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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

 اإللكترونيةالمصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع  األعالموسائل 

 وصفحات التواصل االجتماعي الرئيسة.

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غدا  « سد النهضة»يبحثون مسار « ديسالين»و« البشير»و« السيسى»

السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هالى ماريام ديسالين غدا  فى شرم  والرئيسانعقاد االجتماع الثالثى بين السيسى 

محاولة إليجاد تفاهمات جديدة بشأن مسار القضية التى تثير شواغل المصريين  الشيخ خالل منتدى االستثمار األفريقى، فى

وتزرع القلق لديهم وذلك بعد اعتراف الحكومة المصرية مؤخرا  بأن المفاوضات مع الجانب اإلثيوبى صعبة بشأن تأثيرات سد 

س، إن االجتماع الثالثى سيكون غدا  على وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، فى تصريحات له أم.النهضة على حصة مصر المائية

هامش منتدى االستثمار األفريقى، وإن هذا االجتماع يأتى فى إطار تفعيل لما هو اتفق عليه بين الزعماء الثالثة فى القمة 

ذا تصادية، وهاألفريقية من إقامة لجنة عليا لتناول االستراتيجية ومجاالت التعاون، وإنه يأتى لتناول القضايا السياسية واالق

عبدالمحمود، السفير السودانى فى القاهرة، أنه تم اإلعداد الجيد لالجتماع  عبد الحليمإطار أوسع من قضية بعينها. وأعلن 

ى ف« المبادئ إعالن»منذ توقيع « سد النهضة»بـ الثالثى، موضحا  أنه سيركز على استعراض القضايا والموضوعات المتصلة 

 .بالخرطوم 6192مارس 

 91/6/6192 الوطن

 إبريل 01محكمة موسكو: تمديد التحقيق فى تحطم الطائرة الروسية فى سيناء حتى 

إبريل  01حتى  A321 أعلنت محكمة موسكو اليوم، أنه تم تمديد مدة التحقيق فى تحطم الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء

. وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية نقال عن جلسة المحكمة، أنه بناء على شكاوى أهالى الضحايا سيتم تمديد مدة 6192عام 

  .إبريل 01التحقيق، لعدة أشهر أخرى حاليا وذلك حتى 

 91/6/6192 اليوم السابع

 سفير مصر بأبيدجان يبحث التعاون لمواجهة اإلرهاب مع وزير الداخلية اإليفواري

 وقال السفير إن.ع حامد باكايوكو وزير الداخلية واألمن اإليفواريق الحمزاوي سفير مصر في أبيدجان مالتقى السفير محمد فارو

 ومكافحة ااٍلرهاب والتطرف. اللقاء تناول مختلف جوانب العالقات كما استعرض سبل دعم التعاون المشترك في المجال األمني

 91/6/6192 بوابة األهرام

 بروتوكوالت تعاون مشتركة 2السيسي ونظيره الجابوني يشهدان التوقيع على 

مذكرات تفاهم وبروتوكوالت تعاون بين البلدين في مجاالت  2شهد السيسي، والرئيس الجابوني عمر بونجو، مراسم التوقيع على 

ووقع وزيرا خارجية البلدين المصرى سامح شكرى والجابونى إيما نويل .السياسي والتعليم والصحة والصناعات الدوائية التشاور

ايسوزيه نجونديه، مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين البلدين؛ وكذلك بروتوكول تنفيذي للتعاون الثقافي 

كما وقع وزير التعليم المصري الهالل الشربينى، ووزير الخارجية الجابوني، .6191إلى  6192ن والعلمي والفني بين البلدين للفترة م

ووقع وزير الخارجية المصري ووزير الصحة والتعاون الجابونى بول بيوج .مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم والتدريب

للشراكة من أجل التنمية ووزارة الصحة المصرية، إلقامة  مبا، بروتوكول معدل لبروتوكول التعاون بين الوكالة المصرية

ووقع وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين ونظيره الجابوني، بروتوكوال  للتعاون في .المستشفى المصري الجابوني في الجابون

 .مجال الصناعات الدوائية

 91/6/6192 الشروق

http://www.elwatannews.com/news/details/981415
http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD/2591544#.VsbIgPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859800/%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%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=2e652893-b7ee-4f49-accd-aca6682b7da4
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 السياسة الداخلية

 -المصرية: الرئاسة 

 توافق مصرى جابونى على ضرورة مواجهة اإلرهاب والحلول السياسية ألزمات المنطقة

على بونجو توافق وجهات النظر بين  أكدت القمة المصرية الجابونية التى عقدت بالقاهرة أمس بين السيسى والرئيس الجابونى

الجانبين إزاء القضايا الدولية واإلقليمية، حيث شددا خالل المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب مباحثاتهما المشتركة، على ضرورة 

ن قات بيمكافحة اإلرهاب بشتى السبل باعتباره خطرا  مشتركا  يهدد دول القارة اإلفريقية.كما تم االتفاق على أهمية دفع العال

مصر والجابون فى مختلف المجاالت، ال سيما المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية والصحية والزراعية والتعاون فى مجال 

 الثروة السمكية.

 91/6/6192 األهرام

 

 " السبت المقبل بشرم الشيخ6192السيسي يفتتح منتدى "أفريقيا 

" الذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا بمدينة 6192فبراير الجاري أعمال منتدى "أفريقيا  61يفتتح السيسي، يوم 

فبراير، إلى تعزيز التجارة  69و 61يعقد على مدار يومي  ويهدف المنتدى الذي .شرم الشيخ، تحت مظلة مفوضية االتحاد األفريقي

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر مشاركة .واالستثمار في القارة األفريقية

االستوائية، ورئيس وزراء  شخص في المنتدى، يتقدمهم رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوجو، والجابون، وغينيا 9211ما يزيد على 

 إثيوبيا.

