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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

 القمة االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمى فى جاكرتا لحضورسيسي دعوة ال

السيسى أمس أهمية مساندة جهود منظمة التعاون اإلسالمى على كل األصعدة، السيما فيما يتعلق بمساندة القضية  أكد

نسبة لمصر الفلسطينية التى تدعمها مصر بقوة فى المحافل اإلقليمية والدولية، فى ضوء ما تمثله من أهمية محورية بال

جاءت تصريحات الرئيس خالل استقباله أمس الدكتور نور حسن ويرايودا, المبعوث الخاص لرئيس جمهورية  ولمستقبل المنطقة.

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى بِاسم  إندونيسيا, ووزير الخارجية األسبق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

اإلندونيسى سلم الرئيس خطابًا من رئيس إندونيسيا تضمن دعوته لحضور القمة االستثنائية لمنظمة الرئاسة، بأن المبعوث 

 .6112مارس  7و 2التعاون اإلسالمى حول فلسطين والقدس الشريف التى تستضيفها جاكرتا يومى 

 18/6/6112 األهرام

 

 

 مصر تدين انفجار أنقرة وتدعو المجتمع الدولي للتكاتف في مواجهة اإلرهاب

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، بأشد العبارات التفجير اإلرهابي الذي وقع مساء أمس األربعاء 

وأعرب  في العاصمة التركية أنقرة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش التركي والمدنيين. 6112فبراير  17

 المتحدث باسم الخارجية، عن تعازي جمهورية مصر العربية للشعب التركي وألسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

علي موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه  وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد

 .الظاهرة البغيضة، التي تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسالمتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين

 18/6/6112 األهرام

 

 

 شكري يتصل بكيرى والفروف حول سبل إنفاذ اتفاق وقف العدائيات في سوريا

ساعة األخيرة، شهدت اتصاالت هاتفية بين وزير  62صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الـ

وأوضح أبو زيد أن  الخارجية سامح شكري وكل من وزير الخارجية األمريكي جون كيرى، ووزير خارجية روسيا سيرجى الفروف.

نخ األخيرة بميواالتصاالت، تناولت الوضع فى سوريا وسبل تنفيذ اتفاق وقف العدائيات الذى تم التوصل إليه خالل االجتماعات 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري، كان قد تلقى اتصاال من وزير الخارجية  لمجموعة الدعم الدولية لسوريا.

األمريكي تناول نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا األخير والجهود الدولية واإلقليمية المطلوبة لوضع اتفاق وقف 

 وأعقب يات موضع التنفيذ وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق األشد احتياجًا لها داخل األراضي السورية.العدائ

ذلك، اتصال قام به الوزير شكري مع وزير خارجية روسيا اليوم األربعاء لنفس الغرض، مشيًرا إلى أن الفترة الحالية تقتضى تنسيق 

 يذ اتفاق وقف العدائيات مع االستمرار في الوقت ذاته في مكافحة اإلرهاب بسوريا.الجهود من أجل وضع ضمانات لتنف

 17/6/6112 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131820/25/477271/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859428/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859313/%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-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84.aspx
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 السيسي: مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج.. و"مسافة السكة" تعكس هذا المفهوم

السيسي إن مصر لن تتواني عن الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكدًا أن الجيش المصري  قال

وفًدا من كبار الصحفيين  لسيسيجاء ذلك خالل استقبال ا هو جيش كل العرب، وأن عبارة "مسافة السكة" تعكس هذا المفهوم. 

أهم الصحف ووكالة األنباء الكويتية، وذلك لتقديم الشكر لمصر على مشاركتها في حرب  واإلعالميين الكويتيين، ضم رؤساء تحرير

.وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء الوفد اإلعالمي الكويتي 1991تحرير الكويت عام 

رير الكويت، مستذكرين الدماء المصرية الطاهرة التي أشادوا في مستهل اللقاء بمشاركة القوات المسلحة المصرية في حرب تح

 سالت على أرضهم وامتزجت بدماء أشقائهم الكويتيين.

 17/6/6112 بوابة األهرام

 شكري ُيناقش مع المبعوث األمريكى للتحالف الدولي ضد "داعش" مكافحة اإلرهاب بسوريا وليبيا

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم األربعاء، بريت ماكجورك المبعوث الرئاسي األمريكي الخاص بالتحالف الدولي ضد داعش، 

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث  يزور مصر للتشاور حول الجهود الدولية فى مجال مكافحة التنظيم اإلرهابي.والذى 

الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول نتائج االجتماع األخير لمجموعة الدعم الدولية لسوريا والذى عقد على 

مخض عنه من اتفاق بشأن وقف العدائيات وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية لسوريا، هامش مؤتمر ميونخ لألمن، وما ت

ومن جانبه أكد سامح شكرى  وكيفية وضع االتفاق موضع التنفيذ دون التعارض مع جهود مكافحة تنظيم داعش فى سوريا. 

على المسرح السوري قصارى جهدها من أجل للمسئول األمريكي على ضرورة أن تبذل جميع األطراف الدولية واإلقليمية المؤثرة 

ضمان وقف العدائيات، وأال تضيع تلك الفرصة السانحة لخلق بيئة داعمة إلعادة إطالق مفاوضات العملية السياسية والتعامل 

ة ر الخارجيوأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن محادثات وزي مع التحديات اإلنسانية الخطيرة التى يواجهها الشعب السوري.

مع المبعوث األمريكي تناولت أيضاً تقييم األوضاع األمنية فى ليبيا وجهود مكافحة تنظيم داعش فى األراضي الليبية، وتم التأكيد 

مجددًا على األهمية البالغة لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية، واعتمادها من جانب مجلس النواب، باعتبارها الخطوة 

 لوصول إلى رؤية موحدة يدعم بها المجتمع الدولى جهود مكافحة اإلرهاب فى ليبيا.الرئيسية نحو ا

 17/6/6112 بوابة األهرام

 ر بدورها القيادي التقليدي مهمالمبعوث األمريكي لمكافحة "داعش": اضطالع مص

وصف بريت ماكجورك، المبعوث الرئاسي األمريكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، اجتماعه بسامح شكري وزير الخارجية، 

وقال ماكجورك: "من المهم دوًما االستماع  في إطار متابعة التشاور حول األوضاع في سوريا.اليوم األربعاء، بأنه "كان بناء للغاية"، 

لوجهة النظر المصرية في إطار الدور القيادي، الذي تلعبه مصر في المنطقة، ودوليًّا، وقد كان تركيز المناقشات اليوم حول الحملة 

اآلراء مع وزير الخارجية للبناء على المناقشات السابقة مع مصر، خاصةأن الدولية لمكافحة "داعش"، ولهذا كان من المفيد تبادل 

وأضاف : "أن اضطالع مصر بدورها القيادي التقليدي هو أمر مهم  الحملة ضد "داعش" صعبة جدا، ولكننا نحقق تقدًما كبيًرا".

وحول ما إذا كانت مباحثات  ، والشهور القادمة".للغاية لنا، ونحن ممتنون لهذا الدور، ونتطلع لتعميق تلك الشراكة خالل األسابيع

اليوم تطرقت لمحاربة "داعش" بليبيا، قال المبعوث الرئاسي األمريكي : " بالفعل تم بحث األوضاع في ليبيا، ونحن نشعر بالقلق 

مل أن يوافق عليها من تنامى "داعش" في ليبيا، و نشعر بالتشجيع إزاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا، ونأ

 مجلس النواب خالل األيام المقبلة".

