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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6502فبراير 50  مرصد اإلعالم المصري       2   

 

 السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 على وفاة الطالب "جوليو ريجينى" في مصرتعليق الخارجية 

ردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول أسباب استدعاء الخارجية االيطالية للسفير المصري في روما، أوضح 

صيل حول المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن االستدعاء كان لطلب مزيد من المعلومات والتفا

أسباب وفاة الطالب "جوليو ريجينى" في مصر، وطلب التعامل والتنسيق بين الجانبين المصري وااليطالي لمعرفة أسباب الحادث 

 .في أسرع وقت في إطار عالقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين

 4/6/6502 موقع وزارة الخارجية المصرية

وزير الخارجية يتفق مع وزير خارجية إيطاليا على التعاون بين البلدين لمعرفة أسباب وفاة الطالب االيطالي 

 في مصر

أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية التقى مع وزير خارجية  صرح المستشار

إيطاليا على هامش المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا، والمنعقد حاليًا في لندن، حيث تم مناقشة حادث وفاة الطالب االيطالي 

ى التعاون الكامل بين الجانبين الستجالء أسباب للوفاة في إطار عالقات الصداقة "جوليو ريجينى" في مصر، وتم االتفاق عل

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضًا التشاور حول األوضاع في كل  والتعاون القائمة بين البلدين.

 .وطني الليبيةمن ليبيا وسوريا، والجهود المبذولة لدعم تشكيل حكومة الوفاق ال

 4/6/6502 موقع وزارة الخارجية المصرية

 قاهرةالخارجية تستدعى السفير االيطالي بال

فبراير الجاري سفير إيطاليا  4استدعى السفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير ظهر يوم الخميس 

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة  بالقاهرة، وذلك فى إطار متابعة حادث وفاة شاب ايطالي في مصر.

اللقاء تقديم واجب العزاء لسفير إيطاليا، ومن خالله إلى الحكومة االيطالية وأسرة الفقيد، والتأكيد الخارجية، بأنه تم في بداية 

على حرص الحكومة المصرية على التعاون والتنسيق الكامل مع الجانب االيطالي من أجل استجالء أسباب وفاة الشاب االيطالي في 

د الوزير أكد خالل اللقاء على أن العالقات المتميزة والخاصة بين مصر أسرع وقت.وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مساع

وإيطاليا تفرض على مصر تقديم كافة أشكال العون والمساعدة للجانب االيطالي، وتقتضى من الجانبين أن يتعامال مع الحادث 

 باألسلوب الذي يتسق مع مستوى الصداقة القائم بينهما.

 4/6/6502 موقع وزارة الخارجية المصرية

 النمسا وزير الخارجية يلتقي مع وزراء خارجية فرنسا والصين والبرازيل ومستشار

امح س" مة البريطانية لندن، أجرى السيدى هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للمانحين في سوريا والمنعقد حاليا فى العاصعل

وزير الخارجية محادثات مع وزراء خارجية كل من فرنسا والصين والبرازيل ومدير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون  "شكري

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاءات تناولت األوضاع السياسية واألمنية  الالجئين، باإلضافة إلى مستشار النمسا.

 .ة فى تسوية األزمة السوريةجهود التي تبذلها مصر من اجل المساعدواإلنسانية في سوريا، وال

 4/6/6502 ريةموقع وزارة الخارجية المص

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5ec55ce2-5691-484c-95d8-e08c4095a480
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=0aaab36f-9ef3-49ca-b2d8-a453446ac05a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ff93ef57-a3a3-428a-ab08-32882c28f0b4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=15022dfb-3f1b-49f5-9a6c-1809069e7bc7
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 السيسى لرئيس وزراء إيطاليا: حادث الشاب يحظى باهتمامنا وسنكشف غموضه

لرئيس الوزراء اإليطالى ولحكومة وشعب  تعازيهتحدث السيسى هاتفيًا مع رئيس الوزراء اإليطالى ماتيو رينزى، حيث أعرب عن  

إيطاليا فى وفاة المواطن "جوليو ريجينى" الذى لقى مصرعه فى مصر مؤخرًا وأكد  أن هذا الحادث يحظى باهتمام بالغ من قبل 

 ف الغموضالجهات المصرية المعنية، كاشفا توجيهاته لوزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كش

أن الجانب اإليطالى سيجد تعاونًا بناًء من قبل  سيسيلمالبسات المحيطة به. وأكد الالذى يكتنف الحادث والوقوف على جميع ا

السلطات المصرية المعنية بشأن هذا الحادث. ومن جانبه، شكر رئيس الوزراء اإليطالى الرئيس السيسى على تعازيه الصادقة، 

لوقوع مثل هذا الحادث. كما أشاد "رينزى" بروح التعاون اإليجابية التى يبديها الجانب المصرى مع نظيره  معربًا عن أسفه الشديد

اإليطالى إزاء التعامل مع هذا الحادث، مؤكدًا أن مثل تلك المواقف تعكس عمق عالقات الصداقة الحقيقية التى تجمع بين 

 البلدين والشعبين المصرى واإليطالى.

