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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

 وجون كيرى فى روما جلسة محادثات بين سامح شكرى

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات 

ثنائية مع جون كيرى وزير الخارجية االمريكى بناءًا على طلب من الجانب االمريكى، وذلك فور وصوله إلى العاصمة االيطالية روما 

وأشار المتحدث إلى أن المحادثات  يوم االثنين األول من فبراير للمشاركة فى االجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش.مساء 

تركزت على األوضاع فى ليبيا، باإلضافة إلى تطورات األزمة السورية واليمن والقضية الفلسطينية، وطرح شكرى خاللها كافة 

تلك األزمات، وتم االتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين خالل الفترة القادمة لضمان عناصر الرؤية المصرية للتعامل مع 

 طرح حلول ومقترحات تسهم فى دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية، ودعم العملية السياسية فى سوريا.

 6/6/6002 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 سفير مصر لدى الفاتيكان يلتقي بالكاردينال بيتير تيركسون رئيس المجلس البابوى للعدالة والسالم

فبراير بالكاردينال بيتير تيركسون رئيس المجلس  0النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان أمس االثنين التقى السفير حاتم سيف 

أشاد تيركسون بالجهود المصرية فى  البابوى للعدالة والسالم، حيث دار النقاش حول سبل دفع التعاون بين مصر والفاتيكان.

كر السمح ومفهوم تقبل اآلخر، كما أشاد بالدور الرائد لألزهر مكافحة التطرف واإلرهاب، ومكافحة التعصب الدينى، ونشر الف

 الشريف فى العالم اإلسالمي، وكذلك الخطوات المصرية لالرتقاء بالعدالة االجتماعية، ونشر ثقافة السالم واالعتدال.

 6/6/6002 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

على هامش مشاركته فى اجتماع التحالف الدولي ضد داعش: وزير الخارجية يلتقي بوزراء خارجية كل من 

 وايطاليااألردن واستراليا والنرويج والمانيا وفرنسا 

لتقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية، على هامش مشاركته فى اإلجتماع الوزاري لدول التحالف ضد داعش والمنعقد حاليًا فى ا

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي   روما بوزراء خارجية كل من األردن واستراليا والنرويج والمانيا وفرنسا وايطاليا.

خارجية، بأن اللقاءات تركزت على التطورات اإلقليمية فى كل من ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، باسم وزارة ال

باإلضافة إلى تقييم جهود المجتمع الدولى فى مكافحة االرهاب وجهود التحالف الدولى ضد داعش، حيث استعرض شكرى الجهود 

عمل الخاصة بمكافحة الفكر المتطرف وانتقال المقاتلين األجانب وتمويل التى تقوم بها مصر فى إطار عضويتها فى مجموعات ال

االرهاب، كما تم مناقشة الوضع األمنى والسياسى فى ليبيا وتداعياته اإلقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتشكيل حكومة 

 الوفاق الوطنى الليبية.

 3/6/6002 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=24607050-5329-48c5-8ed0-b07ddbe3512a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=4db44ebb-d047-427b-afeb-7408f34e4c08
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=394620e8-c92c-4364-9933-92cb10fd465e
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 وزير اإلعالم السوداني: لقاءات السيسي مع البشير تقطع األلسنة التي تتحدث عن الخالفات

عثمان وزير اإلعالم السوداني: إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني البشير في أديس أبابا منذ قال أحمد بالل 

أيام، جاء على خلفية االتصاالت التى لم تنقطع بينهما، موضًحا أنه ال توجد أية خالفات بين القاهرة والخرطوم، ألن العالقات  3

وأكد عثمان بمداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة، أن ما  يقة.بين الدولتين والشعبين تاريخية وعم

يحدث في مصر يهم السودان، كما يهم مصر ما يدور بالسودان، ويتم السعي لالرتقاء بمستوي طموح الشعبين المصري والسوداني 

بين مصر والسودان وهذا يقطع األلسنة التي تتحدث  وأضاف أن لقاءات الرئيسين من شأنها دعم العالقات ألنهما نسيج واحد.

عن أى خالفات بين الطرفين، مضيفا أن المراقب للعالقات المصرية السودانية يفهم جيدا أن بعض ما ينشر في اإلعالم من 

 .عالممحاوالت لإلساءة غير صحيح، مؤكًدا أن االختالف في وجهات النظر بين مصر والسودان يتم معالجته بعيدا عن اإل

 3/6/6002 بوابة األهرام

 كمواطنين بمصر السودانيين نعامل: شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر رئيسا وحكومة وشعبا يكنون للشعب السوداني الشقيق كل المحبة والتقدير، مشيرا إلى 

 6في تصريح إلى صحيفة "السوداني" نشرته الثالثاء  -وأضاف شكري  أنه يتم التعامل مع السودانيين في مصر كمواطنين.

ية الكبيرة في مصر تلقى كل الترحيب والمودة على الدوام، مؤكدا أن محاوالت النيل من وحدة وترابط أن الجالية السودان -فبراير 

وتابع أن أي تجاوزات  شعبي وادي النيل لن تنجح في تحقيق أهدافها، نظرا للعالقات التاريخية والروابط األزلية التي تجمعهما.

وال يمكن تعميمها على كافة القطاعات، معتبرا "األخوة السودانيين فردية تحدث في حق أي مواطن تعد حاالت استثنائية، 

 المقيمين في مصر داعمين للمجتمع المصري".

 6/6/6002 بوابة األخبار

 «اإلسالم تعاليم» عن محاضرة إللقاء الجمهورية مفتي يدعو األلماني البرلمان

أن التطرف ليس مظهًرا من مظاهر اإلسالم، وإنما تحريف لواحد من أعظم الديانات في  -مفتي الجمهورية -أكد شوقي عالم

عضو البرلمان، ورئيس لجنة  -بوفد البوندستاج األلماني برئاسة ألكساندر راضون وشدد مفتي الجمهورية في لقائه العالم.

أن مصر حريصة على االنفتاح على العالم، وتمد يدها للتعاون بما يحقق المصلحة  -العالقات الخارجية بالبرلمان األلماني

ون مع دار اإلفتاء المصرية خاصة بعد اعتماد الدار بحث عضو البرلمان األلماني تعزيز التعا المشتركة، ويعزز من السلم العالمي.

كمرجعية لإلفتاء من قبل البرلمان األوربي في نوفمبر الماضي، مشيًدا بالزخم اإليجابي الذي أحدثته زيارة مفتي الجمهورية األخيرة 

فتاء في مجاالت مكافحة ر اإلوعرض المفتي في لقائه تجربة دا إلى دافوس ولقائه باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.

من جانبه أكد عضو البرلماني األلماني أن البوندستاج حريص على تعزيز أوجه التعاون مع دار اإلفتاء المصرية، مشدًدا . والتطّرف

على  ظعلى أن المسئولين وصناع القرار والبرلمانيين األلمان يقدرون كثيًرا دور مصر ومكانتها، ويحرصون بشكل كبير على الحفا

 العالقات اإليجابية بين البلدين ودفعها دوًما لألمام، وزيادة أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

وقدم عضو البوندستاج األلماني دعوة مفتوحة لمفتي الجمهورية لزيارة البرلمان األلماني إللقاء محاضرة عن التعاليم الصحيحة 

 ء البرلمان، وللوقوف على احتياجات الجالية المسلمة الشرعية وبحث سبل تقديم الدعم الشرعي لها.لإلسالم أمام أعضا

 6/6/6002 بوابة األخبار

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850696/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b09c5f8a4e8d0b13e4871a/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-1454414943
http://akhbarelyom.com/article/56b07b2c83ec61847ec344ab/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1454406444
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 مصريا لمخالفتهم شروط اإلقامة 01ة ترحل السعودي

منهم هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن ،حيث قامت السلطات  3مصرًيا إلى مطار القاهرة الدولى ، مرحلين من جدة  01وصل 

صرح مصدر أمنى بالمطار إن المرحلين وصلوا القاهرة على الطائرة  والعمل هناك.السعودية بترحيلهم لمخالفتهم لشروط اإلقامة 

السعودية القادمة من جدة ، وبمناقشتهم فور وصولهم أقروا أن سلطات األمن السعودية ألقت القبض عليهم وقامت بترحيلهم 

أمن مطار القاهرة، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير  خارج المملكة لمخالفتهم شروط اإلقامة والعمل .