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

 يتقدم الجنازة العسكرية لبطرس غالي بساحة مسجد المشير طنطاوي بحضور شيخ األزهرالسيسي 

بدأت مراسم الجنازة العسكرية لألمين العام األسبق لألمم المتحدة، بطرس غالي، بحضور السيسي والبابا تواضروس الثاني، من 

س الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع صدقي وحضر الجنازة، شيخ األزهر، أحمد الطيب، ورئي.ساحة مسجد المشير طنطاوي

 صبحي، ورئيس األركان محمود حجازي، ورئيس الوزراء األسبق، كمال الجنزوري.

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

 قضاة بذريعة اشتغالهم بالسياسة 4السيسي يعزل 

قرارا بعزل مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة من وظائفهم، بسبب انضمامهم إلى حركة معارضة للسلطات  السيسيأصدر 

، يتضمن "عزل أربعة مستشارين تابعين لهيئة 6192لسنة  22قرار رئيس الجمهورية رقم ونشرت الصحيفة الرسمية، .الحالية

وشملت األسماء: ."6192لسنة  9قضايا الدولة من وظائفهم طبق ا لحكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصالحية رقم 

محمود العشري )وكيل هيئة قضايا الدولة(، ومحمد محمود السيد محمود فرحات )وكيل هيئة قضايا الدولة(، وطلعت محمد كمال 

أحمد عبد الحميد يوسف )المستشار المساعد "أ" بهيئة قضايا الدولة(، وسعيد محمد عبد الكريم )المستشار المساعد "أ" بهيئة 

 .قضايا الدولة(

 91/6/6192 69عربى

http://www.ahram.org.eg/News/131821/136/477507/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859755/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B4.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859693/%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%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC.aspx
http://arabi21.com/story/888684/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84-4-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9#tag_49232
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 -المصرية: الحكومة 

 يعقد لقاء مع عددا من كبار الكتاب والصحفيينرئيس الوزراء 

أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الهدف من قانون الخدمة المدنية هو إصالح الجهاز اإلدارى للدولة وربط الحوافز باالنتاج 

جاء ذلك خالل لقائه أمس مع الكاتب مرسى .،مشيرا الى انه سيتم ادخال التعديالت المطروحة احتراما لوجهة نظر مجلس النواب

عطا اهلل وعباس الطرابيلى ومصطفى بكرى ومحمد أمين ود.معتز عبدالفتاح وذلك فى إطار سلسلة اللقاء التى يجريها رئيس 

ادية وصرح مرسى عطا اهلل بأن رئيس الوزراء شرح خالل لقائه بالكتاب تفاصيل االزمة االقتص.الوزراء مع الكتاب واالعالميين

التى تمر بها مصر ورؤية الحكومة للخروج منها بالتدريج. واضاف ان رئيس الوزراء أكد ان اى قرارات ستتخذها الحكومة المصرية 

 الصالح المسار االقتصادى ستراعى اال تاتى بأى إثر سلبي على محدودى الدخل.

 91/6/6192 األهرام

 مغازى: توقيع دراسات استشارى سد النهضة خالل أيام

أكد حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، ان مجلس الدولة اقر الصيغة النهائية للعقد المزمع توقيعة مع المكتبين 

االجراءات من الناحية القانونية طبقا للقوانين المصرية وانه ال مانع من السير فى االستشاريين لسد النهضة مؤكدا سالمة 

وكشف انه تم ابالغ السودان واثيوبيا رسميا بان مصر انتهت من مراجعة عقد استشارى سد النهضة وان القاهرة  .االجراءات

د الموعد قبل نهاية الشهر الحالى طبقا الرتباطات الوزراء جاهزة للتوقيع خالل ايام ويتم حاليا التشاور بين الوزراء الثالثة لتحدي

 الثالثة.

 91/6/6192 األهرام

 الحكومة المصرية تؤجل عرض برنامجها على النواب

األسبوع األول من شهر أبريل المقبل، بدال  من الموعد المعلن في أجلت الحكومة المصرية عرض برنامجها على مجلس النواب إلى 

فبراير الجاري، بدعوى طلب بعض النواب التأجيل إلى حين "االنتهاء من مناقشة وإقرار الالئحة الداخلية، وتشكيل اللجان  62

في تصريحاته، بتأجيل عرض الحكومة  وكان النائب الوفدي المعين، بهاء الدين أبو شقة، قد طالب، ."النوعية للمجلس التشريعي

حتى يكتمل بنيان البرلمان، ويستطيع مباشرة مهامه بإقرار الالئحة الجديدة، وتشكيل لجان نوعية منتخبة،  بيانها إلى أول أبريل

بتأجيل  وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، إن بعض النواب طلبوا .تدرس بيان الحكومة بشكل تفصيلي

عرض برنامج الحكومة، والتي أبدت موافقتها على التأجيل، على الرغم من استعدادها لعرض برنامجها نهاية الشهر الجاري، كما 

  .كان مقررا  

 91/6/6192 العربى الجديد

 -المصري: البرلمان 

  رئيس ألبانيا اليوم على هامش "برلمانية" دول المتوسط يلتقيعلى عبد العال 

يستقبل بويار نيشانى، رئيس جمهورية ألبانيا، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان المصرى، على هامش مشاركة رئيس 

أعمال الجمعية البرلمانية العاشرة لدول البحر األبيض المتوسط المنعقدة فى  النواب والوفد البرلمانى المصرى المرافق له، فى

جمهورية ألبانيا. وألقى "عبد العال" كلمة أمام الجمعية، أمس، تناولت الصعوبات والتحديات التى تواجهها المنطقة وعلى وجه 

   .الخصوص األوضاع فى األراضى المحتلة وسوريا وليبيا ومكافحة اإلرهاب

 91/6/6192 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131821/25/477478/%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-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131821/27/477561/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89--%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85.aspx
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84/2591996#.VsbIh_l97IU
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 -واالئتالفات: األحزاب 

  حماة وطن" يطلب طرح برنامج الحكومة للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان"

اقترح اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، طرح برنامج الحكومة للحوار المجتمعى، بعد تأجيل عرض برنامج 

الحكومة على مجلس النواب، مؤكدا أن هذا االقتراح سيساهم فى تحديد نقاط الضعف والقوى فى البرنامج قبل العرض على 

اكز القوى فى برنامجها، وأن تعيد النظر فى بعض النقاط الخالفية حتى ال يتكرر ما البرلمان، وذلك من أجل أن تدعم الحكومة مر

مراحل زمنية، وأن تضع اآلليات  0وأشار إلى أن الحكومة يفضل أن تقسم برنامجها على “. حدث برفض " قانون الخدمة المدنية 

 الخاصة بتنفيذها.

