرا 

 .نه تم تسريح جميع العمالة المؤقتة، ومنح العمالة الدائمة إجازات لحين عودة السياحة لمدينة شرم الشيخإلى أ
 6112-6-17 اليوم السابع

 زراعهال

 ارتفاًعا في أسعار المحصول %01رئيس "شعبة األرز": 

، فى األسواق بسبب ٪٠٢التجارية، عن ارتفاع أسعار األرز بنسبة كشف الباشا إدريس، رئيس شعبة األرز والمصدرين بالغرف 

« الدروباك»التهريب إلى جميع الدول العربية المجاورة وإسرائيل وتركيا، عن طريق جميع المنافذ البرية والبحرية ونتيجة نظام 

 ٥آالف جنيه للطن إلى  ٠السوق المحلية من إن طن األرز ارتفع حاليا فى « البوابة»لـ« إدريس»وقال   المتبع حاليا فى الموانئ

آالف، وحاليا يقوم تجار األرز بمضاربات وعمليات تخزين للبضاعة مع علمهم بارتفاع األسعار وهو ما يعنى عودة االحتكار مرة 

 أخري.

 6112-6-17 البوابه نيوز

 

 الفساد مستمر«.. دعم القمح»ن بعد تراجع الحكومة ع

جنيهًا لألردب، في  ٠٠٢تسبب تراجع الحكومة عن منظومة دعم القمح الجديدة ، والعودة إلى النظام القديم، وشراء القمح بقيمة 

 للنواب لتمرير بيان الحكومة« رشوة»ردود أفعال واسعة ما بين مؤيد ومعارض، ووصف بعض المعارضين الخطوة الحكومية بأنها 

والعمل على إرضائهم، وتساءلوا عن الضمانات التي يمكن أن تضعها الحكومة لمنع إهدار المال العام، والفساد الذي شاب عملية 

 مليار جنيه. ٠التوريد العام الماضي، الذي قدره الخبراء بنحو 

 612-6-12 المصري اليوم

 

http://akhbarelyom.com/article/56c422e99d78738727584661/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-6-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-68-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1455694569
http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-50-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/2588632#.VsQ1m_krLIU
http://www.albawabhnews.com/1776541
http://www.almasryalyoum.com/news/details/893870
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 %16"اإلحصاء": تراجع استهالك القطن محلًيا بنسبة 

؛ %16كشف تقرير صادر، اليوم الثالثاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، عن تراجع استهالك القطن "محلًيا" بنسبة 

ألف قنطار  110طان المحليـة نحو وذلك بسبب توقف بعض مصانع الغزل عن اإلنتاج؛ حيث بلغ إجمالي كمية المستهلك من األق

 آالف قنطار متري للفترة نفسها من الموسم السابق 101.7، في مقابل نحو 6112متري خالل الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 

ألف  012.0ألف قنطار متري خالل الفترة المذكورة، مقابل نحو  16.1وبحسب التقرير، بلغت كمية األقطان التي تم حلجها نحو 

وبلغت  ، وذلك النخفاض المحصول من القطن%17.2ار متري للفترة نفسها من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قدرها قنط

ألف  612.1، في مقابل نحو 6112ألف قنطار متري خالل الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر  11.2كمية األقطان التي تم كبسها نحو 

 .؛ بسبب انخفاض المحصول من القطن%00.6بنسبة انخفاض قدرها  قنطار متري للفترة نفسها من الموسم السابق،
 6112-6-17 رصد

 قباطاأل

 بالكنيسة البطرسية« الخميس»يترأس جنازة بطرس غالي  تواضروس 

لألمم المتحدة والرئيس المؤسس للمجلس أعلنت مصادر كنسية، أن جنازة الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي األمين العام 

فبراير، بالكنيسة البطرسية  11عاما، ستقام في الخامسة مساء الخميس  01القومي لحقوق اإلنسان والذي توفي عن عمر يناهز 

 .بشارع رمسيس

بابا اإلسكندرية  إلى أنه من المتوقع أن يترأس تواضروس الثاني -في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم -وأشارت المصادر 

وبطريرك الكرازة المرقسية صالة الجنازة، موضحا أن الكنسية تبحث إجراءات الصالة ووسائل التأمين الالزمة لهذا الحدث على أن 

 يتم إعالن تفاصيلها في أقرب وقت.

 6112-6-21 بوابة االخبار

 رسميا .."وزارة اآلثار" تبلغ أديرة وادى النطرون انها لن تتحمل تكلفة الترميم

بيشوى لـ"اليوم السابع"، أن وزارة اآلثار لن تتحمل تكلفة ترميم  أكد القمص صرابامون األنبا بيشوى المتحدث باسم دير األنبا

األديرة األثرية بمنطقة وادى النطرون، مشيرا إلى أنها أبلغت األديرة ذلك بشكل رسمى، بعد تضررها بمياه السيول التى اجتاحت 

األنبا متاؤس رئيس دير السريان بوادى  ونقل فادى يوسف منسق ائتالف أقباط مصر، أن االئتالف التقى المنطقة نوفمبر الماضى

النطرون، والذى أعرب عن قلقه من احتمالية تعرض الكنائس األثرية بالدير ألضرار نتيجة قرار وزارة اآلثار بعدم المساس 

 بالكنائس حتى انتهاء فصل الشتاء فى منتصف مارس المقبل، ما قد يعرضها للمزيد من األضرار.