 17/6/6112 األهرام بوابة

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859337/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859299/%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-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%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%B6%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/227/859271/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84.aspx
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 الرئيس الجابوني خالل زيارته الرسمية لمصر غدا السيسي يستقبل

 ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان الرئيس الجابوني علي بونجو الذي سيقوم بزيارة رسمية لمصر.  يوم الخميس يستقبل السيسي

 إلى وسائل اإلعالم عقب انتهاء المباحثات الرسمية.

 17/6/6112 بوابة األهرام

 الخارجية: ندرس التحالف الدولي ضد داعش

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدء مصر مناقشة العرض المقدم من المبعوث الرئاسي  أعلن

وأضاف "أبو زيد" في تصريحاٍت صحفية، اليوم  األمريكي "بريت ماكجورك"، للتحالف الدولي ضد داعش في كٍل من سوريا وليبيا.

خارجية مصر، سامح شكري، مع المبعوث األمريكي؛ تناول نتائج االجتماع األخير لمجموعة الدعم األربعاء، أنَّ اللقاء الذي جمع وزير 

الدولية لسوريا، والذى عقد على هامش مؤتمر ميونخ لألمن، وما تمخض عنه من اتفاق بشأن وقف العدائيات وتسهيل وصول 

جية، أنَّ مصر تبذل قصادى جهدها مع جميع األطراف الدولية من جانبه، أكد سامح شكرى، وزير الخار المساعدات اإلنسانية لسوريا.

نبحث ضمان وقف العدائيات ضد المواطنين السوريين لخلق بيئة داعمة إلعادة ”وتابع:  واإلقليمية المؤثرة على المسرح السورى.

 ”.عب السوريإطالق مفاوضات العملية السياسية والتعامل مع التحديات اإلنسانية الخطيرة التى يواجهها الش

 17/6/6112 مصر العربية

 

 اليوم.. الوفود المشاركة بمنتدى "الكوميسا" تبدأ في الوصول إلى مصر

تبدأ وفود الدول األفريقية والمنظمات الدولية في الوصول إلى مصر، اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات منتدى االستثمار في 

لبحث سبل تنمية القارة ” 6112أفريقيا “والمقرر عقده أوائل األسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ بعنوان ” الكوميسا“أفريقيا 

فبراير بمدينة شرم الشيخ مؤتمر الكوميسا، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة  61و 61وتستضيف مصر يومى  السمراء.

 اية السيسي.والصناعة والتعاون الدولى تحت رع

 18/6/6112 مصر العربية

 

 مليار دوالر 31وحتى اآلن  1979حجم المساعدات لمصر منذ «: المعونة األمريكية»

وحتى اآلن  1979قالت مديرة المعونة األمريكية للتنمية، شيري كارلن، إن حجم المساعدات األمريكية لمصر منذ بدايتها عام 

اة الحي»، في حوارها لبرنامج «كارلن»مليوأضاف  مليار دوالر، مؤكدة أن أمريكا تقدم المساعدات لمصر بشكل متنوع. 31وصلت إلى 

، األربعاء، أن المعونة األمريكية تهتم بالفالح وتفتح مراكز تدريب لهم من أجل تصدير محاصيل «الحياة»شاشة ، عبر «اليوم

المعونة األمركية تعمل مع عدد من الوزارات قبل تقديم المساعدات ونعرف »وتابعت:  عالية الجودة، لتحقيق ربح كاٍف.

المساعادت االقتصادية »واستطردت:  «.خاللها ماذا يحتاجون وماذا يريدوناحتياجات مصر اعتمادا على عمل الوزارات.. نعلم من 

 «... يجب أن نتفاءل بالمستقبل6161ال تتوقف عن مصر ونتمنى أن تدوم لفترات طويلة ونحن نعتبرها تنمية متواصلة حتى 

م تلك المنظمات، ودائما ما تسألها وعن المعونات الموجهة لمنظمات المجتمع المدني أكدت أن أمريكا لديها جهود كبيرة في دع

كم أنا سعيدة بالعيش في مصر خالل العام »واختتمت حديثها عن مصر قائلة:  هل احترمت الحكومة حقوق اإلنسان أم ال.

 «.األخير.. الناس هنا مبدعون وأذكياء وأود أن أقدم لهم المزيد من المساعدات عبر برامجنا، لخلق المزيد من الفرص لهم

 17/6/6112 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859274/%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%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/932397-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%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%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/932791-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022016&id=b505ea90-2651-4f52-a216-0d67c52cf7fb
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 مغاربة يرفضون زيارة السيسي لبالدهم بعد دعوة محمد السادس له

االنقالب المصري عبد الفتاح السيسي للمغرب، عبر عدد من المغاربة في مواقع التواصل االجتماعي عن رفضهم لزيارة رئيس 

وكان محمد السادس قد بعث، الثالثاء، برسالة خطية  بعد أن وجه له الملك محمد السادس دعوة للقيام بزيارة رسمية للمغرب.

واعتبر عدد  مغرب.إلى عبد الفتاح السيسي، أوصلها وزير الخارجية المغربي صالح الدين مزوار، دعاه فيها للقيام بزيارة رسمية لل

 من المعلقين، على مواقع التواصل االجتماعي زيارة السيسي للمغرب بمثابة تطبيع مع االنقالب و"جرائمه في حق المصريين".

في  كما اعتبروها "طعنة" للشعب المصري الذي "يطمح إلى الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية، واستعادة ثورته المسروقة".

واعتبر  السيسي بالمغرب". وقع المئات من المغاربة عريضة إلكترونية بعنوان "نرفض استقبال المجرم عبد الفتاحالسياق ذاته، 

الموقعون استقبال السيسي "في بلدنا سيكون بمثابة التطبيع مع السيسي ومع نظامه المجرم والدموي، وسيكون قتال في حد 

 ى أوطان سماؤها الحرية وأرضها الكرامة والعدالة االجتماعية".ذاته للشعب المصري الذي نتقاسم وإياه طموحنا إل

 17/6/6112 61عربي

 "مونيتور" تدين تزايد اإلخفاء القسري في مصر وتطالب باإلفراج عن األبرياء

القسري على يد السلطات المحلية واستمرار النظام المصري على أدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، تزايد وقائع االختفاء 

ذات النهج القمعي واإلهدار الكامل لحقوق اإلنسان وعمليات االعتقال والحبس دون توافر أي مبررات قانونية في ظل التكدس 

غير المشروط عن المواطنين  وطالبت "مونيتور"، السلطات المصرية باإلفراج الفوري الذي تعاني منه مقار االحتجاز المصرية.

الذين لم تورطوا في أي جريمة يعاقب علها القانون ومن شأنها أن تكلفهم حبس حريتهم وتحمل الدولة مسؤولية سالمتهم 

وناشدت "مونيتور" في بيان لها ُمنظمات المجتمع المدني واألمم الُمتحدة بالتصعيد الفوري ضد  النفسية والبدنية والعقلية.