 منهم هاربين من تنفيذ أحكام. 3بعد عرضهم على األجهزة األمنية المختصة للتأكد من سالمة موقفهم األمني تبين أن 

 6/6/6002 بوابة األخبار

 جنوب السودان السابق يزور القاهرة للقاء السيسى سودان تريبيون: نائب رئيس

ذكر موقع سودان تريبيون أن نائب رئيس جنوب السودان السابق، ريك ماشار، سيزور القاهرة، مساء اليوم األربعاء، إلجراء محادثات 

مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تنفيذ اتفاق السالم الذى تم توقيعه، أغسطس الماضى، بين األطراف المتحاربة. وأضاف 

اإلنجليزية، أن رئيس اللجان الخارجية فى فصيل المعارضة المسلح، الحركة الشعبية لتحرير الموقع اإلخبارى، فى نسخته 

 ، حزقيال لول جاتكوث، أعلن عن الزيارة عبر وسائل اإلعالم االجتماعية.SPLM-IOالسودان 

 3/6/6002 اليوم السابع

 وزير الصناعة الروسي: حريصون على مزيد من التعاون مع مصر

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن القاهرة وموسكو حريصتان على مزيد من التعاون االقتصادي والصناعي 

، بالتليفزيون المصري، اليوم األربعاء، من القاهرة: «صباح الخير يامصر»، في تصريحات لبرنامج «مانتوروف»وأضاف  بين البلدين.

با ، معر«العالقات بين روسيا ومصر تاريخية، ومباحثاتي في مصر تطرقت إلى مسألة إنشاء منطقة صناعية في قناة السويس»

لشركة الروسية )روساتا( وقعت مع مصر نهاية العام الماضي اتفاقا من ا»وتابع:  عن تطلع بالده لتنفيذها على أرض الواقع.

، متوقعا المزيد من «سنوات وهذا المشروع يوضح مدى التعاون بين البلدين 2أجل إنشاء محطة نووية في مصر خالل مدة 

 التضافر بين الجانبين خاصة في مجال توفير المعدات واآلالت.

 3/6/6002 المصري اليوم

 

 دبلوماسي بريطاني: "مبعوث كاميرون" يزور مصر في "فبراير"

علنت السفارة البريطانية في القاهرة على لسان الناطق باسمها ديفيد كين إّن مبعوث رئيس الوزراء البريطاني التجاري الخاص أ

"، الثالثاء: "المبعوث التجاري 62وقال كين، في تصريحاٍت لـ" ر القاهرة خالل شهر فبراير الجاري.لمصر جيفيري دونالدسون سيزو

والذي عيَّنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خالل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لندن في نوفمبر الماضي سوف يبحث في 

 مصر تعزيز التجارة المصرية البريطانية".

 3/6/6002 مصر العربية

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56b0839f8a4e8d6e085bba30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84-17-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-1454408607
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84/2567876#.VrG9pLIrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/885861
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910392-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 السياسة الداخلية

 -ية :رالرئاسة المص

 يستقبل وزير الصناعة والتجارة الروسي السيسى

المصرية الروسية المشتركة للتعاون االقتصادى والتجاري، السيما على ضوء رحب السيسى بنتائج اجتماع الدورة العاشرة للجنة 

التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء التفاوض حول إقامة منطقة صناعية روسية فى إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، 

لدول.جاء ذلك خالل استقباله أمس األمر الذى سيمهد للبدء فى مشروعات للتصنيع المشترك والتصدير إلى أسواق العديد من ا

دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وذلك بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وسفير روسيا االتحادية فى 

 القاهرة.

 3/6/6002 األهرام

 السيسي يجتمع بشريف أسماعيل

بأسعار وجه السيسى بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على األغذية واألدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيدة 

مناسبة، مشددا على ضرورة مواصلة عمليات مراقبة األسعار والحيلولة دون استغالل قرارات زيادة الجمارك األخيرة على بعض 

سلع الرفاهية واألجهزة الكمالية كسبب لزيادة األسعار على المواطنين محدودى الدخل الذين ال يقبلون باألساس على شراء تلك 

ئه أمس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذى تم خالله استعراض مجمل تطورات األوضاع السياسية جاء ذلك خالل لقا.السلع

 .تصادية على الساحة الداخليةواالق

 3/6/6002 األهرام

 -الحكومة المصرية :

 بين مصر وروسيا شريف إسماعيل يشهد توقيع االتفاقيات

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري 

حسام كمال، وزير الطيران المدني، وطارق قابيل، وزير والروسي، بحضور دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة الروسي، والطيار 

الصناعة والتجارة، وهشام زعزوع، وزير السياحة.وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن البدء فى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية 

والمتوقع أن يتم خالل فى مصر، وهى مذكرة إطارية سيتم على أساسها التوقيع على االتفاق النهائى بشأن المنطقة الصناعية، 

عام من توقيع االتفاقية االطارية، ومن المتفق عليه أن تضم المنطقة الصناعية مشروعات فى مجال تجميع السيارات والمعدات 

الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق وصناعات أدوية وبناء سفن ومنسوجات ومالبس وأجهزة إلكترونية وأثاث ومعدات هندسية، 

 تأمين(. –إلى مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية )بنوك باإلضافة 

 3/6/6002 األهرام

  المزلقانات ومتابعة األوضاع األمنية واالقتصاديةالحكومة تبحث اليوم تطوير 

يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة األسبوعى لمتابعة األوضاع األمنية واالقتصادية، باإلضافة إلى 

نتهاء اجتماع استعراض تشكيل مجلس أمناء اتحاد االذاعة والتليفزيون، وعدد من الملفات والقضايا الهامة. ويعقد عقب ا

الحكومة األسبوعى، اجتماع بشأن تطوير السكك الحديدية ولتقييم موقف إنهاء مشروعات تطوير المزلقانات على مستوى 

 الجمهورية، وبحث تذليل كافة العقبات التى تعترض الخطط الجارية لتطويرها.

 3/6/6002 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131805/25/474451/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131805/136/474441/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131805/25/474519/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-/2567760#.VrGpEbJ97IU
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 إعادة فتح مكاتبنا بالسويد وبولندا وإسبانيا داخل مقرات السفارات السياحة":"

على إعادة فتح المكاتب شريف إسماعيل،برئاسة  أكد سامى محمود،رئيس هيئة تنشيط السياحة،موافقة مجلس الوزراء

 السياحية التابعة للهيئة بكل من السويد، بولندا، أسبانيا، شرط أن يكون داخل مقار السفارات المصرية فى هذه الدول. 

 3/6/6002 اليوم السابع

 6001 -6002وزير الصناعة: المنطقة الصناعية الروسية فى بورسعيد تبدأ 

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن المنطقة الصناعية الروسية المخطط إنشاؤها في منطقة شرق بورسعيد، يمكنها أن 

المصري الثاني المنعقد في القاهرة ضم وفدا  -أعمال منتدى رجال األعمال الروسي  وأضاف أن.6002/6001تبدأ العمل في عام 

وقال:"عمل المنطقة الصناعية سيبدأ فور توصلنا إلى .روسيا ممثال عن مئة شركة روسية من مختلف القطاعات االقتصادية

 ".6002وسية، يمكن أن يكون في عام اتفاقية بشأن المشاريع التي ستقام فيها، وأن بداية عمل المنطقة الصناعية الر

 6/6/6002 بوابة األهرام

 الشركتين الفرنسيتين لدراسة تأثيرات سد النهضة األسبوع الحاليفحص عرض 

قال د.حسام مغازى ،وزير الموارد المائية والري ،إن خبراء الوزارة أعضاء اللجنة الثالثية الوطنية سينتهون من إعداد تقريرهم 

 ثيرات سد النهضة على مصر والسودانعن فحص العرض الفني المشترك للشركتين الفرنسيتين بى ار ال وارتليا بشأن دراسات تأ

أن ذلك يأتي تمهيدا لمناقشته خالل االجتماع العاشر للجنة الوطنية الثالثية للدول الثالث ،بحضور  وأوضح.خالل األسبوع الحالي

فبراير  2ومن المقرر أن يغادر الوفد المصري إلى الخرطوم، السبت  . ممثلي الشركتين مع مناقشة العرض المالي المقدم منهما