 6112-6-12 االقباط اليوم

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/177189.htm
http://akhbarelyom.com/article/56c371139e7873391bf46878/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1455649043
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=144431
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

  انتحار مجند بالمنوفية بطلقة فى الصدر عقب تلقيه اتصاال تليفونيا

انتحر مجند مقيم بمحافظة أسيوط، بإطالق رصاصة فى صدره من سالحه الميرى، حال تلقيه اتصال هاتفى من منزله، أثناء 

وجوده فى الخدمة باستاد شبين الكوم الرياضى، وُنِقَل إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وُحرَِّر محضر بالواقعة، وأخطرت 

 النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 17/6/6112 اليوم السابع

 

 الداخلية: مقتل أمين شرطة وإصابة اثنين فى هجوم على كمين بالجيزة

أمين الشرطة أحمد السيد، وإصابة أمينى شرطة آخرين، إثر إطالق مجهولون الرصاص أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، مقتل 

على كمين أمنى بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق مديرية أمن الجيزة. وُنِقلَ الضحايا للمستشفى، وتمشط قوات األمن المنطقة 

  .لمالحقة الجناة، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية

 12/6/6112 اليوم السابع

 

 ضبط ساعتين ونظارة شمسية مزودات بكاميرات فى مطار القاهرة

منها مزودة بكاميرات دقيقة وممنوع  تمكنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة، من ضبط نظارة شمس وساعتين كل

 استقدامها طبقا لتعليمات تخص األمن القومي، لعدم استخدامها في أغراض تضر باألمن العام.  

 12/6/6112 بوابة األهرام

 

 نوزير الداخلية: "الشرطة فى خدمة الشعب" عقيدتنا ونعمل وفق القانون دون المساس بكرامة المواطني

قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" هو عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة رجال الشرطة، 

وأسلوب ومنهج يتحقق من خالل العمل الدؤوب لتقديم أعلى مستويات الخدمة األمنية والعمل الوطنى وبذل كافة الجهود لتحقيق 

للقانون دون المساس بكرامة المواطنين إيمانًا منهم بالرسالة النبيلة التى يفخرون بحملها ونيل  األمن، والتعامل بحسم وفقًا

جاء ذلك خالل اإلجتماع الذى عقده اللواء مجدى عبدالغفار بعدٍد من القيادات األمنية بمختلف المواقع الشرطية  فى .شرفها

فى إطار لقاءاته الدورية بالقيادات األمنية والضباط، ومن  -ارات العامةختام الدورة األولى لمؤتمر مديرى األمن والمصالح واإلد

 منطلق حرصه على التواصل المباشر مع كافة المستويات من رجال الشرطة.

 12/6/6112 بوابة األهرام

 -محاكم ونيابات: 

 تفاء القسرى لذويهمالقضاء اإلداري يقضي بعدم قبول دعاوى لمواطنين يطالبون باإلفصاح عن مكان االخ

قضت محكمة القضاءاإلداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى، 

 التى يطالب األهالي فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية باإلفصاح عن مكان ذويهم المختفين قسريا.

 12/6/6112 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86/2588498#.VsQowfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7/2588438#.VsQo9vl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/858907/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/858859/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/858856/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8.aspx


 

 

6112فبراير 71  مرصد اإلعالم المصري       21   

 

 النائب العام يحيل بالًغا يتهم حمدين صباحي بالسعى لقلب نظام الحكم إلى التحقيق

النائب العام المستشار نبيل صادق، بالًغا ضد حمدين صباحي، إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق فى اتهامه بمحاولة أحال 

واتهم المحامى أشرف فرحات مقدم البالغ، صباحي بالتحريض على التظاهر والعنف ضد .قلب نظام الحكم، والتحريض على العنف

 مي وائل اإلبراشي ببرنامج "الـعاشرة مساًء "يناير الماضى".النظام الحالي، خالل لقائه مع اإلعال

 12/6/6112 بوابة األهرام

 

 بالل سيد بقتل المتهم الضابط براءة

قضت محكمة جنايات اإلسكندرية، ببراءة حسام الشناوي ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة من تهمة تعذيب وقتل "السيد 

 .6111بالل" وآخرين على خلفية التحقيقات في التفجير الذي شهدته كنيسة القديسين عشية رأس السنة الميالدية 

 12/6/6112 بوابة األخبار

 -اعتقاالت: 

 شخص لمشاركتهم في مسيرة بالشرقية 11القبض على 

شخصا لمشاركتهم في مسيرة بدون تصريح بمركز بلبيس، وبحوزتهم منشورات  11تمكنت أجهزة األمن بالشرقية من القبض على 

 ومطبوعات تحّرض على العنف وتروج لفكر الجماعة.

 12/6/6112 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/858752/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56c31e499d78731338770026/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%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%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-1455627849
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022016&id=69d89cfa-4fe4-46bb-bbf5-a3fd63abb3bf
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــ

" " لقوات الدفاع الجوي111-حجازي" يشهد المشروع التدريبي "جاسر  

"، الذي تنفذه 111 –محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة "جاسر شهد الفريق 

ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات القوات  إحدى تشكيالت قوات الدفاع الجوى.

لتراس، قائد قوات الدفاع الجوي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وطلبة الكليات حضر المرحلة الفريق عبد المنعم ا المسلحة.

 .والمعاهد العسكرية

 12/6/6112 بوابة األخبار

 

 رئيس عمليات الجيش األردني يزور "قادر" بحضور قيادات "العربية للتصنيع" اليوم

للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع برئاسة يزور وفد عسكري أردني رفيع المستوي، بعد قليل، مصنع قادر 

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

 للتصنيع"، ويبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

 12/6/6112 الوطن

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56c31de79d78732d38770026/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1-110-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1455627751
http://www.elwatannews.com/news/details/975832