 91/6/6192 اليوم السابع

 

  مستقبل وطن: نؤيد تأجيل إلقاء بيان الحكومة لحين انتهاء الالئحة وتشكيل اللجان

قال محمود يحيى نائب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد قرار تأجيل إلقاء بيان الحكومة بمجلس 

النواب، لحين االنتهاء من إقرار الالئحة الداخلية الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية، مؤكدا أن بيان الحكومة والالئحة الداخلية 

ت تحتاج إلى متابعة ومناقشة دقيقة من قبل النواب، وبالتالى يجب أن تتم مناقشتهم دون ضغط وتشكيل اللجان جميعها ملفا

فى الوقت على النواب. وأضاف أنهم طالبوا بتأجيل القاء بيان الحكومة أمام البرلمان حتى يكون هناك فرصة أمام اللجان وأعضائها 

اق التوصيات الالزمة أثناء عرضها على الجلسة العامة، موضحا أن الالئحة لمناقشة كل ما يخصها من برامج وإبداء الرأى فيها، وإرف

 الجديدة أضيفت إليها لجان جديدة وتم فصل لجان عن أخرى بما يعنى أن هناك اعادة لرغبات عدد من النواب

 91/6/6192 اليوم السابع

 

 المحافظين يدين مقتل مواطن على يد أحد أفراد الشرطة ويطالب بالمحاكمة العاجلة

باسم الحوب، على  وأكد أحمد حنتيش المتحدث الرسمى.أدان حزب المحافظين مقتل أحد المواطنين على يد أحد أفراد الشرطة

ضرورة أن يحال الجاني محبوسا الى محاكمة عاجلة مع اتخاذ االجراءات التي تضمن للرأي العام متابعة نتائج التحقيقات واعالن 

 العقوبات، مطالبا الجميع بضبط النفس واالتزان واستيعاب األزمة.

 91/6/6192 بوابة األهرام

 -تصريحات: 

 عصام القاضى: الحكومة تحرج السيسي بالشارع وتسير عكس طموحاته

البحيرة، حكومة شريف إسماعيل، من االتجاه لخفض دعم الطاقة والمياه، حذر النائب عصام القاضي عضو مجلس النواب عن 

وقال في بيان له إن .وزيادة األسعار بحجة سد عجز الموازنة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي محاوالت لزيادة العبء على كاهل البسطاء

َبل بالرفض التام من النواب "تحت القبة محاولة الحكومة فرض أى إجراءات من شأنها أن تمس الفقراء فى المقام األول، ستقا

وأوضح أن الحكومة التي تتحدث عن خفض الدعم فاشلة، مضيف ا: "سيكون هناك أزمة في البرلمان، إذا تم عرض هذا األمر في 

 برنامج الحكومة ولن نقبله"، مشيرا  إلى أن هذه الحكومة تتسبب في إحراج السيسي في الشارع وتسير عكس طموحاته.

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84/2591916#.VsbIl_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%86%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9/2591796#.VsbI0fl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859827/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859769/%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%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%83.aspx
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 حماية الدستور" لمارس المقبلعمرو موسي ": تأجيل إطالق "المؤسسة المصرية ل

قال عمرو موسى إنه تم تأجيل تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور والتي كان مقرًرا انطالقها، يوم األحد، المقبل بنقابة 

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع .وقال إن سبب التأجيل هو وفاة محمد حسنين هيكل، والدكتور بطرس بطرس غالى.الصحفيين

 .نهاية الشهر الحالي لوضع الترتيبات الالزمة النطالق مؤسسة "حماية الدستور" في األسبوع األول من مارس

 91/6/6192 بوابة األهرام

 -شو: توك 

  مستشار رئيس الوزراء: الحكومة جاهزة لعرض برنامجها على البرلمان فى أى وقت

لرئيس الوزراء، تعليقا  على مطالب النواب بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان،  قال أسامة عبد العزيز المستشار اإلعالمى

إنه تم التأجيل ألنه ال بد أن يكون مجلس النواب انتهى من بعض اإلجراءات من بينها الالئحة وانتخاب رؤساء اللجان. وأضاف خالل 

برنامجها أمام مجلس النواب فى أى وقت، مؤكدا  أن الحكومة تشدد مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، أن الحكومة جاهزة لعرض 

على التعاون المثمر والبناء مع البرلمان، واحترامها للنواب وآرائهم، حيث تستضيف الحكومة نواب المحافظات، ويستمع رئيس 

ة مع النواب مطلوبة ومهمة وال غضاضة الوزراء آلرائهم سواء المتعلقة بالشأن العام أو مطالب الدوائر، مردفا : "لقاءات الحكوم

  ."فيها

 91/6/6192 اليوم السابع

 

  "عزمى مجاهد: "اإلخوان لهم دور فى ارتفاع سعر الدوالر

َحمََّل اإلعالمى عزمى مجاهد، جماعة اإلخوان، مسئولية االرتفاع الكبير لسعر صرف الدوالر فى السوق المصرية، قائال : "قيمة 

وقال فى  ."الدوالر فى مصر غريبة جًدا، ومن الممكن أن تكون هذه البلد الوحيد التى يتغير فيها سعر الدوالر بهذا الشكل