لحقوق وُمشجعي القمع والعنف الُمفرط ضد المواطنين بشكل عام ومخالفي الرأي بشكل خاص وتقدمهم لُمحاكمة ُمنتهكي ا

 جنائية عادلة وناجزة.

 18/6/6112 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/888465/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7
http://rassd.com/177373.htm
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 

مواصلة العمل فى المشروعات التى تمس حياة المواطنينإسماعيل يؤكد على ضرورة   

شدد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها فى المرحلة الراهنة فى مختلف 

اء منها فى القطاعات التنموية والتى تمس حياة المواطنين وتيسر أمور حياتهم وتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك لالنته

التوقيتات المحددة لها، وبالكفاءة المطلوبة، وفى إطار التمويل الموضوع لها، مع إعداد الدراسات ووضع البرامج الزمنية المتعلقة 

جاء ذلك خالل االجتماع األسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد أمس برئاسته، حيث قام .بالمشروعات المخطط تنفيذها مستقبالً 

والنقل بعرض تقريرين حول المشروعات التى تم االنتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا المشروعات الجارى وزيرا التموين 

 تنفيذها، المخطط تنفيذها وتقييمها ماليًا بوزارتيهما.

 18/6/6112 األهرام

 

  رئيس الوزراء يواصل لقاءاته اليوم برؤساء تحرير الصحف لعرض برنامج الحكومة

يواصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، عقد لقاءاته برؤساء تحرير الصحف والكتاب ، لعرض برنامج 

  .باإلضافة الى جهود الحكومة فى مختلف المجاالتالحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، 

 18/6/6112 اليوم السابع
 

«مجلس الوزراء»منع الوزراء من إجراء مقابالت إعالمية بدون إذن   

أن رئاسة مجلس الوزراء أبلغت جميع الوزراء بضرورة عدم إجراء أى مقابالت صحفية أو إعالمية دون الرجوع إلى « الشروق»علمت 

وقالت مصادر إن هذا الحظر ال يشمل المؤتمرات الصحفية والتصريحات التى يدلى بها الوزراء .رئاسة مجلس الوزراء والتنسيق معها

وأشارت المصادر إلى أن هذه القواعد الجديدة تأتى على خلفية .ركتهم فى فاعليات أو أحداث تتعلق بعمل وزارتهمأثناء مشا

المشكالت التى أثارتها تصريحات متضاربة وغير دقيقة لمسئولين كبار خالل األيام الماضية مثل مصير سعر الدوالر والتحقيقات 

 .ى وغيرهافى حادث مقتل الشاب اإليطالى جوليو ريجين

 18/6/6112 الشروق

 -المؤسسات الدينية :

 

 "وزارة األوقاف" ترسل اليوم قافلة دعوية لجنوب سيناء لمواجهة الفكر المتطرف

الراوى، وكيل وزارة األوقاف بجنوب سيناء إن الوزارة سترسل اليوم قافلة دعوية برئاسة الدكتور السيد قال الشيخ إسماعيل  

من عظماء مشايخ األوقاف. وأضاف، تهدف القافلة إلى نبذ العنف ونبذ  9عبدالبارى، مديرعام المراكز الثقافية وتضم القافلة 

الوجدانية والفهم الحقيقى للمصير المشترك، وأن هناك اهتماما من وزارة  اإلرهاب والدعوة إلى الوسطية واالعتدال والمشاركة

  األوقاف على وعى قوافلها الدعوية المتجهة إلى جنوب سيناء

 18/6/6112 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131820/136/477299/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%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-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86/2590402#.VsV3jPl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=7dfc959b-acb8-42a6-aea8-78b1966d8c6b
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/2590444#.VsV3e_l97IU
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 -تصريحات :

  أسامة هيكل: تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة قبل انتهاء الئحة البرلمان

امة هيكل، عضو المكتب اإلدارى الئتالف دعم مصر، إنه حال عرض شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، لبرنامج قال النائب أس

فبراير، قبل االنتهاء من الالئحة الداخلية لمجلس النواب وتشكيل اللجان، سيلجأ رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة  67الحكومة يوم 

مة سيستغرق ما يقرب من شهر لالنتهاء من مناقشته داخل المجلس ، قبل خاصة لدراسة البرنامج. وأضاف أن برنامج الحكو

  .التصويت على تجديد الثقة فى الحكومة من عدمه

 18/6/6112 اليوم السابع
 

  جابر نصار: قرار خلع النقاب بمستشفيات جامعة القاهرة خالل عالج المريض فقط

القاهرة، إن قرار حظر النقاب داخل المستشفيات الجامعية يتضمن خلع النقاب خالل عالج المريض قال جابر نصار، رئيس جامعة 

فقط وارتداءه بعد ذلك كيفما تريد المنتقبة. وأضاف أن مسألة حظر النقاب بالجامعة والمستشفيات الجامعية ليس دينيا، وإنما 

دارتها تكن كل احترام وتقدير، وتعاملهن بنفس االحترام والتقدير لصالح العملية التعليمية والعالجية، مؤكدا أن الجامعة وإ

  .الذى تتعامل به مع زمالئهن من غير المرتديات للنقاب

 18/6/6112 ابعاليوم الس

 

  مظهر شاهين:أسعى لتوحيد النواب لتعديل الدستور ليتمكن السيسي من ممارسة سلطاته

قال مظهر شاهين، مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، إنه يتواصل مع النائب عبد الرحيم على لدفع طلب لمجلس النواب 

سيكثف اللقاءات مع عدد أكبر من النواب للحشد لتعديل الدستور خالل لتعديل عدد من مواد الدستور الحالى، مشيرًا إلى أنه 

الفترة الحالية. وأضاف أن ظروف المجلس فى الفترة الماضية وانشغاله فى تمرير القوانين الصادرة عن عدلى منصور و السيسى، 

الجهود بين كل النواب الداعمين لتعديل دفع لتأجيل المشاورات مع النواب خالل الفترة السابقة، الفتا إلى أنه سيسعى لتوحيد 

الدستور . وأشار إلى أن الهدف من التعديالت فى الدستور هو تمكين رئيس الجمهورية من ممارسة سلطاته كاملة ورفع وصاية 

 . البرلمان عن الحكومة والرئيس، مؤكدًا أن الدور الرقابى للبرلمان ال يتعدى األداء وليس وصايا على الحكومة والرئيس

 18/6/6112 اليوم السابع

 

 لسيسي في البرلمان أعطى انطباعا جيدا للغربا خطاب: بالقاهرة البرتغال سفيرة

إدارة الشركة المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي أسامة هيكل، مع سفيرة البرتغال بالقاهرة مادلينا فيشر، سبل بحث رئيس مجلس 

التعاون المشترك بين البرتغال ومدينة اإلنتاج اإلعالمي في المجاالت الثقافية واإلعالمية، وتبادل الزيارات بين الجانبين إلي 

للكوادر اإلعالمية بين البلدين.وأعربت السفيرة عن أملها في بدء التعاون الثقافي جانب بحث إمكانية عمل دورات تدريبية 

واإلعالمي بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستجري العديد من االتصاالت مع المسئولين في البرتغال بهدف وضع إطار عمل لمرحلة 

ام البرلمان أعطي انطباعا جيدا للغاية لدى الدول جديدة من التعاون مع المدينةوأكدت السفيرة أن خطاب السيسي األخير أم