 4/6/6502 اليوم السابع

 

 شكري يستعرض جهود مصر لدعم الالجئين السوريين

السوريين، وهو ما يضعها في مصاف الدول الخمس استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، جهود مصر لدعم الالجئين 

وأعرب عن أسفه لتعليق  الرئيسية المستضيفة لهم، برغم عدم وجود حدود مباشرة تربط األراضي المصرية باألراضي السورية.

لوبة مفاوضات جنيف بين األطراف السورية، وعبر عن أمله في االستفادة من األيام المقبلة لتوفير األسس والظروف المط

الستئناف العملية التفاوضية بأسرع ما يمكن، وتقديم الدعم الالزم للمبعوث الدولى لينجح فى مهمته. وأوضح في كلمته أمام 

مؤتمر لندن أن احتواء التداعيات اإلنسانية ليس بديال عن إصرارنا على إنجاز حل سياسي ينهى المشكلة السورية جذريًا ويلبي 

مليار يورو مساعدات لسوريا  6.2وشهد المؤتمر أيضا تعهد ألمانيا بتقديم  ي في الوطن وخارجه.حقوق ومطالب الشعب السور

 مليون دوالر. 560مليار دوالر هذا العام، في حين تعهد جون كيري وزير الخارجية األمريكية بتقديم  0.0، منها 6502بحلول عام 

حول فشل محادثات جنيف حول األزمة السورية، أكد وزير الخارجية  وفي الوقت الذي تبادلت فيه األطراف المختلفة االتهامات

الروسية سيرجي الفروف أن إطالق العملية السياسية بشأن سوريا مستحيل دون وضع تعريف لإلرهابيين أوال، مشددا علي 

 ضرورة استبعادهم من العملية السياسية.

 0/6/6502 األهرام

 

 اجتماع مصرى قبرصى يوناني بالقاهرة بعد غد

يعقد بعد غد بمقر وزارة الخارجية اجتماع ثالثي مصري يوناني قبرصي علي مستوي كبار المسئولين، بمشاركة خبراء من الوزارات 

لمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل القمم الثالثية بين رؤساء دول وحكومات األطراف  الدول الثالث،المعنية بالتعاون بين 

الثالثة التي عقدت في القاهرة ونيقوسيا وأثينا. وكانت القمة األخيرة باليونان قد قررت تشكيل لجنة ثالثية، لمتابعة تنفيذ 

 .برامج ومشروعات التعاون في جميع المجاالت

 0/6/6502 األهرام

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7--%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81/2570363#.VrRe2bIrLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131807/25/474828/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131807/25/474833/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF.aspx
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 كبير مستشاري كيري يزور القاهرة واألقصر األسبوع المقبل في إطار جولة بالمنطقة

بي أبوظيبدأ السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي جون كيري جولة بالمنطقة يوم األحد المقبل تشمل 

وأعلنت الخارجية األمريكية في بيان لها اليوم أن السفير ثورن سيبحث خالل جولته القضايا  ودبي والرياض والقاهرة واألقصر.

فبراير  5وأشار البيان إلى أن السفير ثورن سيصل إلى القاهرة  اإلقليمية االقتصادية باإلضافة إلى تطورات االقتصاد المصري.

مباحثات مع كبار المسئولين بالحكومة المصرية وكبار رجال األعمال وكذلك ممثلي الشركات األمريكية العاملة  الحالي وذلك إلجراء

فبراير ليجتمع مع مسئولي المحافظة وتفقد  00في مصر حول نطاق واسع من القضايا االقتصادية.. ثم سيتوجه ثورن إلى االقصر 

( بالمحافظة، كما سيزور عددا من المواقع االثرية تأكيدا على مساهمة التراث مشروعات الوكالة الدولية للتنمية )يو أس ايد

 الثقافي واالثري المصري كأحد أدوات دعم السياحة والتنمية االقتصادية في مصر.