 .فبراير 00لتبدأ اجتماعات الجولة العاشرة في اليوم التالي و تستمر حتى األربعاء 

 3/6/6002 بوابة األخبار

 -البرلمان المصرى :

 .. وتمنح حق االدعاء المباشر ضد النواب٨٢لجنة الالئحة ترفع عدد اللجان النوعية لـ 

، واستقرت ٩١٤انتهت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الئحة مجلس النواب اليوم الثالثاء، من مناقشة جميع المواد البالغ عددها 

لجنة بعد فصل لجنة الثقافة عن اإلعالم، وفصل لجنة الصناعة عن الطاقة، مع  ٨٢اللجنة علي زيادة عدد اللجان النوعية إلي 

ومن المقرر أن تبدأ .إضافة لجنة البيئة إلي لجنة الطاقة، ليصبح مسماها الطاقة والبيئة، واستحداث لجنة النزاهة والشفافية

ربعاء، علي أن تنتهي من عملها يوم الخميس المقبل، وترسل الالئحة ألعضاء اللجنة إلكترونيا، لجنة الصياغة عملها من غد األ

إلي أن اللجنة استقرت علي السماح باالدعاء المباشر ضد النواب،  على عبدالعال علي أن تجتمع اللجنة صباح السبت المقبل.وأشار

 ي المنوطة بطلب رفع الحصانة عن النائب من المجلس.وذلك إعالء لحق المواطن، وأن الجهة القضائية المختصة ه

 6/6/6002 بوابة األهرام

 فشل اجتماع مجلس النواب لحل أزمة مستشفى المطرية

اجتماع اللجنة الخاصة لبحث أزمة تعدي أمناء الشرطة علي أطباء المطرية برئاسة وكيل المجلس سليمان وهدان، مساء انتهى 

نواب من االجتماع بسبب تمسك األطباء برفض إعادة فتح مستشفي المطرية.وأكد النائب إيهاب  2الثالثاء، وذلك بعد انسحاب 

كين في االجتماع، أن مسئولي وزارة الداخلية أثناء االجتماع قدموا االعتذار لوفد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، وأحد المشار

 األطباء، عن الواقعة، إال أن ممثلي النقابة تمسكوا برفض إعادة فتح المستشفي.

 6/6/6002 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7/2567629#.VrGpRLJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850671/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b1b64c8a4e8dcb07734b5f/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1454487116
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850721/%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%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%A2%D9%A8-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850700/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
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 -األحزاب واالئتالفات :

 إجراءات للخروج من األزمة 00"المصرى الديمقراطى" يقترح مبادرة من 

أصدر المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي االجتماعي بيانا مساء الثالثاء أوضح فيه متابعته لمداخلة السيسي أمس فى 

برنامج اإلعالمى عمرو أديب، والتى تطرق فيها إلى إحياء األلتراس لذكرى شهداء "استاد بورسعيد" وإلى قضية الفنان إسالم 

تمر به البالد يحتاج إلى فتح المجال العام والتوقف عن الهجمات المتوالية لتضييق مساحات  جاويش وغيرها.وأكد الحزب، أن ما

 00وللرأى العام بمبادرة من  للسيسيالحرية، كما يتطلب مجموعة من المبادرات العاجلة للخروج من األزمة الراهنة، متقدًما 

الة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء إجراءات للخروج من األزمة الراهنة تصدرها تحديث منظومة العد

 التعديالت التى ادخلت على قانون اإلجراءات الجنائية والتى حولت الحبس االحتياطى إلى وسيلة للعقاب.

 3/6/6002 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدنى :

 "يوسف خالد" بسبب الصحفيين تأديبية أمام موسى أحمد

ى المقامة من األهرام للمثول أمامها في الدعوقررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين استدعاء أحمد موسى الصحفي بجريدة 

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين .ومسعد فودة نقيب السينمائيين ومحمد العدل ممثال عن جبهة اإلبداع المخرج خالد يوسف

 هاروعضو التأديبية محمود كامل إن موسى يواجه الخروج عن ميثاق الشرف الصحفي والواجبات التي ينبغي على الصحفي تحري

 .موسى بنشر وإذاعة صور ادعى أنها تتعلق بالمخرج خالد يوسف وبحياته الشخصية دون أن يتحقق من صحتهاالدعوى اتهمت  و.

 6/6/6002 بوابة األخبار

 -المؤسسات الدينية :

  للجامعة وتطوير منظومة المراقبة 00كاميرا تؤمن "مشيخة األزهر" و  14

مشيخة األزهر الشريف في تطوير شبكة المراقبة عن طريق ربط اإلدارات التابعة لها كالجامع األزهر، ومجمع البحوث  بدأت

 02أن هناك نحو  حيثاإلسالمية، وقطاع المعاهد األزهرية، بشبكة كاميرات تكون الغرفة الرئيسية بديوان عام مشيخة األزهر . 

باإلضافة إلى تطوير شبكة الحريق واإلنذار،كما سيتم  مين الزيارات الهامة مثل رؤساء الدولكاميرا لمراقبة المشيخة والمكتبة وتأ

البدء في تركيب كاميرات مراقبة علي جميع المعاهد االزهرية وربطها بديوان المشيخة وكذلك كنتروالت االمتحانات. أما جامعة 

كلية بها كاميرات مراقبة داخلية،  00بخالف الكليات التى تبلغ  كاميرا مراقبة بالحرم الجامعى، 00األزهر، فقد قامت بتركيب 

  .باالضافة إلى أفرع الجامعة بمحافظات أسيوط و طنطا ، بجانب الكليات المنتشرة في أغلب المحافظات، بإالضافة إلى فرع البنات

 3/6/6002 اليوم السابع

 -تصريحات :

  نائب برلمانى: "دعم مصر" يتفكك.. و"الخدمة المدنية" كان بداية النهاية

قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن ائتالف دعم مصر يتفكك، ولن يكون له وجود خالل الفترة المقبلة، مشيرا 

االئتالف مبنى على أيدلوجية سياسية، وهو ما سيعجل بتفككه. وشدد على أن قانون الخدمة المدنية كان بداية نهاية  الى أن

  .االئتالف، حيث كان توجه "دعم مصر" هو الموافقة على القانون، بينما كان ألعضائه رأى آخر وهو رفض القانون

 3/6/6002 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850753/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b0f55d83ec613f35406dab/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-1454437725
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/14-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88-50-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7/2567606#.VrGpe7J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A/2567615#.VrGpR7J97IU
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  كمال أبو المجد: التيار اإلسالمى سيتجه لـ"مراجعات شاملة" الفترة المقبلة

التيارات اإلسالمية، بضرورة قراءة الواقع من جديد، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر اإلسالمى، إن مطالبة قيادات من 

هى خطوات مريبة، جاءت بعد خسارة جميع التيارات االسالمية فى مصر سواء التى شاركت فى الحياة السياسية أو التى فضلت 

يقوم التيار اإلسالمى االنعزال واالتجاه للعنف. وأضاف أنها محاولة للعودة إلى ما كانوا عليه قبل عزل محمد مرسى، متوقعا أن 

بعملية مراجعات واسعة خالل الفترة المقبلة. وأوضح أن الخسارة فى البرلمان وكذلك الخسارة فى العودة للمشهد السياسى 

  .دفعت قيادات بالتيار اإلسالمى للحديث حول قراءة جديدة للواقع

 3/6/6002 اليوم السابع

  منى مينا: إعادة فتح مستشفى المطرية مرهون بمحاسبة المعتدين على األطباء

مستشفى المطرية التعليمى وإعادة قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، إن حل أزمة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء 

، وليس فى المزيد من جلد فتح المستشفى، مرهون بالمحاسبة القانونية السريعة والعادلة للمعتدين، وتقديمهم للنيابة

أو أمر يصعب تحقيقه، فقط تقديم المعتدين للنيابة لمحاسبتهم على ما اقترفوه دة أن النقابة ال تطلب المستحيل،مؤكالضحية،

 مكن السكوت عليها. وال ي

 3/6/6002 اليوم السابع

  مرتضى منصور:أنتهى الحوار مع االلتراس بعد إطالقهم الرصاص واقتحامهم لألندية

أكد مرتضى منصور إنتهاء الحوار مع االلتراس، قائاًل " أنتهى الحوار مع االلتراس بعدما أطلقوا النار، أنتهى الحوار مع االلتراس 