جنيهات، إما أن  1والر عندنا مجنون زى الطماطم، وهو أمر غريب ويثير التساؤالت، قيمته وصلت لنحو برنامجه"الملف": "سعر الد

يكون هناك عمل مضبوط أو هناك تهريب". وتابع: "شركات الصرافة لها دور فيما يحدث، وعناصر اإلخوان لهم دور أيًضا، وكشفنا 

  ."صمت على مثل هذه العمليات التى تقود سعر الدوالر للجنونبعض عمليات التهريب فى محافظة الدقهلية، فكيف يتم ال

 91/6/6192 اليوم السابع

 

 مصطفى بكري: برنامج الحكومة لن يعرض على البرلمان نهاية الشهر الجاري

وأضاف .كما كان ُمقرًرا فبراير الحالي، 62قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة لن ُيعرض على البرلمان يوم 

أنه من الُمرجح عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب في شهر مارس المقبل، موضًحا أن البرلمان «كالم تاني»هاتفًيا لبرنامج 

بحاجة إلى وقت لكي يضع الئحته الداخلية ويشكل لجانه النوعية؛ حتى يستطيع مناقشة الحكومة في برنامجها بشكل جاد 

مليار جنيه، فضال عن  640سياق آخر، أكد أن الوضع االقتصادي للبالد أصبح صعًبا للغاية، حيث بلغ عجز الموازنة  وفي.وحقيقي

أي إصالحات اقتصادية ُمرتقبة يجب »مليار دوالر فقط، قائال:  01مليار دوالر مقابل صادرات قدرها  22وصول حجم الواردات إلى 

 .«أوضاعهم لم تعد تحتمل على اإلطالقأال تمس الغالبة ومحدودي الدخل؛ ألن 

 91/6/6192 الشروق

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859642/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7/2591719#.VsbI_Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2591871#.VsbInvl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=a7e72222-78e3-4016-8638-b3fcb7057db2
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 «الجيش خط أحمرومحدش يقولى سلمية»مجاهد:  عزمي

مجاهد، هجومه على بعض القيادات اإلخوانية بعد انتقادهم للجيش والشرطة، قائال : "صابر مشهور يهاجم  واصل اإلعالمى عزمى

وقال ببرنامجه "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، "هناك حرب قذرة ضد القوات  ."الجيش، دا مدمن ترامادول ومخدرات

وتابع: "الجيش خط أحمر  ."ت المسلحة تانى ومحدش يقولى سلميةالمسلحة المصرية ومش عاوز اسمع صوت حد يتكلم ضد القوا

 ."والشعب وراء جيشه وشرطته، دول شوية سفلة وقبيضة وعمالء وخونة

 91/6/6192 بوابة األخبار

 -سوشيال ميديا: 

  هاشتاج "الدرب األحمر" ترند على تويتر بعد مقتل سائق على يد أمين شرطة

ى يد أمين شرطة، ودشنوا هاشتاج "الدرب حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل االجتماعى، عقب مقتل سائق سيارة عل

األحمر"، وشاركوا فيه بفاعلية، مما جعله يدخل فى قائمة األكثر تداوال على "تويتر". وصب المشاركون بالهاشتاج غضبهم مما 

  ."يفعله أمناء الشرطة يوميا بحق المواطنين

 91/6/6192 اليوم السابع

 إبريل: دولة أمناء الشرطة تؤدي دورها إلسقاط النظام 2

بمنطقة الدرب األحمر الشعبية على يد رقيب شرطة، مساء إبريل واقعة مقتل سائق سيارة أجرة  2انتقدت حركة شباب 

تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل االجتماعي "فيسبوك": "دولة  في-وقالت الحركة بطريقة ساخرة .الخميس

 ."برافو بامتيازأمناء الشرطة المستوطنة داخل وزارة الحاالت الفردية، تقوم بدورها في إسقاط النظام 

 91/6/6192 69عربى

 مع من ينتهكون حقوق اإلنسان السيسيالبرعي: مشكلة 

أن مشكلة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي مع من ينتهكون حقوق اإلنسان وليس مع  رأى المحامي والحقوقي نجاد البرعي

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "مشكلة الحكومة والرئيس ليست مع .المنظمات الحقوقية

 ."نية داخل جسم الدولةالمنظمات الحقوقية ولكنها مع من ينتهكون حقوق اإلنسان ويمثلون خاليا سرطا

 91/6/6192 مصر العربية

 عبد الرحمن يوسف يهاجم السيسي بعد حادث "الدرب األحمر"

وقال .بد الفتاح السيسي بعد مقتل أحد أهالي منطقة الدرب األحمر برصاص أمين شرطةهاجم عبد الرحمن يوسف الرئيس ع

" "سيسي عبد الفتاحول هو األ المجرم ،الدرب األحمرفي تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "في 

 ."الذي وعد الضباط والجنود بعدم المحاكمة إذا قتلوا الناس، ال تنظروا تحت أقدامكم، أمين الشرطة هو المجرم الصغير

 91/6/6192 مصر العربية

 شادي الغزالي حرب عن حادث الدرب األحمر: إما العدل أو الفوضى

رأى الناشط السياسي شادي الغزالي حرب أن حادث مقتل أحد أهالي منطقة الدرب األحمر برصاص أمين شرطة بمثابة جهاز إنذار 

الدرب األحمر جرس إنذار أخير إما العدل أو ": “تويتر“وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر .أخير للنظام الحالي

 ."الفوضى، إلحقوها قبل ما تنفجر في وشنا كلنا

 91/6/6192 مصر العربية

http://akhbarelyom.com/article/56c629f49e7873027579e97b/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1455827444
http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/2591872#.VsbIovl97IU
http://arabi21.com/story/888848/6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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%A7/934441-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%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%A7/934462-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/934432-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89
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 ممدوح حمزة يطالب السيسي بالتدخل إلنهاء أزمة "الدرب األحمر"