 .الغربية، ومنها البرتغال، حيث أظهر أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو مستقبل أفضل

 17/6/6112 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84--%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD/2590360#.VsV3nfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/2590185#.VsV3zfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85/2590287#.VsV3s_l97IU
http://akhbarelyom.com/article/56c4f3dd9d7873650c3b200b/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1455748061
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 -توك شو :

  "الجيوشى يناشد المستثمرين المساهمة لتطوير"النقل".. ويؤكد:"مش معانا وال مليم

ناشد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، رجال األعمال والمستثمرين المصرين، المساهمة فى تطوير قطاع النقل والمواصالت، 

قائاًل: "المستثمرين ملهمش صوت وال حضور .اظهروا معانا بدل ما نروح لخارج مصر،اقفوا معانا أنتم أولى ببلدكم". وأشار فى 

 26عربة بالسكة الحديد، بجانب  6611مليون، لصيانة  91مليار و 6لنهار" إلى أن الوزارة بحاجة لـ مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر ا

 جرار، مستطردًا: " مش معانا فلوس..مش معايا وال مليم وأنا عاوزهم".  171مليون دوالر الستيراد قطع غيار لـ

 18/6/6112 اليوم السابع

 

 عالء عبد المنعم : النواب بحاجة لتأهيل وتدريب والحكومة أخطأت فى أزمة األطباء

الحكومة أخطأت فى إدارة أزمة األطباء. وقال " فى أكد عالء عبد المنعم عضو مجلس النواب، المتحدث باسم ائتالف دعم مصر، أن 

حواره خالل برنامج "آخر النهار" إن وزارة الداخلية لديها أخطاء متكررة فى إصالح قطاع أمناء الشرطة الذى يعانى مشاكل متعددة 

يضا". واعتبر أن الحكومة وخاصة، مضيفًا: "القطاع بحاجة إلعادة تأهيل وتدريب بجانب عدة قطاعات فى الدولة وكذلك النواب أ

ومعالجة قانون الخدمة المدنية، حيث لم تكلف خاطرها  18الحالية غير مؤهلة سياسيًا، وظهر ذلك جليًا فى تناولها للقانون 

وعلق على سؤال حول قوة مصطفى بكرى فى شق صف االئتالف ونجاحه فى  .سياسيا بالرد على االنتقادات التى وجهت للقانون

لسيمان وهدان، قائاًل: "ال تأثير له، ولم يكن عاماًل رئيسيًا فى نجاح الوكيل سليمان وهدان، ولم يكن سببًا فى  حشد التصويت

  ."ضياع الوكالة منى

 18/6/6112 ليوم السابعا

 

 وزير البيئة: مصر تحتل المرتبة السادسة بين الدول األكثر تلوثا في العالم

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مصر تحتل المرتبة السادسة من حيث الدول األكثر تلوثا في العالم، الفتا إلى أن معيار 

، أن تقارير األداء البيئي لمصر يعضها «النهار اليوم»، عبر شاشة «يوم بيوم»لبرنامج وأضاف .التقييم في هذه الدراسة هو األتربة

 .عالميا، وهذا يدل على قدرة أداء تحسين البيئة المتبع في مصر 119عالميا وهو مركز متقدم عن الصين الـ 112في المرتبة الـ

 18/6/6112 الشروق

 -سوشيال ميديا :

 

 خالد أبو بكر: اتركوا قضية الشاب اإليطالي لألجهزة المختصة لكي تخرجنا بأقل الخسائر

وعدم تناولها بشكل يضر طالب المحامي خالد أبو بكر، بترك قضية مقتل الشاب اإليطالي، جوليو ريجيني، لألجهزة المختصة، 

بعض األصوات تتناول »، مساء األربعاء، «تويتر»عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي « أبو بكر»وقال .بالموقف المصري

مهما كانت الحقيقة اتركوا هذه القضية لألجهزة المختصة؛ لكي »، مضيًفا: «مقتل الشاب اإليطالي بشكل يضر الموقف المصري

 .«الخسائرتخرجنا بأقل 

 18/6/6112 الشروق

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7/2590122#.VsV34vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7/2590208#.VsV3ofl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=e1e3b3aa-61a0-4102-8da3-c046c58084c4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=3eb7b03e-a6cd-4d0a-9204-6a9a1f5d3269
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 النديم: األجهزة األمنية تغلق كل متنفس أمام الجميع

وذكر المركز .تعرضه لمحاولة اإلغالق من قبل وزارة الصحةأصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بياًنا بشأن واقعة 

وبحسب البيان فقد .6112في بيانه أن هذه ليست المرة األولى التي يتعرض فيها المركز لهذا الموقف، بعد سابقة حدثت في 

 المخالفات ماهية على والتعرف الصحة لوزارة المركز أطباء زيارة لحين التنفيذ تأجيل المحامي النصر أبو طاهر استطاع المحامي 

 .القادم األحد يوم ماسيتم وهو المركز، إغالق تستوجب التي

 18/6/6112 مصر العربية

 

 القرارات الخاطئة تؤدي للمزيد من األزماتخالد علي عن "مركز النديم": 

وذكر علي في تدوينة عبر حسابه .أدان المحامي الحقوقي خالد علي، محاوالت إغالق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

ر مجتمعي، الشخصي بموقع "فيس بوك" ، أن إغالق المركز ليس حًلا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن األمر يحتاج إلى حوا

 .باإلضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجنيع، على حد تعبيره

 18/6/6112 مصر العربية

 عن مركز النديم.. جميلة إسماعيل لـ "الداخلية": "فكر قبل ما تقرب"

وجهت جميلة إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الدستور رسالة إلى وزارتي الدخلية والصحة بعد محاولة إغالق مركز النديم 

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر": ."قربفكر قبل ما ت“لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب مفادها: 

الصحة أو الداخلية، فكر قبل ما تقرب، عايدة سيف الدولة+ماجدة عدلي+مني حامد تاريخ طويل مع اآلالف من ضحايا التعذيب، “

 ."فكر قبل ما تقرب

 17/6/6112 مصر العربية

 

 نجاد البرعي: االنتهاكات ستظل عاًرا يالحق المجرمين

تغريدة عبر حسابه على وقال في .استنكر الناشط الحقوقي نجاد البرعي محاولة غلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

وتابع: "االنتهاكات ستظل عار يالحق ."أقفلوا مركز النديم والحقوا نشطاء حقوق اإلنسان“موقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ."المجرمين وهيفضل شرف الدفاع عن الضحايا وسام علي صدر المناضلين، مستمرين

 17/6/6112 مصر العربية

 هيثم محمدين عن "مركز النديم": النظام يسعى إلخفاء جرائمه

 غلقذكر الناشط السياسي هيثم محمدين أن النظام يسعى إلخفاء جرائمه والتمادي في ممارسة التعذيب، في إشارة إلى محاولة 

مركز النديم هو مركز النضال “وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": .مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

وتابع: "إغالق مركز النديم يعني كسر ظهر ضحايا التعذيب الحاليين ."ضد جرائم التعذيب التي ترتكبها أجهزة أمن النظام في مصر

وأضاف: "النظام يريد إسكات صوت ضحايا ."لكل القوى السياسية الديمقراطية والقوى الثورية المصرية والمحتملين وضربة كبيرة