 0/6/6502 األهرام

 

 رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يؤكد دعم بالده لموقف مصر في قضية ملف سد النهضة

ماتاتا بونيو مابون رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعم بالده لموقف مصر في ملف سد النهضة، وقال أكد أوجستان 

لن نغير رأينا، وندعم مصر في أزمة السد.. موضحا أن الشراكة بين البلدين ستأخذ أشكاًلا متعددة منها السياسية واالجتماعية 

 ري.المص ماعيل رئيس مجلس الوزراءمع المهندس شريف إس لرئيس الوزراء الكونغو فيخالل المؤتمر الصحجاء ذلك  واالقتصادية.

 0/6/6502 بوابة األهرام

 

ة مصر على قيادة حراك نشط بمجلس األمن لصالح القضية السفير أبو علي: الجامعة العربية تثق فى قدر

 الفلسطينية

عبرت الجامعة العربية، عن ثقتها التامة فى أن مصر من خالل عضويتها فى مجلس األمن الدولى، ستقود حراًكا نشًطا، للتعبير 

أنها تقود حاليا الجهود العربية فى عن الدعم واإلسناد للقضية الفلسطينية، عبر مسئوليتها التاريخية فى هذا الشأن، موضحة 

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها اليوم الدكتور سعيد  المرحلة الراهنة باعتبارها رئيسية للقمة العربية السادسة والعشرين.

أبوعلى األمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين واألراضي المحتلة، لمجموعة من الصحفيين، اليوم الخميس، 

 .تناول فيها التطورات الراهنة على صعيد الموقف العربى تجاه مستجدات القضية الفلسطينية

 0/6/6502 بوابة األهرام

 

ريجيني جوليو جثمان إعادة السيسي من يطلب إيطاليا وزراء رئيس  

يناير، وطلب منه  4قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي تحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 

يناير، على  2وطلب رينتسي إعادة جثة جوليو ريجيني التي عثر عليها، األربعاء  سرعة إعادة جثمان طالب إيطالي قتيل إلى بالده.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء طلب أيضا أن تتيح مصر "لممثلينا متابعة  "سريعا" إلى إيطاليا وإلى عائلته.مشارف القاهرة 

 التطورات في التحقيق أوال بأول والتوصل إلى المسئولين عن هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.

 4/6/6502 بوابة األخبار

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/851530/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851449/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851356/%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%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b38662ae46be451cc943cb/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1454605922
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الفاتيكاني واإلعالم الصحافة دار مدير يلتقي الفاتيكان في مصر سفير  

لومباردي، مدير فبراير، األب فيدريكو  4التقى السفير حاتم سيف النصر سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، الخميس 

وأشاد  .دار الصحافة واإلعالم الفاتيكاني، حيث دار النقاش حول سبل دفع التعاون بين مصر والفاتيكان خاصة في مجال اإلعالم

لومباردي بالجهود المصرية في مكافحة التطرف واإلرهاب والتعصب الديني، ونشر الفكر السمح ومفهوم تقبل اآلخر، مقدما 

من جانبه قدم السفير المصري الشكر  .االنتهاء من استحقاقات خارطة الطريق وانتخاب برلمان مصري جديدالتهنئة لمصر على 

للمسئول الفاتيكاني على الموقف المحايد والمتوازن في نقل ونشر أخبار مصر، كما قدم له الدعوة الموجهة لصحفيين من 

 .الواقعلى الوضع الداخلي على أرض الفاتيكان لزيارة مصر للتعرف ع

 4/6/6502 بوابة األخبار

 دول تستقبل الجئين سوريين 0مصر من أعلى «: الخارجية»

دول تستقبل الجئين  0فبراير، أن مصر من أعلى  4الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، الخميس كشف المتحدث 

وأضاف أبوزيد، خالل مدخلة هاتفية في برنامج "غرفة األخبار" المذاع على  ألف الجئ سوري. 405سوريين، بمعدل أكثر من 

ولفت، إلى أن مؤتمر  انحين لسوريا في لندن هو على قدر عالي من األهمية.اكسترا، أن مشاركة مصر في مؤتمر الم CBCفضائية 

مليارات دوالر لمساعدة الالجئين، مبينا أن هناك استهداف  2دولة من أجل توفير  05المانحين لسوريا المقام في لندن يشارك فيه 

صر يعيشون مع الشعب المصري كأنهم نسيج .وشدد أبوزيد، على أن السوريين في م6502مليار دوالر في عام  0للحصول على 

واحد وليسوا في مخيمات خاصة كبعض الدول، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر توفير الخدمات الصحية وغيرها من المساعدات 

 اإلنسانية للشعب السوري.