بعدما استخدموا ماء النار ،أنتهى الحوار مع االلتراس بعد اقتحام األندية وحاالت القتل ". وأضاف االلتراس أصبحوا كارثة وخطر 

ا حدث من استخدام شعارات معادية لرموز الدولة ومؤسساتها، وحتى بعد تصريحات السيسى االخيرة جاء شديد خاصة بعد م

لمشكلة األلتراس ،أكد أنه يرى فى كل األحوال أن الحوار مع  السيسيردهم "هانفكر". أما عن رأيه فى المعالجة التى طرحها 

 . أو بعدها السيسياأللتراس خطأ كبيرا سواء قبل تصريحات 

 3/6/6002 اليوم السابع

 عمرو موسى في "معرض الكتاب": ال يمكن تجاهل إيران وتركيا.. وتوقعت انفجار الشعب في يناير

في كافة أركان البالد، في الملفات والمعايير التي كانت تضبط إيقاع هذا البلد،  موسى،إن مصر حدث بها خلل كبير عمروقال 

واستبشرنا خيًرا، بأن هناك خارطة اتفقنا عليها بالعمل والتحرك، وأن نعتمد دستوًرا، وأن ننتخب رئيًسا، وأن ننتخب مجلًسا 

أن نعد البلد للحركة إلى األمام والتعامل مع الحاضر والمستقبل، وال شك في أن ما حدث في للنواب، وقد أتممنا هذا كله، رغبة في 

مليون نسمة، األمر  000، ستصبح 6060أن مصر ستصبح في ظرف سنوات قليلة عام وأشار مصر شّكل خسارة ضخمة، خالل عقود.

ى مع احتياجاتنا اليوم، وتعد البلد لليوم الذي سنكمل وأن ترسم سياسيات تتمش وضع اليومالحكومة أن تعالج ال الذي ُيحتم على

أنه البد من نظام إقليمي جديد، ونظام إقليم عربي مستحدث، ال يتجاهل قوة الدفع اإليرانية  ورأى. مليون نسمه 000فيه 

إلى  م سوريا، مشيًراالقادمة، وتركيا، كذلك البد من عمل ُمشترك، النتشال سوريا من التقسيم، ونرفض بالقطع وبقوة أمر تقسي

أن داعش ُخلقت خلًقا، وتتمدد في ليببا، وإذا كانت تتراجع في العراق وسوريا، فهي تبني عالقات قوية مع بوكو حرام، وحين 

 يتحدث الغرب في أي مؤتمر يضعها في المقام األول.

 6/6/6002 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9/2567735#.VrGpGrJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7--%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84/2567584#.VrGpfbJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/2/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA/2567448#.VrGp2bJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/850681/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A.aspx
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 السحيمي ما أبعد "االعتذار" عن شرفي.. ونساؤنا اليعتذرن في مجالس الرجال

للمستشار أحمد الزند، وأصدر السحيمي خطاًبا موجًها إلى الزند بلغة ال تقل فصاحة نفى القاضي محمد السحيمي، تقديمه اعتذاًرا 

واستنكر السحيمي ما تداولته .عن االستقالة التي تقدم بها من قبل إلى رئيس مجلس القضاء األعلى والتي أثارت ردود فعل واسعة

وقال السحيمي في خطابه: "ما بثته الجرائد .زند لالعتذاروسائل اإلعالم عن اعتذاره وزوجته ووالدته للزند في مكتبه وقبول ال

أما قائاًلأني وأمي جئناك معتذرين وأن َّا لزمنا بابك كعزيز قوم ذل فهو شجرة خبيثة بذرها رجالك ليتخذوها زينة عند سيدهم".

ة بذرها رجالك ليتخذوها زينة عن خبر بثته الجرائد أني وأمي جئناك معتذرين، وأنا لزمنا بابك كعزيز قوم ذل، فهو شجرة خبيث

عند سيدهم، وقد سولت لهم أنفسهم أن ما يفعلونه نفعله، ونأتي إليك مثلما يأتون، وإنك لتعلم أنه ما أبعده عن شرفي، وأن 

 نساءنا ِعْرٌض، ال يعتذرن في مجالس الرجال.

 6/6/6002 بوابة األهرام

 شفيق: اجتماعي بـ"طنطاوي" و"سليمان" للتنازل عن الرئاسة افتراءات

، لتوضيح حقيقة ما أثير عن اجتماع 6006صاحبت انتخابات الرئاسة أصدر الفريق أحمد شفيق، بيانا تناول فيه األحداث التي 

ورحب "شفيق" في بداية البيان بقرار .عقده مع رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة، ونائب الرئيس األسبق عمر سليمان

ية ما تداولته بعض المؤسسات وقال في بيانه إنه تابع الفترة الماض. 6006إلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 

والمواقع اإلخبارية ووسائل اإلعالم من روايات تم نسجها في خيال من لهم مصلحة في إخفاء الحقائق وأحداث تخص المرحلة 

وأكد الفريق أن مثل هذه القصص الخيالية وجدت طريقها لقناعات كثير من .6006الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية عام 

، كتبرير لما حدث ومن بينها ما نشر عن عقد اجتماعات على أعلى مستوى ضمت المشير حسين طنطاوي رئيس المصريين

المجلس العسكري والمفوض بإدارة شؤون البالد خالل الفترة االنتقالية، والسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، وقيل إن 

الدولة حال فوز الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة، تلك التهديدات  هذا اللقاء المزعوم ناقش حجم التهديدات التي تواجهها

التي أطلقتها بعض الجماعات وتصاعدت إلى الحد الذي هددوا فيه بحرق المنشآت الحيوية بالقاهرة وإراقة دماء الشعب المصري 

لمواطنين العاديين لالستفسار عن حقيقة بحورا كما قالوا، وقد تلقيت طوال الشهور الماضية اتصاالت عديدة من الصحفيين وا

 هذا االجتماع وصحة هذه الروايات.

 6/6/6002 بوابة األخبار

 -توك شو :

  كانوا يحكمون مصر ليس بينهم مرسى 0األمريكية أخبرتنى أن  أسامة هيكل: السفيرة

أشخاص ليس  0يونيو بأسبوع، قالت له السفيرة األمريكية :"إن مصر ُتحكم من قبل  30عن أنه قبل ثورة كشف أسامة هيكل،

ى رئيس جهاز المخابرات خالل حواره مع الكاتب الصحفى خالد صالح، أن اإلطاحة باللواء مراد مواف محمد مرسى". وأضافبينهم 

العامة األسبق، كانت بروفة لإلطاحة بالمشير حسين طنطاوى ، والفريق سامى عنان. وكان "هيكل" قد أيد رأى خالد صالح، حول 

يناير، واصفًا ذلك بأنه "جزء من  60خروج المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع األسبق، لتوضيح حقيقة ما جرى أعقاب ثورة 

وعن رأيه فى األلتراس، أوضح أنه هناك قوة بشرية توجد فى الدولة المصرية، ويجب أن توظف  ."لذى يجب أن يقالتاريخ مصر ا

هذه القوة توظيفا دقيقًا، ويجب الحديث مع روابط األلتراس وهذا دور وزارة الشباب فى المقام األول، وتعطيهم دروس من التاريخ 

  .المصرى وحتى هذه اللحظة

 3/6/6002 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/850482/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b0e5ce8a4e8d3e338f906b/%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-1454433742
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%86-5-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-/2567548#.VrGpmrJ97IU
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  "مرتضى منصور عن "تويتر" :"معرفوش..أسألونى عن وابور الجاز

لتواصل االجتماعى "تويتر"، قائالً "معرفش تويتر دا يعنى إيه.. أنه ال يملك أى حساب على رسمى على موقع ا مرتضى منصورأكد 

أسألونى عن وابور الجاز اللى بشغلوا باليل فى الشتاء عشان ادفى بيه". وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية"، 

فيس بوك وتويتر، مجارى ضاربة "تصدق وتؤمن باهلل أنا معرفش توتير دا حاجة بيستعملوها قبل األكل وال بعده"، قائاًل "ال