التعذيب "مركز النديم" إلخفاء جرائمه والتمادي في ممارسة التعذيب الممنهج ضد المصريين، إسكات صوت النديم يعني أننا 

 ."حتى لن نسمع آهات ضحايا التعذيب، عاش نضال مركز النديم

 17/6/6112 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%A7/932857-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
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%A7/932863-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
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%A7/932571-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8
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%A7/932364-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86
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%A7/932322-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
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 القره داغي يهاجم النظام المصري بسبب غلق معبر رفح

لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين النظام المصري بسبب غلق معبر رفح في ظل هاجم الدكتور علي القره داغي األمين العام 

هل سنبقى مكتوفي األيدي ونشاهد الموت “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": .معاناة أهالي غزة

 .""االنقالبيين" ليفتحوا المعبر وتابع: "ال بد من تحرك رسمي وشعبي للضغط على."البطيء ألطفال ونساء وشيوخ غزة؟

 17/6/6112 مصر العربية

 تقادم الخطيب عن "أزمة الدوالر": نعاني الفشل على جميع المستويات

صر حالًيا بمثابة أداء اقتصادي كارثي وفشل على جميع رأى الناشط السياسي تقادم الخطيب أن أزمة الدوالر التي تشهدها م

إذا استمر هذا األداء االقتصادى الكارثي اعتقد أن الدوالر سيتجاوز “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": .المستويات

 ."جنيًها، فشل علي جميع المستويات وتخبط ال متناهي، جنرال فاشل 12حد الـ 

 17/6/6112 مصر العربية

 محام دولي: مشاريع اإلمارات سبب تهاوي الجنيه المصري

وقال .عت أن المشاريع التي اقترحتها اإلمارات على السيسي هي سبب تهاوي قيمة الجنيه المصريذكر المحامي الدولي محمود رف

تهاوي الجنيه المصري سيتبعه غالء شديد لألسعار التي رفع الدعم “في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ."مارات على السيسي ليكون زعيًماوتابع: "السبب هو مشاريع الفنكوش التي أشارت بها اإل."عنها

 17/6/6112 مصر العربية

 مغردو "تويتر" للجنيه: اهلل يرحمك.. وآخرون: هتوحشنا

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع ."لجنيه المصريدشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "قول كلمة ل

 .الهاشتاج، حيث حصل على المركز األول ضمن قائمة "تويتر" للهاشتاجات األكثر تداواًل في مصر

 17/6/6112 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%A7/932499-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD
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%A7/932460-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%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-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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%A7/932211-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%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%A7/932280-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%83-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%86%D8%A7
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 

 بعد تهديد األمن.. نقل وقفة حملة الماجستير إلى نقابة الصحفيين

نقل حملة الماجستير والدكتوراه، وقفتهم من أمام مقر مجلس الوزراء إلى مقر نقابة الصحفيين؛ بعد تهديد األمن بتفريقهم 

رفع المشاركون في الوقفة شهادات الماجستير والدكتوراه، والفتات كتبوا عليها: و وينصرفوابالقوة إذا لم يفضوا المظاهرة 

وأكد المشاركون بالوقفة، أنهم مستمرون  .""ماجستير ودكتوراه حقنا هنموت وراه"، و"السيسي قال الشباب والحكومة قافلة الباب

وأشاورا إلى أنهم منتظرون المنسق العام  .الجهاز اإلداري للدولةفي تصعيدهم حتى تستجيب وزارة القوى العاملة، وتعينهم في 

 .للحملة بعد عودته من مقابلة سكرتير رئيس الوزراء، قبل عقد مؤتمرهم اليوم بنقابة الصحفيين

 6112-6-17 رصد

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 

 

 االجتماعي لإلسكان الدولي النقد من دوالر مليون211

وأشار  مليون دوالر من صندوق النقد الدولي لصالح اإلسكان االجتماعي 211كشف وزير اإلسكان د. مصطفى مدبولي الحصول على 

الف 222الف وحده ضمن مشروع تحيا مصر لإلسكان االجتماعي 611خالل المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء انه تم إسناد 

وأضاف مدبولي  وحده ستنتهي بنهاية هذا العام وقد تم االجتماع مع شركات المقاوالت وتم وضع حد أقصى للوحدات بدون زيادة

انه سيتم تنفيذ مدينه العلميين وكذلك تطوير المناطق العشوائية وهذا البرنامج يهدف إليجاد مدن منشأه لخدمه مشروع 

 من نصف مليون وحده .المليون فدان و خالل عام واحد سنقترب 

  6112-6-17 بوابة االخبار

 

 

 البورصة تخسر مليار جنيه وتباين بأداء مؤشراتها فى ختام التعامالت

عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق االستثمار تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعامالت اليوم األربعاء وسط 

وخسر رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة  العربية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين األفراد المصريين واألجانب

 يون جنيهمل 288ر2مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو  382.3مليار جنيه لينهي التعامالت عند مستوى  1.9بالبورصة نحو

نقطة، فيما تراجع مؤشر األسهم الصغيرة 2927.7ليبلغ مستوى  %1.9بنسبة  31وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 

األوسع نطاقا  111شملت االنخفاضات مؤشر إيجي اكس ونقطة  321.67ليبلغ مستوى  % 1.99بنسبة  71والمتوسطة إيجي اكس 

 نقطة. 712.26غ مستوى من قيمته ليبل % 1.11والذي خسر نحو 

  6112-6-17 بوابة االخبار

http://rassd.com/177331.htm
http://akhbarelyom.com/article/56c484e99e78734533bb9c8b/500%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1455719657
http://akhbarelyom.com/article/56c47d129d7873d951f25216/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-1455717650
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 دم مكعبمليار ق 3.92انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لـ 

مليارات قدم  2مليار قدم مكعبة خالل األسبوع الجارى، مقارنة بـ  3.92تراجع معدل إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعي إلى 

ومن المتوقع أن يستمر اإلنتاج المحلى للغاز في االنخفاض حتى حلول منتصف العام الجارى، وذلك  بنهاية شهر يناير الماضى

مليارات قدم مكعبة يومًيا حتى نهاية  2وسيستقر معدل اإلنتاج عند  على الشبكة القومية للغازات لحين ربط آبار تعويضية

ض وينخف العام المالى الجارى، ألن اآلبار التعويضية التي تدخل على اإلنتاج تعوض االنخفاض الطبيعى بإنتاجية الحقول فقط

ال  6113ا، وإجمالى اآلبار التعويضية التي تربط على اإلنتاج منذ عام مليار قدم مكعبة غاز سنوًي 1.6إنتاج مصر طبيعًيا بمعدل 

 .مليون قدم مكعبة غاز 111وقدر االنخفاض الشهرى إلنتاجية الحقول المصرية  مليون قدم مكعبة سنوًيا 711تزيد على 

 6112-6-18 البوابه نيوز

 

 

 مليار دوالر 61للمستثمرين والمستوردين: يمكننا االستغناء عن واردات بـ « المركزى»محافظ 

من محافظها  %61أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لمستثمرين ومستوردين، أنه أصدر تعليمات للبنوك بتخصيص نحو 

تعليمات للبنوك بتمويل استيراد السلع ، كما أصدر %2التمويلية لصالح المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة فى حدود 