لمهندس ممدوح حمزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التدخل بعد مقتل أحد أهالي منطقة طالب الناشط السياسي ا

أمناء الشرطة جزء من “تويتر": “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر .الدرب األحمر برصاص أمين شرطة

وعدم سيطرة الوزارة، السيسي الزم يتدخل أفضل للبلد من : "واضح إن المشكلة وتابع ."السلطة التنفيذية التي يترأسها السيسي

 ."زيارة اليابان

 91/6/6192 مصر العربية

 

 عطية عن حادث الدرب األحمر: دولة الظلم تصنع اإلرهابمحمد 

عبر  وقال في تدوينة.هاجم الفنان محمد عطية النظام الحالي بعد مقتل أحد أهالي منطقة الدرب األحمر على يد أمين شرطة

صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "محاولة قتل أمين الشرطة في الدرب األحمر علي إيد األهالي 

: "الناس فقدت األمل في وتابع ."لقيامه بقتل أحدهم بسالحه الميري وهروبه هي واقعة تعكس خطورة غياب دولة العدل

ولة وبتسعي بكل جهد لحمايتهم مهما كان جرمهم، الوقائع اللي تثبت ده ال تعد وال عودة حقوقهم من الداخلية اللي بتعكف الد

 ."تحصي

 91/6/6192 مصر العربية

 

 ومنين بيصرحوا إن الطلقة اتضربت من عنده بالغلط ين لسه بيدوروا على أمين الشرطة: منمنى سيف

 عن أمين” فيس بوك“قالت الناشطة السياسية، منى سيف، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل اإلجتماعي 

افهم: لو أمين الشرطة هرب والداخلية بتقول انهم بيدوروا عليه، منين لسه بيدوروا عليه ومنين  معلش أنا عايزة“الشرطة: 

بيخمنوا هو هيقول “مختتمة:  وتابعت .”!!عن اللي حصل؟” حقيقتهم“وبيحكوا بيصرحوا إن الطلقة اتضربت من عنده بالغلط 

 .”ايه؟؟

 91/6/6192 ايربوابة ين

 

 النظام من غضب الناس ستحميوال حماية القتلة  طفى النجار: الظلم ال يقيم دولةمص

، حول ”فيس بوك“قال البرلماني السابق، دكتور مصطفى النجار، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل اإلجتماعي 

االستهتار “ُمختتما  تدوينته:  وتابع .”النظام من غضب الناس ستحميالقتلة  الظلم ال يقيم دولة والحماية“أزمة الدرب األحمر: 

 .”بالمظالم واستمرارها طريق حتمى للنهاية، العدالة للجميع

 91/6/6192 بوابة يناير

 

 

 

 

 

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%A7/934423-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/934366-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://yanair.net/?p=50261
http://yanair.net/?p=50257


 

 

6192فبراير  91   مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 النشرة المجتمعية

 -الحراك المجتمعى: أوال : 

 وقفة أمام محكمة أبنوب بأسيوط بعد إطالق ضابط النار فى الهواء

نظم عدد من أهالى مركز أبنوب بأسيوط، وقفة احتجاجية أمام محكمة أبنوب، احتجاًجا على وقف ضابط، ومخبر شرطة خالل 

د المركبة حسب شهود دورية أمنية، مركبة "توك توك" وحدوث مشادة بين الضابط والسائق، انتهت بالتعدى بالضرب على قائ

  .عيان

 91/6/6192 اليوم السابع

 

 تجمع عدد من سائقي التاكسي األبيض بميدان مصطفي محمود ومدير األمن يحذر من انتهاك القانون

ازي مدير أمن الجيزة، بأن تم التنبيه على سائقي التاكسي األبيض المتجمعين بميدان مصطفى محمود صرح اللواء أحمد حج

باإللتزام بكل ما هو قانوني، وعدم قطع الطريق أو تعطيل الحركة المرورية.وأضاف أن هناك عدد من السائقين متجمعين أعلى 

 لخاصة "أوبر وكريم".الرصيف بميدان مصطفى محمود، اعتراضا  منهم على الشركات ا

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

 خدمتنا الطبية للجابون تقديم احتجاج لألطباء غدا والسيسي: 

التي تسيطر على أطباء مصر، واعتزامهم تنظيم وقفات شاملة السبت، تحت اسم "وقفة تجاهل السيسي حالة الغضب العارمة 

مفارقة مثيرة لالنتباه بمؤتمر صحفي مشترك  تشفى المطرية التعليمي، وقال في الكرامة"، احتجاجا على سحل طبيبين بمس

ديم خدمات صحية متميزة لألشقاء في : "نسعى لتق-مع نظيره الجابوني علي بونجو أونديمبا، بقصر االتحادية، الخميس 

وأضاف أن تجهيز المستشفى يأتي في .وأكد السيسي نجاح مصر في تجهيز مستشفى بالجابون لخدمة المواطنين هناك."الجابون

وشدد على أهمية دعم التعاون في مجال الصحة مع الجابون، مضيفا: .إطار تطوير التعاون بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية

 ." اتفقنا على تعزيز التعاون السياسي بين البلدين في المحافل الدولية، وفي مقدمتها سبل محاربة اإلرهاب"

 91/6/6192 69عربى

 

 أمن القاهرة" بعد قتل شرطي أحد المواطنين مديرية مظاهرات أمام "

ر قتل رقيب شرطة لسائق تصاعدت موجة الغضب الشعبي لدى سكان حي الدرب األحمر في القاهرة، ليلة الجمعة، على إث

قتل المواطن المصري محمد إسماعيل، الخميس،  وأغلق أهالي الدرب األحمر الطرق المؤدية إلى مديرية أمن القاهرة، بعد.توكتوك

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، صباح .بإطالق الرقيب النار عليه، ما خلف استياء كبيرا لدى سكان الحي الذي وقعت فيه الحادثة