  ."لقلة األدب والسفاالت وكالهما أشبه ببعض

 3/6/6002 اليوم السابع

  عمرو أديب: السيسى بادر بالحسنى.. وحرك المياه الراكدة فى ملف شباب األلتراس

قال عمرو أديب، إن السيسى ح رَّك  المياه الراكدة فى ملف األلتراس، مطالًبا الشباب بضرورة االستجابة لتلك المبادرة ومساعدة 

. واستنكر األصوات المطالبة بمواجهة شباب األلتراس وإلقائهم فى السجون، قائاًل: "الشعب يتغنى بالديمقراطية، السيسي

الديكتاتور.. من الواضح أننا بنموت فى الديكتاتورية، ألننا تعودنا على الرئيس األب األعلى الذى ال يخطئ ويعشق ويحن للرئيس 

بادر بالحسنى والحوار، وال يوجد حكًما قضائًيا اآلن يقضى بأن األلتراس جماعة إرهابية.. نعم هناك  السيسيوال يموت". وأضاف: "

  ."حدى لها، ولكن ليس من مصلحة أحد وجود رئيس عنيفمن رأى أن كالم السيسى إهانة للدولة وت

 6/6/6002 اليوم السابع

  ف وقعدت على جنببعد انسحابه من "دعم مصر".. مصطفى بكرى: أنا طوبة فى االئتال

أنه خرج من ائتالف دعم مصر، حرًصا وحفاًظا على االئتالف وأدائه ودوره الوطنى  مصطفى بكرى عضو مجلس النوابأكد 

والبرلمانى، من منطلق المسئولية الوطنية. وقال خالل حواره مع اإلعالمى تامر أمين، "وجودى باالئتالف كان عامل مشكلة 

 ا الكيان، وقعدت على جنب". وأثنىد وطوبة فى هذداخلية، وقرار الفصل الذى كان سيتخذ كان سيهد أشياًء كثيرة جدًا.. أنا فر

على كوادر ائتالف دعم مصر، مؤّكًدا أن األيام ستثبت ذلك، وتجعل أى إنسان يفتخر بكونه فى "دعم مصر". وأضاف: "اللواء سامح 

م الفترة القادمة.. سيف اليزل مابعنيش، وأشكره وأتمنى له المزيد من التوفيق، وربما ال أكون صالًحا فى إدارة األمور معه

 .االئتالف صنيعة الجهات األمنية وانسحابى لصالح االئتالف وليس ضده" نافًيا ما تردد عن أن

 6/6/6002 اليوم السابع

  6006الصندوق األسود النتخابات يفتح « شفيق» مستشار

قال المستشار الصحفي للفريق أحمد شفيق د.السيد مشالي ، إن جماعة اإلخوان وأصحاب األجندات وكل من يتمنون لمصر االنهيار 

صح »خالل مداخلة هاتفية لبرنامج  وأضاف.«المشير طنطاوي والفريق أحمد شفيق»يتحدثون عن قمم في الجيش المصري 

وأوضح أن السبب الذي جعل شفيق يصدر بيانا حول . ، أن تلك المحاوالت فاشلة ولن يستطيعوا النيل من تلك الرموز«النوم

افر وأنه س 6006هو الرد على الحاقدين والعمالء، مشيرا إلى أن شفيق فاز بالفعل بانتخابات الرئاسية لعام  6006نتائج انتخابات 

وأشار إلى أن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات وقتها المستشار فاروق سلطان أجبر .إلى اإلمارات بعد تأكده أن اإلخوان يتربصون به

تقارير من المخابرات العامة  3على إعالن نتيجة فوز مرسي، موضحا أنه كان يجب إعالن نتيجة انتخابات الرئاسة بعد صدور 

، ولكن اإلخوان أجبروه على إعالن النتيجة بناء على تقرير واحد من الداخلية ، وتم إغفال تقرير يؤكد والداخلية وجهات آخرى 

 . مليون صوت 6وجود 

 6/6/6002 بوابة األخبار

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1--%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B4%D8%A3%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B2/2567495#.VrGptLJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/2/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%A8/2567428#.VrGp07J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/2/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AF/2567345#.VrGp4LJ97IU
http://akhbarelyom.com/article/56b118158a4e8dd247d448c8/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2012-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1454446613
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 إبراهيم عيسى: علماء السعودية يبثون السم بأفكار البشر 

هاجم إبراهيم عيسى، علماء السعودية، وال سيما الداعية السعودي صالح الفوزان، الفتا إلى أن الفكر "الوهابي" السلفي هو سبب 

فكار البشر بفتاواهم التكفيرية"، وقال إن "علماء السعودية يبثون السم في أ.انتشار العمليات اإلرهابية في السعودية والعالم

مطالبا بمحاكمة "مشايخ المملكة". وفيما أشار إلى أن "المحاكمات تعقد ضد اإلرهابيين والمتطرفين وال يحاسب من بث تلك 

وعرض خالل البرنامج مقطع ."األفكار في عقولهم من هؤالء المشايخ"، فقد ادعى أنه "ال يوجد انتحاري إرهابي إال وهو سلفي

يديو للداعية السعودي صالح الفوزان، وهو يفتي بأنه من غير المستحب قول كلمة "آل محمد" في الصالة على النبي، ولكن ف

وعلق اإلعالمي على الفيديو، قائال: "شوف .يجب أن تقال "اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه" ألن اللفظ األول يردده الشيعة

 الشيعة علشان  -صلى اهلل عليه وسلم –الشيخ يتنصل من الصالة على آل سيدنا محمد  وصلت لدرجة إيه من العداء، يعني

ة، فهل تترك قراءتها؟ والشيعة يقيمون الصلوات الخمس، فهل تغيرها أنت الفاتح يقرأون الشيعة" بأن مستدركا ،"بيقولوها

 ."ألن الشيعة يؤدونها؟

 3/6/6002 60عربى

 -سوشيال ميديا :

 أبوالفتوح: ال قيمة العتذار الداخلية ألطباء مستشفى المطرية

اعتذار وزارة الداخلية ألطباء مستشفى المطرية، ليس له أي أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أّن 

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن أطباء مصر .قيمة، ما لم يكن مصحوبا بالعقاب الجنائي واإلداري

 .هم كتيبة الوطن لحماية الصحة، مشيرا إلى أن حماية كرامتهم واجبة

 3/6/6002 رصد

 ”زياد العليمي: ضياء رشوان طلب اخالء الميدان بعد موقعة الجمل وقالي "هيقتلوكم

مل، التى تمر اليوم نشر المحامي زياد العليمي عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي االجتماعي شهادته، عن موقعة الج

 ١١وقال في تدوينة له على حسابة بموقع "فيس بوك":"زي دلوقتي .يناير 60ة لها، ووقعت ضمن أحداث ثورة سامالذكري الخ

شهور، والن َّاس دي إتجننت،  ٦الراجل خالص ماشي بعد  زيادقالى  جالي مكالمة من األستاذ ضياء رشوان ٨١١١فبراير  ٨ونص مساء 

طلع بيان بإسمكم بتطلبوا فيه إنسحاب آمن من الميدان، والجيش هيأمن فأنا وعمرو موسى وقيادات بالمجلس العسكري هن

وأكمل:"خالل أقل من نص ساعة كان ممثلين المجموعات المختلفة، وبدون .”خروجكم، وهيضمن إن محدش هيقرب لحد فيكم

مجموعتة، اللي قدرت  تفكير أو تردد لحظة واحدة، قرروا البقاء، شكًرا لكل واحد بيمثل مجموعة رفض الرحيل يومها باسم

من يومها، عرفت إن ”وأردف:."أمنشنهم، واللي ماعرفتش، اللي ف السجون، واللي لسة بيحاولوا يحققوا حلم ماليين المصريين

 .وأخذنا طريق واحد، مالهوش رجوع -لينا وليهم  -باب الخروج اآلمن، إتقفل 

 6/6/6002 بيةمصر العر

 سيف الدولة: األمن الوطني "زعالن" من مكالمة السيسي لعمرو أديب

رأى المهندس محمد عصمت سيف الدولة الباحث في الشأن القومي، أن جهاز األمن الوطني غاضب من مكالمة الرئيس عبدالفتاح 

واضح ان جهاز االمن :”المصغر "تويتر" وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين .السيسي، مع اإلعالمي عمرو أديب