، خالل اجتماع موسع عقده مساء الثالثاء، بمقر البنك «عامر».وقال %7الرأسمالية المستخدمة فى اإلنتاج بفائدة تصل لنحو 

ظ فالمركزى بحضور عدد من المستثمرين ، كان من األعضاء بجمعية الصناع المصريين والمستوردين، إن البنك المركزى ال يحت

ى البد أن يع»وأضاف:  بالدوالر وإن ما يأتى يتم استخدامه فى تمويل المشروعات والمشكلة الحالية أننا نستورد أكثر مما نصدر

أنه  ، مشيرا«المستوردون جيدا أن دخل رب البيت لم يعد كما كان، ما يتطلب تحديد األولويات بما يتناسب مع اإلمكانيات المتاحة

 مليار دوالر. ٠٢بلغ حجم استيراد بعض ما يمكن االستغناء عنه نحو من غير المقبول أن ي

 6112-6-17 المصري اليوم

 

 الزراعه

 

 

 "للمرة الثانية.. مصر ترفض شحنة قمح كندى مصابة بـ"اإلرجوت

رفضت شحنة من القمح الكندى، للمرة الثانية، بسبب خالف حول نسبة فطر "اإلرجوت" أكدت شبكة بلومبرج األمريكية، أن مصر 

السام، مما عمق األزمة مع التجار الذين باتوا مترددين بشأن بيع الحبوب لمصر أكبر مستورد فى العالم. وأوضحت الشبكة 

ر الصحى فى وزارة الزراعة رفضوا استقبال شحنة اإلخبارية، فى تقرير على موقعها اإللكترونى، اليوم الخميس، أن مسئولى الحج

طن مترى، بعد رفض مماثل مطلع الشهر الجارى، بحسب تاجر على صلة باألمر طلب عدم ذكر اسمه. وزعم التاجر  811قمح تبلغ 

ن أحيانا، لكأن نسبة فطر "اإلرجوت" فى الشحنة عند المستويات المقبولة عالميا، وهذا الفطر يمكن أن يسبب الهلوسة والموت 

 .، ألنه من الصعب ضمان أن تكون الشحنة نظيفة تماما%1.12الوكاالت الحكومية تسمح عادة بوجود آثار قليلة منه، بحدود 
 6112-6-18 اليوم السابع

 

http://www.albawabhnews.com/1778917
http://www.almasryalyoum.com/news/details/894748
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%AA/2590515#.VsWKm_krLIU
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 ومة تدرس تعديل نظام شراء القمحالحك«: الحبوب»

قالت مصادر بغرفة صناعة الحبوب إن الحكومة تناقش حاليًا إجراء تعديل جديد على نظام شراء القمح من الفالحين خالل موسم 

 جنيها لألردب، ويمنع، فى الوقت 261الحصاد الجديد، الذى يبدأ فى إبريل المقبل، يحافظ على سعر الشراء من الفالح بقيمة 

نفسه، أخطاء موسم التوريد الماضى، والذى شهد تسريب وخلط كميات كبيرة من األقماح المستوردة مع المحلية عند التوريد. 

وقال طارق سعيد حسانين، رئيس الغرفة، عضو مجلس النواب، إنه قدم، األربعاء، مقترحا إلى رئاسة الوزراء، وخالد حنفى، وزير 

ضمن وضع ضوابط جديدة تكفل نجاح موسم تسويق القمح المحلى الجديد، مشيرا إلى أن التموين والتجارة الداخلية، يت

 المقترحات حازت على موافقة وزير التموين، والذى وعد بعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا العتمادها.

 6112-6-17 المصري اليوم

 النقل والمواصالت

 

 جنيه لكل من يتجاوز القوائم الممنوعة 111إلى  12المترو: غرامة من 

جنيه عن عدد من األحمال التي حظرت دخولها محطات وقطارات المترو، على أن  111إلى  12حددت شركة المترو غرامة فورية من 

لشرطة الموجود بكل محطة مترو لمن يمتنع عن دفع يتم تحديد قيمة الغرامة وفًقا لنوع الحمل، مع تحرير محضر بمكتب ا

ويذكر أن الشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق قد علقت وملصقات بقائمة األحمال الممنوع الركوب بها،  الغرامة الفورية

اإللكترونية، بجميع المحطات "، والبوابات Xrayوذلك بكافة محطات المترو، ومداخل المحطات وبجوار أجهزة الفحص االشعاعى "

 بالخطوط الثالثة، حتى ال يتعرض راكب المترو للغرامة الفورية.

 6112-6-18 البوابه نيوز

 

 تعرف على األسعار الجديدة للمترو وبدء تطبيقها

 جنيهين بدًلا من جنيه، حسبما أوصت دراسة أعدتها لجنة اقتصادية كشف سعد الجيشي وزير النقل عن رفع تذكرة المترو إلى

فئات لن يتم المساس بهم ومن المقرر استثنائهم في رفع أسعار تذاكر المترو  3هناك »وقال الجيوشي في تصريحات إعالمية:

الجامعات والمدارس والموظفين طالب »، مشيرة إلى أن الثالث فئات المستثناه هم «وبعد ذلك سيتم رفع التذكرة إلى جنيهين

 «.محدودي الدخل وذوي االحتياجات الخاصة

 6112-6-18 مصر العربيه

 االعالم

 

«cbc » يوتيوب»تحذف فيديوهات تيمور السبكي من» 

الفيديوهات الخاصة بحلقة "ممكن" التي استضاف فيها اإلعالمي خيري رمضان، مؤسس في حذف جميع  cbc نجحت قنوات

مت وعل صفحة "يوميات زوج مطحون" تيمور السبكي، وقالخاللها تصريحات تسيء لنساء مصر بشكل عام والصعيد بشكل خاص

لنساء مصر، خاصة التي تعرضت  طلبت من إدارة يوتيوب حذف هذه الفيديوهات ألنها تحمل إهانة كبيرة cbc "الشروق" أن

 إدارة يوتيوب وحذفتها بالفعل منذ عدة ساعات. لعمليات مونتاج فاستجابت

 6112-6-17 الشروق

http://www.almasryalyoum.com/news/details/894736
http://www.albawabhnews.com/1778861
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/932833-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022016&id=82d39110-e0f3-4d1f-80ea-e540eb0a194e
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 قباطاأل

 بطرس غالي تواضروس يرأس قداس جنازة

يرأس تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الخميس، قداس جنازة الدكتور بطرس بطرس غالي 

 ، األمين العام السابق لألمم المتحدة، الذي كان غيبه الموت، الثالثاء، وذلك بالكنيسة البطرسية بالعباسية.