 .الجمعة، أن قتيل الدرب األحمر راح ضحية خالف مع رقيب شرطة على قيمة تحميل بضاعة على سيارة السائق المجني عليه

 91/6/6192 69عربى

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-/2591752#.VsbI3fl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/859801/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88.aspx
http://arabi21.com/story/888853/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://arabi21.com/story/888809/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF#tag_49232
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 -: المجتمع قضايا ثانيا :

 -االقتصاد: 

  قرًشا فى نهاية تعامالت األسبوع 210الدوالر يسجل 

استقر الدوالر األمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدوالر األمريكى أمام الجنيه المصرى، 

   .للبيع 1.2221جنيه للشراء و 1.2412 جنيه للبيع، وسجل اليورو األوروبى 2.1019جنيه للشراء و 2.112

 91/6/6192 اليوم السابع

 

  استقالة رئيسى القابضة الغذائية و"األهرام االستهالكية"ووزير التموين يقبلها

ر التموين وزي تقدم اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستقالته من منصبه للدكتور خالد حنفى

والتجارة الداخلية وذلك بعدما تم تغيير العديد من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. كما تقدم كال 

وقبل من طارق الطنطاوى رئيس مجلس إدارة األهرام للمجمعات االستهالكية، ومحمود هجرس رئيس شركة الزيوت باالستقالة. 

لتموين والتجارة الداخلية قبل هذه االستقاالت، خاصة بعد قيام الوزير باالستعانة بالعديد من القيادات وضخ خالد حنفى وزير ا

دماء جديدة لتولى رئاسة مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف تطوير الشركات 

 وزيادة معدالت اإلنتاج

 91/6/6192 اليوم السابع

 

 اتفاق مصرى فلسطينى على تفعيل التبادل التجارى واالستثمارى

ة االقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية، والتى أطلعته التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عبير عودة وزير

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي على  .على األوضاع االقتصادية الصعبة في فلسطين

 باإلضافة إلى اإلجراءاتالمستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية سبل تفعيل التعاون االقتصادي والتجاري بين مصر وفلسطين، 

وتم االتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الدولتين ليتم بحث  .اإلسرائيلية التي تتخذها إلعاقة تصدير السلع الفلسطينية

 المواضيع التي تم مناقشتها فى اللقاءوكيفية حلها حتى لو تتطلب األمر إرسال وفد تجاري إلى فلسطين.

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

 العالقات االستثماريةرئيس هيئة االستثمار يستقبل وفدا  اقتصاديا  من الجابون ويبحث تعزيز 

استقبل عالء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار، والمناطق الحرة "نينا أليدا أبونا"، رئيسة هيئة االستثمار بدولة 

شهد اللقاء مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون االقتصادى .الجابون، التي تزور مصر حاليا  ضمن وفد اقتصادى رفيع المستوى

واالستثمارى بين مصر والجابون، حيث رحًّب عالء عمر فى بداية اللقاء برئيس هيئة االستثمار الجابونية فى مصر، مؤكدا  ضرورة 

توطيد العالقات الثنائية بين البلدين، وحرص مصر على تعميق أواصر التعاون االستثمارى واالقتصادى مع كافة الدول 

 .على إيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى كال البلدين خالل المرحلة المقبلةاالفريقية، مع ضرورة العمل الدائم 

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-783-%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/2591717#.VsbJAvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7/2591760#.VsbIy_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859703/%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%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/212/859627/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC.aspx
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 مليار جنيه 1.2المالية تطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه.وذكرت المالية، عبر موقعها اإللكتروني،  1.221طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

، وسجل %99.111أعلى عائد  ، فيما بلغ%99.126مليارات جنيه بمتوسط عائد  4يوًما بقيمة  916أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 

، في حين %96.921مليار جنيه بمتوسط عائد  4.221يوًما بقيمة  024. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل %99.211أقل عائد 

 .%96، وأقل عائد %96.911سجل أقصى عائد 

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

 وزيرة التعاون الدولي تبحث التعاون االقتصادي مع تونس

ر، سفير تونس في مص استعرضت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع محسن حسن وزير التجارة التونسي بحضور نجيب المنيفي

كما استعرض اللقاء الترتيبات الحالية  .سبل تنمية العالقات المشتركة بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون االقتصادي

لعقد لجنة المتابعة المصرية التونسية المشتركة، المتوقع أن تعقد خالل الفترة المقبلة بالعاصمة التونسية، بمشاركة عدد 

 .لمصرية المعنية بالتعاون بين البلدينمن الجهات ا

 91/6/6192 الشروق

 -الصحه: 

 بالخارج« رمد طنطا»تقرر عالج مصابي « الصحة»

عماد الدين راضي، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على  أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد

 عالج الخمسة حاالت المصابين في واقعة مستشفى رمد طنطا خارج مصر على نفقة الدولة.

 91/6/6192 بوابة األخبار

 -النقل والمواصالت: 

 وهامبورج اإلسكندرية مينائي بين التعاون يبحث البحري النقل وفد

وافق وزير النقل د .سعد الجيوشي على سفر وفد من قطاع النقل البحري إلى ألمانيا ، لبحث سبل التعاون بين ميناء هامبورج 

يشمل التعاون مجاالت إدارة وتشغيل الموانئ ونظم المعلومات ونقل الخبرات .وميناء اإلسكندرية وكذا قطاع النقل البحري

اجتمع الوفد الذي ضم رئيس قطاع النقل البحري المهندس . يب ومشروعات البنية التحتية وكذلك نشاط سياحة الكروزوالتدر

طارق غانم ، ومستشار النقل البحري المهندس عالء ندا ، ورئيس ميناء اإلسكندرية اللواء مدحت عطية ، ومدير العالقات الخارجية 

 .رئيس ميناء هامبورج جينس مييربوزارة النقل اللواء أشرف حجاج ، مع 

 91/6/6192 بوابة األخبار

 