 ."الوطنى، زعالن من مكالمة السيسى امبارح لعمرو أديب، شايف ان فيها خوف وضعف وتنازل

 6/6/6002 مصر العربية

http://arabi21.com/story/885021/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://rassd.com/175729.htm
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%A7/910509-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%83%D9%85%E2%80%9D
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%A7/910365-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
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 أحمد مرتضي منصور: عفوًا نحتاج لثورة في التعليم والسلوك واالنسانيه والضمائر قبل أن نثور في الميادين

مشجعًا من النادي األهلي في  12في ذكري استشهاد ،”فيس بوك“في تدوينة له عبر موقع  كتب النائب أحمد مرتضي منصور،

وتمر األيام “ ”القدم لكرة مباراة في االهليمواطن مصري من جمهور  ٢٨في مثل تلك االيام توفى “أنه قائاًل مجزرة بوسعيد، 

وتساءل .”اهلل شاء إن شهداء، اهلل عند جميعا نحتسبهم القدم لكرة مباراة في لكالزمامواطن مصري اخر من جمهور  60ويتوفى 

ألم يحن الوقت لنتسأل كيف وصلنا جميعا لتلك المرحلة من الجهل واالهمال والعنصرية والتعصب “مختتمًا تدوينته بقوله: 

 .”والعنف والخروج على القانون.. عفوًا نحتاج لثورة في التعليم والسلوك واالنسانيه والضمائر قبل أن نثور في الميادين

 6/6/6002 بوابة يناير

 محمد محسوب للسيسي: ما ينتظره شباب مصر هو رحيلك ال التفاوض معك

كتب د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق وعميد كلية الحقوق، 

تغريدة عن المداخلة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح ” تويتر“التدوينات المصغرة جامعة المنوفية، عبر صفحته بموقع 

ما ينتظره شباب مصر هو رحيلك ال التفاوض “السيسي باألمس، وحديثه عن الشباب وعن استعداده للتفاوض معهم، قائاًل: 

 .”البطالةكفاية تفاوض بالقتل واالعتقال والفقر و“واختتم تغريدته قائاًل: .”معك

 6/6/6002 بوابة يناير

 جمال عيد: القانون حبس النشطاء وأفرج عن المتهمين في موقعة الجمل

انتقد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، اإلفراج عن المتهمين في موقعة الجمل دون الحصول على 

 موقعه في المتهمين بمصلحة كان القانون" وكتب عيد تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها:.أحكام رادعة

 ."ون في صالح محمود محمد وشوكان وآالف يستحقون اإلفراج بقوة القانون، وال يطبقالقان تطبيقه، فتم الجمل،

 6/6/6002 مصر العربية

 جمال عيد: توقفت عن متابعة الكرة لكنى أشجع األولتراس

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر .أشاد المحامي الحقوقي جمال عيد بروابط األولتراس مبديا تقديره لهم

 ."توقفت من سنين عن تشجيع كرة القدم ، لكني أشجع واحترم شباب االلتراس، كلهم“" تويتر": 

 6/6/6002 مصر العربية

 عالء األسواني عن مذبحة بورسعيد: يغضبون إذا طالبنا بمحاكمة مرتكبيها حتى ال نصير مثل سوريا والعراق

 رحم“قال الكاتب والروائي العالمي، الدكتور عالء األسواني، بشأن حلول الذكري الرابعة لشهداء النادي األهلي، مذبحة بورسعيد 

ومذابح أخرى يعرف المصريون ”: “تويتر“وأضاف في تغريدته عبر حسابه الشخصي علي موقع .”بورسعيداهلل شهداء مذبحة 

 .”لكنهم يغضبون بشدة إذا طالبنا بمحاكمتهم حتى ال نصير مثل سوريا والعراق“واختتم تغريدته قائاًل: .”جميعا مرتكبيها

 6/6/6002 بوابة يناير

 عالء األسواني بعد مداخلة الرئيس مع عمرو أديب: "ميصحش كدا"

 البرامج في معارضيه لمهاجمة السيسي عبدالفتاح الرئيس تسائل األديب العالمي الدكتور عالء األسواني، عن إمكانية قبول 

ان السيسي يشاهد البرامج الحوارية بما ”وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر":.التلفزيونية

 ."الشتائم البذيئة التى تنهال على كل من يعارضه؟ أهذا اإلعالم الذي يريده؟ مايصحش كده التلفزيونية، هل يرضى عن

 6/6/6002 مصر العربية

http://yanair.net/?p=45897
http://yanair.net/?p=45891
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%A7/909561-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/910281-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://yanair.net/?p=45850
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%A7/910206-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D8%B4-%D9%83%D8%AF%D8%A7
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 النشرة المجتمعية

 -الحراك المجتمعى :أوال :

 استمرار إضراب عمال مصنع السكر بكفر الشيخ لليوم الرابع

ماثلة، المواصل عمال مصنع الدلتا للسكر بالحامول إضرابهم عن العمل لليوم الرابع للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بالمصانع 

 إدارة وقامت مطالبهم، المصانع رئيس وتواصل إضراب العمال عن العمل بعد أن رفضت اإلدارة عبر رسالة إلى.كالدقهلية للسكر

 .المطالب تحقيق على وإصراراهم العمال استياء في تسبب ما والفصل؛ األمنية بالمالحقة العمال بتهديد الشركة

 6/6/6002 رصد

 -قضايا مجتمعية :ثانيا : 
 

 األقتصاد :

 الجنيه المصري يتراجع بشكل ملحوظ أمام اإلسترليني واليورو

جنيه  0.22سجل سعر صرف الجنيه المصري، مقابل بعض العمالت األجنبية، تراجًعا في السوق الرسمية اليوم، ليسجل اليورو 

 جنيه للبيع أمس. 0.28جنيه للشراء و 0.20جنيه للبيع، مقابل  0.02للشراء و

 6/6/6002 رصد

 األسكان :

 فائز بوحدات محدودى الدخل بسبب "البيانات" 6000التمويل العقارى: رفض 

أكتوبر لشركات  2آالف اسم من الفائزين بوحدات مدينة  0أنه تم إرسال  كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى،

وقالت إن تقارير االستعالم رفضت نحو .االستعالم، للتأّكد من صحة البيانات واألوراق التى تقدموا بها للوزارة خالل فترة الحجز

عنوان اإلقامة. وأوضحت رئيس صندوق من الفائزين بسبب عدم دقة وصحة المعلومات المتعلقة بالدخل الشهرى أو  6000

اسم من الفائزين بالوحدات على السيستم الخاص بالصندوق، تمهيًدا إلصدار شيكات الدعم  8600التمويل العقارى، أنه تم إضافة 

 .منهم 6000اسم، تم رفض حوالى  0200الخاصة بها، مشيًرا إلى أن الصندوق تلقى تقارير االستعالم عن 

 3/6/6002 مصر العربية

 

 قرارات وزارية لتنفيذ مشروع قرية األمل باإلسماعيلية 0

قرارات بشأن الخطوات التنفيذية لمشروع قرية األمل بمحافظة  0الوزراء اتخذ المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس 

، مع إرسال إنذاراً نهائيًا 02/6/6002اإلسماعيلية، تشمل البدء في التسكين للحاجزين للوحدات السكنية بالقرية مباشرة في يوم 

محافظ اإلسماعيلية باالنتهاء من الكشوف كما تقرر تكليف .00/6/6002لمن تخلفوا عن سداد المقدمات وذلك في موعد أقصاه 

، كما تم التوجيه بضرورة االنتهاء 3/6/6002التي يتم إعدادها للتسكين بالقرية، وإرسالها إلى الجهات المعنية في موعد أقصاه 

 .00/6/6002من أعمال نقطة الشرطة في موعد أقصاه 

 3/6/6002 مصر العربية

 

http://rassd.com/175725.htm
http://rassd.com/175689.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910656-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-2000-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910629-8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 نقل و المواصالت :

 صخرة آيلة للسقوط تدفع مرور القاهرة إلى إغالق مطلع المقطم

السيارات.وقال مصدر أغلقت إدارة مرور القاهرة مطلع المقطم من االتجاه القادم من صالح سالم واألوتوستراد أمام حركة سير 

 مطلع إنه جرى إخطار الجهات المعنية لفحص الصخرة، وتعيين الخدمات األمنية والمرورية الالزمة لحين االنتهاء من الفحص.