 6112-6-18 العربي الجديد

 نرصد سبعة حاالت "انتحار" لمجندين أقباط بوحداتهم العسكرية.. و"أقباط مصر": األمر غير طبيعي

تناقلت وسائل اإلعالم خبر انتحار مجند "مايكل. ج. م"، بسالحه الميري، بعد تلقيه اتصاال هاتفيا من أسرته، ونظرا لتكرار حاالت 

هذه الحالة ليست وهذه االنتحار، فقد أثارت هذه الحوادث تساؤالت كثيرة لدى النشطاء األقباط عبر مواقع التواصل االجتماعي 

في هذا السياق يقول فادي يوسف، مؤسس ائتالف أقباط مصر، أن "األمر في تصاعد وحاالت  2وجد حوالي في هي األولى من نوعها

غير طبيعي وخطر وعلينا أن نأخذ أحد االحتمالين ال ثالث لهما، األول: أن السبع حاالت ألقباط بالتحديد يدخلون الخدمة وبعد 

ية وهذا أمر ال يتفق في حالة االنتحار وتكون النتيجة أن هذه األحداث فترة يعلن عن انتحارهم أحدهم بإطالق ثالث أعيرة نار

بفعل فاعل وليس حوادث انتحارية. أما االحتمال اآلخر أن نقبل بفكره االنتحار وهنا نتساءل ما هي الدوافع لمجند أن ينتحر داخل 

ضطهاد جعلت هذا الشخص يفكر في الموت ويضيف: "ونستنتج أن فكره االنتحار وأن كانت صحيحة هي نتاج قمع وا !معسكره؟

. 

 6112-6-17 االقباط اليوم

 سياحهال

 %19"إدارة عمليات جنوب سيناء": نسبة اإلشغال السياحي في شرم الشيخ 

وإدارة األزمات بجنوب سيناء، إن منتجعات المحافظة السياحية استقبلت اليوم قال اللواء عصام خضر مدير عام مركز العمليات 

سائحين قادمين من منطقة إيالت اإلسرائيلية عبر منفذ طابا البري، في طريقهم لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا  212الخميس، 

وأضاف "خضر"، أن مطار شرم  سيارات 2ًحا وسائ 193ونويبع ودهب وشرم الشيخ، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 

سائحًا  922رحلة داخلية على متنها  12سائحًا من مختلف الجنسيات، و 1132رحالت دولية على متنها  8الشيخ الدولي استقبل 

ا أن نسبة سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصريين، مؤكًد 1161سائحًا، فيما غادر مطار شرم الشيخ  6198مصريًا بإجمالي 

 .%19اإلشغاالت السياحية بشرم الشيخ بلغت 

 6112-6-17 بوابة االهرام

  مليون دوالر 172خالل ديسمبر الماضى لـ السياحة": انخفاض حجم اإليرادات "

كشفت الدكتورة عادلة رجب، المستشار االقتصادى لوزير السياحة، عن انخفاض حجم إيرادات السياحة فى شهر ديسمبر الماضى 

، فى مليون دوالر. وأرجعت "رجب" 211، والتى بلغت 6112مقارنة بإيرادات شهر يناير  % 26مليون دوالر، بنسبة تصل  172لـ 

تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، سبب انخفاض اإليرادات ، لحادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء ، وتعليق عدد من الدول 

األوروبية رحالتها لمدينة شرم الشيخ، مما تسبب فى انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر. وقالت المستشار االقتصادى لوزير 

مليون دوالر، مشيرة إلى أن إجمالى إيرادات السياحة فى عام  711إلى  211رادات السياحة شهريا، يتراوح بين السياحة، إن معدل إي

 . 6112مقارنة بعام  % 12.1مليون دوالر، بنسبة انخفاض  121مليار و 2بلغ  6112

 6112-6-18 اليوم السابع

http://www.almasryalyoum.com/news/details/894855
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=144562
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/859452/%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%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%84%D9%80-175-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88/2590367#.VsWLpfkrLIU


 

 

6112فبراير 81  مرصد اإلعالم المصري       15   

 

 أخرى

 داعية سلفي عن "منع المنتقبات من التدريس بالقاهرة": "وماذا ستفعلون مع الحب ٍّيبة"

 التدريسعلق زين العابدين كامل الداعية السلفي، على قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بشأن منع المنتقبات من 

وقال كامل، لـ"الوطن": "أقول لرئيس جامعة القاهرة، وماذا ستفعل مع الحبِّيبة داخل أروقة الجامعة، كيف تحارب النقاب وتترك 

وتابع الداعية السلفي، أن مثل هذه المطالبات  ."بعض الطالب من أصحاب الحب والغرام في ساحة الجامعة وبين جدرانها

كفل الحرية لجميع المواطنين، ما يعد تمييزا عنصريا بين طوائف الشعب المصري، الفتا إلى أن مثل تتعارض مع الدستور، الذي 

 هذه المطالبات، تفتح المجال للسافرة وتضيق على المنتقبة، بالرغم من كون النقاب أمر مشروع.

 6112-6-18 اط اليوماالقب

 سنتراال بمحافظة البحيرة 19قطع خدمات اإلنترنت عن 

أعلنت الشركة المصرية لالتصاالت، عبر الصفحة الرسمية لها على "فيس بوك"، أنها سوف تقوم بقطع خدمة اإلنترنت عن 

الشبكة النحاسية واستبدالها بشبكة مناطق عديدة بالجمهورية بحجة إجراءات تطويرية لرفع كفاءة شبكاتها، من خالل إحالل 

سنتراال ومنطقة بمحافظة البحيرة  19وأعلنت انقطاع الخدمة بأكثر من  ألياف ضوئية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين

ش عيسى، هي: "أبوحمص، والبريجات، والجزايدة، والمحمودية، والمزرعة اآللية، والمعدية، والنجيلة، والورق، وإيتاي البارود، وحو

ولم ."ودست األشراف، ودمنهور غرب، ودمنهور شرق، سمخراط، وسيدي سالم، وشبراخيت، وصفط الحرية، وكفر الدوار، وكوم القناطر

تعلن الشركة عن الوقت الذي ستنقطع فيه الخدمة وال عن معاد انتهاء عمليات التطوير مما سيسبب خسائر كبيرة لمشتركي 

 .بسبب انقطاعها أو بطء الشبكة وفق خطتهااإلنترنت في هذه المناطق 

 6112-6-18 رصد
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 الداخلية" تغلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"

 اتصال في المركز مؤسسي من وهي الدولة سيف عايدة وكشفت.أغلقت قوات األمن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 زارةو مسؤولي مع األمر مناقشة لحين اإلثنين إلى الغلق بتأجيل التنفيذ موظفي إقناع استطاع المركز محامي: "رويترز مع هاتفي

 ."الصحة

 18/6/6112 رصد

 

 اإلدارية يلتقي مديري أعضائها من الصعيدرئيس النيابة 

التقى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة اإلدارية، األمين العام للمجلس األعلى للنيابة اإلدارية، بمقر مجمع النيابات 

وقال .وقنا والبحر األحمراإلدارية باألقصر. والمستشارين مديري وأعضاء النيابة اإلدارية والمكاتب الفنية بمحافظات األقصر وأسوان 

إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها، وذلك بغية التواصل مع األعضاء على مستوى الجمهوريه واالطالع 

 على أحدث المستجدات الخاصة بآليات العمل ومنظومة التطوير التكنولوجي واإلداري الجارية حاليا بالنيابة اإلدارية.

 17/6/6112 بوابة األهرام

 

 ضبط سجين أثناء محاولة الهرب من محبسه مرتديًا النقاب

ت الخدمات األمنية بسجن بلبيس من ضبط أحد احمد عبد المنعم حتحوت المحبوس على ذمة إحدى القضايا حال محاولته تمكن

 الهرب من محبسه أثناء زيارة المسجونين مرتديًا النقاب .