 أخرين في حادث مروري بالمنيا 2مصرع ربة منزل وإصابة 

في حادث تصادم بين سيارتين  بالمنيا،آخرين بالطريق الزراعي بالقرب من قرية البرجاية  2لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 

 مالكي.أحدهما ميكروباص واألخرى 

 91/6/6192 بوابة األخبار

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/859584/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=94a31d9e-a9b9-49fc-b532-35104be24f6c
http://akhbarelyom.com/article/56c609c89d78734008f8eb41/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-1455819208
http://akhbarelyom.com/article/56c5f3fe9d7873bc7d600916/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC-1455813630
http://akhbarelyom.com/article/56c602b89d7873eb04c92fa4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-7-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1455817400
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 -األقباط: 

 "تواضروس" يقسم إيبارشية القدس ويختار "ثيؤدور" لخالفة "إبراهام"رسميا

 استقر تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على القس ثيؤدور اإلنطوني مطراًنا للكرسي األورشليمي

فبراير، في الكنيسة  61فبراير الجاري، وقداس الرسامة صباح األحد  62بالقدس على أن تقام صلوات عشية الرسامة يوم 

 .المرقسية بكلوت بك

 91/6/6192 الوطن

 -أخرى: 

 ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص في المنيا

تلقى اللواء رضا .تحفظت مباحث التموين بالمنيا، على كميه كبيرة من المقرمشات مجهولة المصدر داخل مخزن مواد عذائية

سنه المدير المسؤل عن مخزن مواد غذائيه بدون  42طبلية مدير المنيا، إخطارا من مباحث التموين، من قيام "عصام الدين.م.ذ" 

 .ية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرهاترخيص من الجهات وحيازته سلع غذائ

 91/6/6192 بوابة األخبار

 طن دقيق مهرب فى حملة تموينية بالفيوم 6.2ضبط 

مدعم على متن سيارة قبل نقله وبيعه  طن دقيق بلدى 6.2فبراير، من ضبط  91تمكنت مديرية التموين بالفيوم، الخميس 

 21وأوضح مدير عام التموين بالفيوم المحاسب أحمد عبد الوهاب، أن حملة من المديرية تمكنت من ضبط .فى السوق السوداء

كيلو مدعم ومهرب مخصص للمخابز تم ضبطه بطريق مركز إطسا على متن سيارة وتم تحرير محضر  21جوال دقيق بلدى وزن 

 .جنح ضد السائق 4296رقم 

 91/6/6192 بوابة األخبار

 الجفاف يضرب أكبر "مصرف مائي" بحوش عيسى

 اهالمي تخزين بدء إثيوبيا إعالن مع بالتوازي وذلك عيسى، حوش مركز في مائي مصرف أكبر ضرب الجفاف مصرف "شريشرة" وهو

وبحسب ما ذكر أحد المسؤولين في قطاع الري بحوش عيسى، .القريب المستقبل في بكارثة ينذر الذي األمر ؛"النهضة سد" خلف

 المزارعين سيصيب بِه حل الذي المائي الجفاف أن مؤكدا  األراضي، من شاسعة مساحات بتغذية يقوم المصرف فإن

 .المياه الضحلة، باإلضافة إلى تواجد برك مائيةالمصرف المائي"، انعدام منسوب المياه، وظهور “لـ وأظهرت صور التقطت .بكارثة

 91/6/6192 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/980890
http://akhbarelyom.com/article/56c67e4e9e78731d1aba57f2/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1455849038
http://akhbarelyom.com/article/56c5b66c9d7873db61a51b0e/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-2-5-%D8%B7%D9%86-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-1455797868
http://rassd.com/177470.htm
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 األمنيالشأن 

 -األمنية: األخبار 

 6190منذ يوليو جديدا  سجنا   92 قطعة أرض آلنشاء سجن جديد لتصبح تخصيص

اإلرهاب"، منذ  مع الزيادة في أعداد السجناء، وخصوصا  المدانين في "قضايايواصل النظام المصري مسلسل إنشاء سجون جديدة، 

. آخر حلقات هذا المسلسل، جاءت بقرار مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف 6190يوليو  0محمد مرسي في  اإلطاحة بالرئيس

أفدنة،  91البحيرة، تبلغ مساحتها إسماعيل، أمس الخميس، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة في مركز إدكو في محافظة 

إلنشاء سجن مركزي جديد. ووفقا  للقرار فإن السجن سيقام في منطقة مالحة الجزيرة، غرب الطريق الدائري في إدكو. وُيعتبر هذا 

ين سجنا  جديدا  خالل عام 92القرار أحدث حلقات التوّسع في إنشاء السجون، أو إضافة سجون جديدة لمجمعات قائمة، بلغت 

  .ونصف العام فقط، وتوسعة سجن، باإلضافة إلى إنشاء سجن جديد داخل مجمع سجون طرة

 91/6/6192 العربى الجديد

 

  أمين شرطة يتهم طبيب بالمنصورة باإلهمال أثناء إجراء جراحة لزوجته

باإلهمال أثناء إجراؤه جراحه قيصرية لزوجته، ما أصابها بمضاعفات، وتم نقلها إلى اتهم أمين شرطة طبيب شهير بالمنصورة 

  .مستشفى جامعة المنصورة

 91/6/6192 اليوم السابع

 

  "القبض على أمين الشرطة المتهم بقتل "سائق الدرب األحمر

ألقت األجهزة األمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رقيب الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة األجرة، وتم التحفظ 

أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى"مصطفى.م.ع" رقيب  عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع األهالى

أول شرطة من قوة النقل والمواصالت. وأكد مصدر أمنى أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلى واشتباه ما بعد االرتجاج 

  .وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده وال يمكن استجوابه، وتم إخطار النيابة العامة

 91/6/6192 اليوم السابع

 

 "المصرى الديمقراطى": إخالء سبيل أحمد حسنى عضو الهيئة العليا وال نعلم أسباب القبض عليه

رى الديمقراطى االجتماعى، إنه تم إخالء سبيل الدكتور أحمد قال الدكتور تامر النحاس، أمين التنظيم والعضوية بالحزب المص

حسنى، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين سر قائمة صحوة مصر، وذلك بعد إلقاء القبض عليه مساء أمس األربعاء.وأضاف النحاس 

ه للوقوف على مالبسات أن الحزب ال يعلم حتى اآلن أسباب إلقاء القبض على حسنى، وينتظر عقد لقاء معه بعد إخالء سبيل

 الواقعة.