 4/6/6502 بوابة األخبار

 عبد اهلل أوجالن: أردوغان سيلقى نفس مصير محمد مرسى فى مصر

ذكرت وكالة جيهان التركية، أن عبد اهلل اوجالن الزعيم الكردى المعارض رئيس حزب العمال الكردستانى، قال إنه سيتم إسقاط 

 يأخذ ذلك األمر على محمل الجد. وأضاف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مثل الرئيس المعزول محمد مرسى إال أن أردوغان ال

أوجالن الذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى جزيرة "إيمرالى" قرب مدينة بورصا غرب تركيا، خالل لقاءه بوفد حزب الشعب 

الديمقراطى فى السجن أن سقوط مرسى هو سقوط أردوغان. وأوضح أنه عندما قالوا لمرسى "سيسقطونك "كان الرجل ال 

 "، مؤكدًا أن األتراك سيسقطون أردوغان مثلما أسقط المصريون مرسى، لكنه ال يأخذ هذا األمر على محمل الجد.يضحك

 0/6/6502 اليوم السابع

 «ملف المصالحة»ية المصرية لـمتمسكون بالرعا«: فتح»قيادي بـ

شدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو الهيئة القيادية العليا بقطاع غزة، الدكتور فيصل أبوشهال، على تمسك الحركة 

بالدور المصري في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية، ُمَثمِّنا دور مصر الرائد والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز 

عضوية مصر في مجلس األمن الدولي ستساهم في إعطاء مزيد من الزخم للقضية »وأضاف:  .الشعب الفلسطيني صمود

الفلسطينية على الساحة الدولية ودعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة 

 «.اع غزةالعدوان اإلسرائيلي المتواصل سواء في الضفة الغربية أو قط

 0/6/6502 المصري اليوم

 

http://akhbarelyom.com/article/56b3639aaf46bed90d6c11a3/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-1454597018
http://akhbarelyom.com/article/56b32eea8a4e8d3024571531/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1454583530
http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2570548#.VrRdOLIrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/887159
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 مصر تأسف لتعليق مفاوضات جنيف حول سوريا

أبدت مصر أسفها إلعالن تعليق عملية التفاوض على الحل السياسي في سوريا والتي كان مقرر انعقادها بجنيف، معربة عن 

أملها أن تتوفر األسس والظروف المطلوبة الستئناف العملية التفاوضية بأسرع ما يمكن، وتقديم الدعم الالزم للمبعوث الدولي 

انها بالحل السياسي، وهو ما يوفر المناخ الحقيقي للدفع قدما بالجبهة الداعمة لمنطق كما أكدت مصر إيم لينجح في مهمته. 

الدولة المدنية الديمقراطية العادلة في مواجهة جبهات وقوى اإلرهاب والتطُرف، بما في ذلك البعض الذي يستتر في رداء 

جاء ذلك خالل الكلمة التي  زيز االنقسام والتطرف.لتسييس الدين وتوظيف الطائفية وتع المعارضة بينما تكُمن بداخله أهداف

ألقاها وزير الخارجية سامح شكري أمام مؤتمر المانحين لسوريا في لندن، والذي يعقد تحت رعاية بريطانيا والنرويج وألمانيا 

 .والكويت واألمم المتحدة

 4/6/6502 الشروق

 صحف إيطالية: الطالب المقتول كان فى زيارة علمية للقاهرة

عاما والذى اختفى فى ظروف  62البالغ من العمر « جوليو ريجينى»بقصة الطالب اإليطالى  مت الصحف اإليطالية، الصادرةاهت

ى الكورير»وقالت صحيفة  يناير الماضى، ليعثر عليه مقتوال بعد ذلك على طريق اإلسكندرية الصحراوى. 60غامضة بالقاهرة يوم 

لقاهرة بشكل مؤقت وذلك إلجراء بعض األبحاث الخاصة برسالة اإليطالية، فى تقرير لها، إن ريجينى كان يتواجد فى ا« ديال سيرا

من الحصول على جائزة  6506الدكتوراة. موضحة أن الطالب اإليطالى كان لدية شغف دائم بقضايا الشرق األوسط، ما مكنه عام 

صديق مقرب من جوليو، فى ، فيما قال «المعهد اإلقليمى للدراسات األوروبية»منحه إياها « أوروبا والشباب»دولية تحت اسم 