 6/6/6002 رصد

 اإلهمال يودي بحياة شخصين تحت عجالت القطار بالمنوفية

عاًما" وشخص يرافقه، مصرعهما؛ دهًسا تحت عجالت القطار مركز منوف  06قل ثقيل، يدعى يوسف خطاب "لقي سائق سيارة ن

ا تحت عجالت القطار؛ وذلك إثر اصطدام القطار بالسيارة بسبب تمامً  تحطمت السيارة وأفاد شهود عيان بأن.بمحافظة المنوفية

 .تغافل عامل المزلقان وترك المزلقان مفتوًحا

 6/6/6002 رصد

 الزراعة :

 الزراعة ترفع صادراتها بفتح أسواق جديدة في أوروبا

مليار جنيه من خالل  0مليار إلى  2قال عيد حواش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه من المقرر زيادة الصادرات الزراعية من 

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه .االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وإندونيسيا واليابانفتح أسواق جديدة بدول 

تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من 

 .للمواد الغذائية من الخارج النقد االجنبي لتلبية احتياجات االستيراد

 6/6/6002 مصر العربية

 خطة لصيانة شبكات الري باإلسكندرية

والصرف بغرب الدلتا بمحافظة اإلسكندرية أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بدء تحسين كفاءة شبكات الري 

وأضاف "مغازي"، في تصريحات صحفية، اليوم الثالثاء، أن الوزارة انتهت من وضع المواصفات .لمواجهة التغيرات المناخية

ة محطات بحد اقصي سن 1والمقايسات الالزمة لوضع برنامج زمني مضغوط للشركات المنفذة للمحطات الجديدة التي يبلغ عددها 

وتابع: " األعمال المطلوب تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة .ونصف، بحيث يتم االستفادة من األعمال المنفذه في أسرع وقت ممكن

محطات الرفع وشبكات المصارف والري بمحافظة االسكندرية، تتضمن ترميم جسر مريوط وإنشاء نطاق واق أمام محطة حلق 

 ."كم وانشاء افمام وبوابات للفتحات بجسوره 02وترميم وتعلية مسافة  الجمل وبنسبة ألعمال مصرف العموم تجريف

 6/6/6002 مصر العربية

 التعليم :

 مدارس للتعليم األساسى بالسويس 3مليوًنا.. إنشاء  02بـ 

وزارة التربية والتعليم بالسويس عن موافقة المحافظ اللواء احمد الهياتمى على البدء في إنشاء أعلن عبد الحافظ وحيد وكيل 

 .مليون جنيه 02مدارس جديدة للتعليم األساسى بتكلفة إجمالية قدرها  3

 6/6/6002 العربيةمصر 

 

http://rassd.com/175718.htm
http://rassd.com/175675.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910197-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910071-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910176-%D8%A8%D9%80-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 : أخرى

 مصرع أسرة كاملة اختناًقا بالغاز بالمنوفية

وأفاد .أفراد من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم بقرية العمرة بمركز منوف بمحافظة المنوفية 3لقي 

 ما ونجله؛ قابيل ابراهيم نعيمة وزوجته هو مصرعه ليلقى ،"عاما٦٦" أحمد يوسف شهود عيان بأن الغاز تسرب ليًلا بمنزل فوزي

 .وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العام، منوف مستشفى إلى الجثث نقل تم فيما جميعا، مصرعهم إلى أدى

 6/6/6002 رصد

 

 دفع فديةمنهم بعد  2عمال مصريين في ليبيا وتحرير  00اختطاف 

عمال مصريين من أبناء قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، حسب  00اختطف مسلحون في ليبيا 

وقال محمود .آخرون 2 وبقي ،"فدية" مالية مبالغ دفع بعد منهم 2 تحرير تم أنه المختطفين أهالي وأكد.أسر بعض المختطفين

، مؤكدا 8المنشأة الكبرى، شقيق أحد المخطوفين، إن مجهولين اختطفوا شقيقه من مسكنه ومعه موسى جاد الرب من قرية 

وأضاف: "شقيقي يعمل في مجال الخرسانة في مدينة مصراتة .مقابل فدية دفعها أحد المصريين المقيمين في ليبيا 2تحرير 

المخطوف الخارجية المصرية بالتدخل لتحرير  وطالب شقيق."وهو اآلن ال يعلم مكانه وال كيفية التواصل مع الخاطفين

 .المخطوفين

 6/6/6002 رصد

 

 مصرع سيدة وإنقاذ طفلها في انهيار منزل باإلسكندرية

تمكنت قوات  لقت سيدة مصرعها، في انهيار عقار قديم، اليوم الثالثاء، بمنطقة بمحرم بك في محافظة اإلسكندرية، فيما

 .الحماية المدنية من إنقاذ طفلها

 3/6/6002 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/175680.htm
http://rassd.com/175737.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910083-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 بالمعادى مجهولينمن رجال الشرطة فى تبادل إطالق نار مع  6الداخلية: إصابة 

طة، والتى ورجال الشر مجهولينأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن المواجهات األمنية التى دارت بمنطقة المعادى بين 

ال الشرطة، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى من رج 6أسفرت عن إصابة  وعقب تبادل إلطالق النيران،  عنصرينانتهت بمقتل 

  .لتلقى اإلسعافات

 3/6/6002 اليوم السابع

 األمن يمنع عبور أهالي اإلسماعيلية إلى سيناء

سنة إلى القنطرة شرق، دون إبداء أسباب مما أدى إلى  20محافظة اإلسماعيلية بقرار منع عبور المواطنين األقل من فوجئ أهالي 

سنة إلى الضفة الشرقية  20وكانت األجهزة األمنية قد منعت خالل الفترة الماضية عبور المواطنين األقل من .تعطل مصالحهم

 هم إلى سيناء.من القناة إذا فشلوا في إثبات أسباب توجه

 3/6/6002 رصد

  أمين شرطة بخرطوش مجهولين أمام منزله فى دمنهور إصابة

أطلق، قبل قليل، مجهولون النيران على أمين شرطة بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة، وُنِقل على الفور لمستشفى دمنهور 

الالزم. وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاًرا من اللواء جمال متولى مساعد العام لتلقى العالج 

المدير لألمن العام، يفيد بإصابة أمين شرطة "أحمد وجيدة بطيشة" مصاب بطلق نارى خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، جراء 

 منطقة الهالل بمدينة دمنهورإطالق مجهولين النيران عليه، فور خروجه من منزله ب

 3/6/6002 اليوم السابع

  المفرقعات": الجسم الغريب أمام أحد البنوك بالهرم عبارة عن قنبلة يدوية

أمام أحد البنوك بسهل حمزة بمنطقة الهرم، وتبين أنها عبارة عن قنبلة جسم غريب عثر عليه  خبراء المفرقعات بالجيزة فحص

  .فولت وموبايل، وال توجد به أى شريحة أو مادة مفجرة 3يدوية تزن كيلوجراما وبها مادة كيروسين وبنزين موصلة ببطارية 

 3/6/6002 اليوم السابع

 رئيس مجلس القضاء األعلي يلتقي سفير اليابان في دار القضاء العالي

استقبل المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلـس القضــاء األعلــى، بدار القضاء العالي 

اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، واتفقا على أهمية تدعيم العالقات الراسخة بين الدولتين الصديقتين فى كافة سفير 

 المجاالت وأخصها القضائية والقانونية.