 91/6/6192 بوابة األهرام

 

 

 

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%87-17-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2013
http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88/2591755#.VsbI2Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1/2591743#.VsbI7Pl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/859649/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-.aspx
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 أقسام شرطة بالقاهرة 0ينفى غلق مصدر أمنى 

نفى مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة ما نشره أحد المواقع اإلخبارية حول إغالق أقسام شرطة السيدة زينب وعابدين والدرب 

األحمر، وذلك في أعقاب مقتل سائق برصاص رقيب شرطة على سبيل الخطأ بمنطقة الدرب األحمر.وأكد المصدر األمنى فى 

ص لوكالة أنباء الشرق االوسط مساء الخميس أن الخبر عار تماما عن الصحة، مؤكدا انتظام العمل بجميع أقسام الشرطة تصريح خا

 بالعاصمة.

 91/6/6192 الشروق

 

 الداخلية يتفقد الخدمات األمنية لمنتدى إفريقياوزير 

جاء .قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن الجهود المبذولة من رجال الشرطة محل تقدير من الشعب المصري العظيم

نة منتشرة بنطاق مديذلك خالل جولته التفقدية لعدد من النقاط األمنية واألكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع ال

شرم الشيخ مساء الخميس، كما اطمأن على التجهيزات واالستعدادات التي اتخذتها األجهزة األمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة 

 لتأمين فعاليات منتدى االستثمار والتمويل في إفريقيا، والذي ستنطلق السبت المقبل.

 91/6/6192 الشروق

 

 استنفار أمني في الدقهلية بعد مقتل شاب على يد الشرطة

كثفت األجهزة األمنية بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية من تواجدها أمام قسم شرطة المدينة، وانتشرت المدرعات وتشكيالت 

 66" أبوشامة محمد فتحي" يدعى شاب مقتل بعد التوالي على الثاني لليوم كبير أمني استنفار وسط قوات األمن المركزي، من

يذكر أن الشاب لقي مصرعه عقب مطاردة شرطة .مسجل خطر خوفا من رد فعل األهالي أنه اّدعت إذ الشرطة يد على عاما،

 .ت عليه طلقتين نافذتين بعد محاولته الفرار فلقي مصرعه في الحالالمطرية له بمنطقة "األزق" خلف القطار وأطلق

 91/6/6192 رصد

 -ونيابات: محاكم 

 إخالء سبيل أمين شرطة المرج المتهم بالتحرش بسيدة أمام محطة المترو

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إخالء سبيل أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة أمام محطة مترو المرج، عقب أن قررت أمس 

حجزه على ذمة التحريات.وأجرت النيابة تحقيقات فى الواقعة، وقالت المجني عليها فى التحقيقات إن أمين الشرطة تحرش بها 

مرج، وهددها بسالحه الصطحابها للمنزل معه.وأنكر أمين الشرطة، خالل التحقيقات التهم أثناء تواجدها أمام محطة مترو ال

 المنسوبة إليه.

 91/6/6192 الشروق

 

 جنيه 6111أبريل بكفالة  2نشطاء بحركة  4إخالء سبيل 

أبريل، وهم شريف الروبى، ومحمود هشام، وأيمن عبد  ٦نشطاء بحركة  4قرر قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة، إخالء سبيل 

 جنيه لكل منهم، وذلك التهامهم بالتظاهر بدون تصريح وإطالق األلعاب النارية. 6111المجيد، ومحمد نبيل، بكفالة مالية قدرها 

 91/6/6192 بوابة األهرام

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022016&id=dda6cc5e-d895-451b-a63c-bccf7b7a8575
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=24ed6b31-a701-4807-8c00-ac2720b807c6
http://rassd.com/177447.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022016&id=ac2ac8b1-ab7a-435b-bcca-fb4fc4cfb0ed
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/859582/%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%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84--%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-.aspx
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 براءة السيد البدوى من تهمة خيانة األمانة

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد ببراءة السيد البدوى، رئيس حزب الوفد من تهمة خيانة 

ألف  111ألف سهم من شركة سيجما من السيد البدوى مقابل  11األمانة.كان رجل األعمال عالء الكحكى تقدم ببالغ، يفيد شراءه 

طاءه وتماطل وأثناء التحقيقات تبين عدم وجود عقد مبرم بينهما يثبت صحة دوالر، موضحا أنه عندما طلب األرباح رفض إع

 الواقعة.

 91/6/6192 بوابة األهرام

 -حقوقى: 

 حقوقية: سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزينمنظمة  92

منظمة حقوقية مصرية أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ"سجن العقرب" تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين،  92أكدت 

سلمية الفتين إلى أن ما تعرض له الطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليا في سجن العقرب، على خلفية مشاركته في تظاهرة 

في  -وأعربوا.، يعتبره نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون6192نوفمبر  91إلحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 

عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الصحية والسالمة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، حيث تم نقله أمس األربعاء  -بيان لهم الخميس

االنفرادي( دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته األساسية من مالبس  فبراير إلى التأديب )الحبس 92

 .ودواء وغطاء وطعام

 91/6/6192 69عربى

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/859543/%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%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9.aspx
http://arabi21.com/story/888719/16-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86#tag_49232