فيما قالت صديقة مقربة من أسرة  «.جوليو كان أكثر احتراما لثقافة البلد الذى تستضيفه«: »ال كوريرى ديال سيرا»تصريحات لـ

 64م يو« سكايب»ووالديه كانت عبر « جوليو»الطالب اإليطالى، فى تصريحات نشرتها الصحيفة نفسها إن آخر مكالمة جمعتها بـ

جوليو كان طالبا مثابرا ويجيد ثالث »أى قبل اختفائه بيوم واحد، وكان حينها هادئا جدا ويضحك ويمزح معنا، مضيفة: يناير 

نفت و «.لغات وهى الفرنسية واإلنجليزية باإلضافة إلى العربية، وكان ينوى إنشاء موقع على ويكيبيديا لزوجى الذى يعمل رساما

يناير الماضى خالل ذكرى ثورة  60تى تؤكد مقتل جوليو خالل مظاهرات قد تكون اندلعت يوم الشائعات ال« ال كوريرى ديال سيرا»

جوليو لم يكن ناشطا سياسيا ولم يغادر بالده لالنضمام إلى األحداث الساخنة أو المشاركة فى مظاهرات »يناير، وتابعت بالقول: 

، مضيفة أنه فى اليوم الذى اختفى فيه كان يسلك «صاديةقد تندلع هناك، ولكنه ذهب لمصر للدراسة وتطوير أبحاثه االقت

 الشمس»أما صحيفة  طريقة ليال لزيارة أحد أصدقائة بمناسبة عيد ميالده، وكانت جهته المقصودة بالقرب من ميدان التحرير.

العاشق لتراب مصر جوليو »، أقدم صحف إيطاليا، فقد بدأت تقرير لها باستنكارها مقتل الطالب ريجينى وذكرت أن «ساعة 64

جوليو كان لديه موعد فى ذلك اليوم بالقرب من ميدان التحرير، »، وأضافت أن «والذى اختارها مقصدا لمستقبلة قتل فيها

ال يعقل »وأضافت الصحيفة، بلهجة تبدو ساخرة للغاية:  «.ولسوء طالعه كانت قوات األمن تحكم سيطرتها على هذه المنطقة

ن فى حي «.الذين يتخذون من سيناء مقرا لهم، جاءوا خصيصا ذلك اليوم للقاهرة الستهداف جوليو وقتلهأن أنصار بيت المقدس، 

« يلوفوميتش»فورميكى اإليطالية ركزت بشكل كبير على الحياة األسرية للطالب اإليطالى وذكرت أنه ينحدر من مقاطعة »أن مجلة 

، ودرس بالخارج ولكنه اختار مصر إلجراء أبحاث تخص رسالته فى «عمدة الشباب»بإيطاليا، حيث كان قد شغل سابقا منصب 

وأضافت المجلة اإليطالية أن أسرة جوليو مغمورة جدا، فوالدته كانت مرشحة فى االنتخابات المحلية التى أجريت عام  الدكتواره.

 ، فيما شاركت أخته الكبرى فى بطولة عالمية قبل ذلك.6504

 0/6/6502 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022016&id=e7283b75-d22d-4f96-a00d-b5c09ac1d63a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022016&id=d9ef8216-9c78-47fb-a7a4-75c823d79547
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 فشل التقارب المصري التركي: تمثيل ضعيف للقاهرة بـ"قمة أبريل"

والتنمية" التركي الحاكم، تعّزز التصريحات األخيرة لوزيَري الخارجية التركية والمصرية، معطيات مصادر بارزة في حزب "العدالة 

والتي تفيد أّن الوساطات اإلقليمية التي كشفها "العربي الجديد"، أخيرًا، والتي سعت إلى تحسين العالقات بين القاهرة وأنقرة 

قبيل "القمة اإلسالمية" في أبريل/نيسان المقبل، قد فشلت. وتشير المصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أّن تركيا رفضت طلبات 

تقّدمت بها مصر عبر وفد رسمي ذي طابع أمني زار أنقرة، نهاية شهر ديسمبر/كانون األول الماضي، إضافة إلى وساطات إقليمية 

متعّلقة بوقف القنوات الفضائية المصرية التابعة لمعارضين للنظام المصري، يقول األخير إّنها تبّث من األراضي التركية. 