 17/6/6112 بوابة األخبار

 

 فى ظروف غامضة بسوهاج الثالثة وأوالده شرطة أمين مقتل

تكثف أجهزة األمن بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على أمين شرطة بقوة إدارة مرور سوهاج وأطفاله الثالثة جثثا 

 بالشقة تسبب في وفاتهم.هامدة داخل شقتهم بمدينة أخميم فيما رجحت التحريات المبدئية حدوث تسرب غاز 

 17/6/6112 بوابة األخبار

 

 "الزند" يمنح الضبطية القضائية لمسئولي "معلومات مرافق الجيزة"

قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة 

القرار كًلا من اللواء محسن كمال الشورى، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندس شريف فهمي ناشد، رئيس شمل .الجيزة

وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع  مجموعة عمل ميداني، والمهندس حسين محمد عبد الفتاح، رئيس مجموعة عمل ميداني

 .اشغال الطرق العامة ، فى شأن1922لسنة  121بالمخالفة ألحكام القانون رقم 

 17/6/6112 بوابة األخبار

 

http://rassd.com/177369.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/859084/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56c57f4f9e787334252c9104/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-1455783759
http://akhbarelyom.com/article/56c4bbd09d78734d6e3a5c8b/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-1455733712
http://akhbarelyom.com/article/56c4852e9d7873ba54bb9c8c/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-1455719726
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 ساعات تجسس بمطار القاهرة ٥إحباط تهريب 

ساعات مزودة بكاميرات فيديو حساسة  2طار القاهرة الدولي، محاولتين لتهريب أحبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بم

محظور حيازتها، الستخدامها فى التجسس داخل طردين قادمين من أمريكا، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب 

 الطردين.

 17/6/6112 بوابة األخبار

 

 مصر ترفع اسم نجل هيكل من "قوائم الترقب" مؤقًتا لحضور عزاء والده

 حمدم الراحل المصري الصحافي الكاتب نجل هيكل حسنين محمد حسن البالد خارج الهارب األعمال لرجل سمحت الحكومة المصرية

 قبل وصل حسن أّن وأكدت مصادر صحفية.األربعاء ومي المنية وافته الذي والده جثمان تشييع في للمشاركة حسنين هيكل؛

 نتصرم صالح الصحافي الكاتب إن: "وأضافت العزاء، وتلقي جثمانه تشييع في والمشاركة والده على األخيرة النظرة إللقاء يومين

وحسن هيكل أحد المتهمين في .بالحضور دون القبض عليهلعام قبل أيام السماح لنجل هيكل ا والنائب المصرية السلطات ناشد

القضية الخاصة بالتالعب في البورصة باالشتراك مع نجلي الرئيس المصري األسبق عالء وجمال مبارك، وأصدرت محكمة جنايات 

 .القاهرة أمرا بضبطه وإحضاره وقرر النائب العام إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول لهروبه خارج البالد

 17/6/6112 رصد

 

 تنظيم الدولة يتبنى هجوم الجيزة ويعلن قتل ضابط وشرطّيْين

تبنى تنظيم الدولة قتل ثالثة أفراد من الشرطة المصرية، بينهم ضابط، وإصابة خمسة آخرين، الثالثاء، في منطقة البدرشين 

التنظيم إن عناصره نصبوا كمينا محكما للشرطة في بداية شارع أسيوط، قبل أن يطلقوا عليهم وقال .بالجيزة جنوبي القاهرة

وبحسب التنظيم، الذي نشر بيانا للتبني عبر حساباته الرسمية، فإن بقية أفراد الشرطة المصرية فّروا .النار من أسلحة خفيفة

نت الحكومة المصرية أعلنت مقتل شرطي وإصابة اثنين بجروح وكا.من المكان، ما أتاح لعناصر التنظيم فرصة االنسحاب بسالم

يشار إلى أن حوادث إطالق النار على األمن .خطرة، وقالت إن مسلحين اثنين أطلقا عليهما النار من دراجة بخارية كانا يستقالنها

 .ياتالمصري في القاهرة وضواحيها ازدادت في اآلونة األخيرة، وتبنى تنظيم الدولة جل تلك العمل

 17/6/6112 61عربى

 

 سنوات بالمؤبد بمصر 2استنكار واسع بعد الحكم على طفل عمره 

عمره أربع سنوات، انتقادات متهما، بينهم طفل  112أثار الحكم الصادر من محكمة غرب القاهرة العسكرية، بالسجن المؤبد على 

وطبقا ألحد محامي هيئة الدفاع في القضية، فإن المحامين قدموا شهادة .واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي

الميالد الخاصة بالطفل أحمد منصور قرني، بعد أن وضعت تحريات األمن الوطني اسمه ضمن المتهمين في القضية للنيابة، إال 

وعلق عضو هيئة الدفاع فيصل السيد، في تصريح صحفي .ية أحيلت للمحكمة العسكرية وصدر الحكم الثالثاء غيابياأن القض

وتعقيبا على ذلك، قالت الحقوقية نيفين ملك في تدوينة لها: "نعم هي ."بالقول: "يبدو أن القاضي لم يقرأ أوراق القضية

الكوميديا السوداء. الحكم غيابيا على الطفل أحمد منصور قرني ذي األربع فوضى، وصدق أو ال تصدق، في واقع فاق خيال مؤلفي 

 ."آخرين من خالل محاكمة عسكرية. )القرار األعمى( 112سنوات بالمؤبد ضمن 

 17/6/6112 61عربى

http://akhbarelyom.com/article/56c4a6f29e7873f746a80f38/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%A5-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455728370
http://rassd.com/177345.htm
http://arabi21.com/story/888549/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86#tag_49232
http://arabi21.com/story/888494/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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 -: محاكم ونيابات

 ألف جنيه التهامه بسب مرتضى منصور 61شهور وتغريمه  2حبس رجل األعمال صالح دياب 

 61شهور وغرامة  2قضت دائرة مستأنف المحكمة االقتصادية برئاسة المستشار بدرى السبكى، بحبس رجل األعمال صالح دياب،

 ألف جنيه، التهامه بسب النائب البرلماني مرتضى منصور.

 17/6/6112 بوابة األهرام

 

 حجز أمين شرطة تحرش بسيدة في المرج على ذمة التحريات

رق القاهرة الكلية، حجز أمين شرطة، لحين ورود تحريات المباحث، حول اتهامه بالتحرش بسيدة أمام محطة مترو قررت نيابة ش

 المرج.

 17/6/6112 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/859228/%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%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8--%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/859384/%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%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA.aspx
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــ

 وفد عسكري أسترالي يصل إلى القاهرة لبحث التعاون في مواجهة اإلرهاب

القنابل بدائية الصنع، فى زيارة لمصر تستمر وصل إلى القاهرة اليوم الخميس وفد عسكري أسترالي برئاسة قائد وحدات مكافحة 

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى االستقبال بأن الوفد سيلتقي كبار  خمسة أيام يبحث خاللها دعم التعاون فى مواجهة اإلرهاب.

رات من الخب المسئولين العسكريين واألمنيين لبحث دعم عالقات التعاون فى مواجهة التطرف والتنظيمات اإلرهابية واالستفادة

األسترالية فى مجال مواجهة العبوات الناسفة والقنابل بدائية الصنع وتوفير اإلمكانات الخاصة بالتعامل مع العبوات الناسفة 

 والمتفجرات.

 18/6/6112 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859457/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-.aspx