 6/6/6002 بوابة األهرام

 مجند يطلق النار على نفسه التهامه بسرقة سالحه الميري

أطلق مجند شرطة بمعسكر قوات أمن القليوبية الرصاص على نفسه بعد أن خطف سالح زميله أمين شرطة داخل المعسكر 

جاء ذلك بعد شك ضابط شرطة بمباحث مركز القناطر في أنه وراء واقعة سرقة سالحه الميري أثناء تواجده معه .حارمحاواًل االنت

 .خدمة في القناطر الخيرية

 6/6/6002 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-2-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/2567939#.VrHOMbJ97IU
http://rassd.com/175744.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1/2567831#.VrG-37J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84/2567608#.VrGpULJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/850610/%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b1236283ec61d448a49f49/%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-1454449506
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 استمرار البحث عن طالب إيطالي اختفى بالقاهرة

ثور على الطالب الذي قال دبلوماسي إيطالي وأصدقاء طالب إيطالي مفقود، الثالثاء، إن إيطاليا تتعاون مع الحكومة المصرية للع

وقال أصدقاء الطالب .يدرس بجامعة كمبردج البريطانية والذي اختفى األسبوع الماضي في القاهرة أثناء إعداده بحثا للدكتوراه

 . 6002يناير 60عاما( ووزارة الخارجية اإليطالية إنه اختفى يوم  60جوليو ريجيني )

 6/6/6002 60عربى

 -محاكم ونيابات :

 متهًما على الحكم بإعدامهم في "مذبحة كرداسة" 028قبول طعن 

متهًما بينهم سيدة على الحكم الصادر ضدهم باإلعدام بالقضية المعروفة  028قضت محكمة النقض، اليوم األربعاء، بقبول طعن 

 اسة" وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى امام دائرة مغايرة.إعالميا "بمذبحة كرد

 3/6/6002 بوابة األهرام

 

 رطةإخالء سبيل أمينى شرطة فى "هتك عرض فتاة الساحل" داخل سيارة ش

قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الثالثاء، إخالء سبيل أميني شرطة المتهمين باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة 

 إبريل لالطالع. 3آالف جنيه لكل منهما، وتأجيل محاكمتهما لـ 3بمنطقة الساحل، بكفالة 

 6/6/6002 بوابة األهرام

 

 تصريح بدون للتظاهر جنيه مليون ربع وموظف طالب 2 تغريم

 00طالب وموظف بالهيئة العربية للتصنيع،  2 قضت محكمة جنح عين شمس، فى جلستها المنعقدة اليوم الثالثاء، بتغريم

 ألف جنيه لكل منهم، إلدانتهم بارتكاب جريمة التظاهر بدون تصريح، وبراءتهم جميعا من باقى االتهامات المسندة إليهم.

 6/6/6002 بوابة األخبار

 

 مسؤوًلا للنيابة بتهمة النصب باسم منتخب مصر للمكفوفين 02إحالة 

عاقة، إلى النائب إلاإليمان لرياضة ذوي امسؤواًل من االتحاد المصرى لرياضة المكفوفين ونادي  02أحالت وزارة الشباب والرياضة 

العام التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه التحقيق فى واقعة سفر بعثة من نادى اإليمان إلى أحد الدول األجنبية للمشاركة 

 .6000أبريل  60 – 02فى البطولة الدولية لكرة الجرس والتى أقيمت خالل الفترة من 

 6/6/6002 مصر العربية

 

 الجنح ترفض استشكال بحيري على حبسه عاما بتهمة ازدراء األديان

 ،بحيري إسالم المذيع استشكال قبول الثالثاء، اليوم بزينهم، القاهرة جنوب بمحكمة والمنعقدة قضت محكمة جنح الجمالية

 .ادر ضدهالص الحكم تنفيذ واستمرار الموضوع في والرفض شكال اإلسالمي الدين ازدراء بتهمة عاما، حبسه حكم على

 6/6/6002 رصد

 

http://arabi21.com/story/884912/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/850813/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/850603/%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AA%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b0b76883ec619f19dd9e90/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-4-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-1454421864
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/910715-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-16-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
http://rassd.com/175698.htm
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 "يأمر بالقبض على ضابط شرطة بقضية "خلية الزيتونالمستشار حسن فريد 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة إعادة 

 لسةلج" يتونالز أحداث"بـ إعالمًيا المعروفة القضية متهمين، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكًما بالسجن المؤبد، في 3محاكمة 

كمة بتكليف النيابة العامة بإلقاء القبض على ضابط الشرطة إبراهيم القاضي، لعدم المح قضت كما الشهود، لسماع فبراير 2

 .حضوره لجلسة اليوم لإلدالء بشهادته

 6/6/6002 رصد
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــ

 صدقى صبحى يلتقى وزير الصناعة والتجارة بروسيا االتحادية

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربى السيد دينيس مانتوروف وزير الصناعة 

تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات  حاليا. والتجارة لجمهورية روسيا االتحادية والوفد المرافق له الذى يزور مصر

المتعلقة بمجاالت الشراكة والتعاون االستراتيجى فى ضوء بروتوكوالت التعاون العسكرى التى تم توقيعها بين القوات المسلحة 

أكد الفريق أول صدقى صبحى  لكال البلدين خالل االجتماع الثانى للجنة العسكرية المشتركة التى ترأسها وزيرا دفاع البلدين.

اعتزازه بعمق العالقات االستراتيجية المصرية الروسية التى تستند الى تطابق الرؤى والمواقف المشتركة لكال البلدين لدعم 

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات  جهود االمن واالستقرار والتنمية على الصعيدين االقليمى الدولي.

 لحة والدكتور محمد العصار وزير الدولة لالنتاج الحربى وعدد من قادة القوات المسلحة.المس

 3/6/6002 األهرام

  زامبيا لجمهورية المسلحة القوات أركان رئيس يستقبل حجازي الفريق

فبراير، رئيس أركان القوات المسلحة  0استقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي الفريق، االثنين 

لجمهورية زامبيا بول ميهوفا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر األمانة العامة 

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك على صعيد  ارة الدفاع.لوز

وأكد الفريق  القارة األفريقية، وفتح آفاق جديدة من عالقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكال البلدين .

ي تجمع بين القوات المسلحة المصرية في كل من مصر وزامبيا وكذا كافة دول القارة األفريقية محمود حجازي على عمق الروابط الت

الشقيقة والصديقة التي تحرص مصر على أن ترتبط معها بأوثق عالقات الصداقة والعمل المشترك لدعم ركائز األمن واالستقرار 

 لكافة شعوب القارة .

 6/6/6002 بوابة األخبار

 "2-حجازي يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود 

"الذي نفذته 2-رئيس أركان حرب القوات المسلحة احد المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود شهد الفريق محمود حجازي 

إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثالث الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب 

 حلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .حضر المر القتالي لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة.

 6/6/6002 بوابة األخبار

 العسكري التصنيع مجال في روسية – مصرية مباحثات

فبراير، مع وزير الصناعة والتجارة لجمهورية  6الحربي د. محمد العصار مباحثات بمقر الوزارة الثالثاء أجرى وزير الدولة لإلنتاج 

جاء ذلك بحضور وزير الصناعة طارق قابيل تناولت  روسيا االتحادية دينيس مانتروف والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

شراكة والتعاون في مجال التصنيع العسكري والمدني .وأعرب العصار عن عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بمجاالت ال

اعتزازه بعمق العالقات اإلستراتيجية المصرية الروسية والتي تستند إلى تطابق الرؤى والمواقف المشتركة لكال البلدين لدعم 

 .جهود األمن واالستقرار والتنمية

 6/6/6002 بوابة األخبار
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 «سوخوي»طائرات  ٩اتفاقيات تعاون مع روسيا.. ومصر تحصل على  ٣

اتفاقيات، الثالثاء، األولى تقضي بإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، والثانية  ٣وقعت الحكومة مع الجانب الروسي 

وصندوق االستثمار الروسي للتعاون في مجاالت السياحة، والثالثة بين شركات اتفاق تعاون بين البنك األهلي المصري وبنك مصر 

وقال حسام كمال، وزير الطيران ، في تصريحات عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم  مصرية وُاخرى روسية للتعاون في السياحة.

إلى أنه تم االتفاق على أن تعمل هذه  ، مشيرا«سوخوي»طائرات طراز  ٩التي وقعت مع الجانب الروسي تتعلق بحصول مصر على 

 الطائرات في الطيران الداخلي ثم نقل السياح الروس داخل وخارج البالد.

 3/6/6002 المصري اليوم

 المتحدث العسكري: اكتشاف وتدمير فتحتي نفق في رفح

يوم الثالثاء، من اكتشاف وتدمير تعاون مع المهندسين العسكريين، الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتمكنت عناصر حرس 

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير،  فتحتي نفق جديدتين على الشريط الحدودي برفح في شمال سيناء.

بضائع من منفذ كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، باعتباره المنفذ سيارة نقل محملة بال 0002إن القوات المسلحة سمحت بدخول 

 الشرعي لدخول السلع والبضائع لسكان القطاع.

 6/6/6002 مصر العربية
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