التركي رفض، أيضًا، طلبًا مصريًا بوقف ما تسميه السلطات المصرية، "الدعم المقّدم من أنقرة وتوضح هذه المصادر، أن الجانب 

ألعضاء وقيادات جماعة اإلخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية" الذين يتواجدون في تركيا بعد مطاردتهم في بالدهم. وتؤكد 

صلبًا من النظام المصري الحالي والرئيس، عبد الفتاح السيسي، إذ  المصادر أّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتبّنى موقفًا

يرى أردوغان السيسي "قائدًا النقالب عسكري على رئيس منتخب" رافضًا االعتراف به، وهو ما عّبر عنه الرئيس التركي في 

 مناسبات مختلفة.

 0/6/6502 العربي الجديد

 المحكمة العليا بفرنسا تقبل دعوى ضد السيسي

قبلت المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية ضد السيسي أقامتها منظمتا إفدي الدولية لحقوق اإلنسان و"صوت حر"، تتهمه 

وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي  اآلدمية ضد معارضيه السياسيين. بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحط من الكرامة

ودعت المنظمتان  الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبوال للدعوى شكال ومضمونا.

ر من جانبه أكد مدي .سيسيلدعاوى القضائية ضد الكل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق ا

إفدي الدولية لحقوق اإلنسان عبد المجيد المراري أن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات ألنها صارت مكتملة األركان 

وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة أن القضاء الفرنسي له صالحية النظر في كل القضايا المرفوعة إليه في إطار ما  شكال ومضمونا.

من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تشترط وجود مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما  666تنص عليه المادة 

 تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا لالجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس فرانسوا هوالند.

سان أن هذا القرار سيترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في وأوضح مدير إفدي الدولية لحقوق اإلن

 جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط المتورطين في جرائم التعذيب.

 الجزيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/3/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/1/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية:

 توصيات استخبارية للسيسي إلطاحة الزند: يفاقم أزمة شعبية الرئيس

تكشف مصادر مصرية واسعة االطالع، عن أّن الدائرة المخابراتية ـ الرقابية التي شّكلها السيسي إلدارة الملفات السياسية، 

نفسه، إلقالة وزير العدل أحمد الزند في أّول حركة  السيسيويديرها مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، تمارس ضغوطًا واسعة على 

ون اإلقالة نهاية الشهر الحالي بمناسبة عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب المنعقد حديثًا، تعديل حكومي. وُيتوقع أن تك

 .بحسب المصادر

 0/6/6502 العربى الجديد

 يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض "النقد الدولي" السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قراًرا جمهورًيا ثانًيا بشأن الموافقة على اتفاق قرض البرنامج الشامل؛ لتمويل اإلسكان 

 055ادة اإلعمار والتنمية بـيونيو الماضي، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي؛ إلع 05االجتماعي، الموقع في القاهرة بتاريخ 

ونصت االتفاقية على أن برنامج القرض يهدف إلى تحسين قدرة محدودي .مليون دوالر أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق

الدخل في مصر؛ للحصول على مسكن مالئم، وتعزيز قدرة صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي على تصميم السياسات، وتنسيق 

سكان االجتماعي، كما يعد هذا البرنامج جزًءا من برنامج اإلسكان االجتماعي الذي ينفذه المقترض، كما يعمل البرامج في قطاع اإل

 .على قيام الجهة المنفذة للبرنامج بتنفيذه طبًقا ألحكام إرشادات مكافحة الفساد

 4/6/6502 الوطن

 -الحكومة المصرية: 

 مصدر بمجلس الوزراء: لم نبلغ رسمًيا بقطع الوزيرة اإليطالية زيارتها للقاهرة

أكد مصدر بمجلس الوزراء، ان السفارة اإليطالية أو أيا من الوفد االقتصادى المرافق لوزيرة التنمية االقتصادية لم يبلغوا مجلس 

وكانت وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية فيدريكا .لقطع الزيارة والعودة إلى بالدهاالوزراء رسميا بإلغاء برنامجها أو اضطرارها 

جودى، قد التقت رئيس الوزراء، شريف اسماعيل امس األول فى اجتماع حضره وزيرا االستثمار، والتجارة والصناعة، والسفير 

واكد المصدر ان االجتماع لم يتطرق إلى قضية .لتقت السيسىاإليطالى بالقاهرة، حيث تترأس الوزيرة وفدا من رجال األعمال، كما ا

الطالب اإليطالى المختفى فى القاهرة أو ابالغ مجلس الوزراء رسميا بتحقيقات تفيد مقتله، مؤكدا أن اللقاء فى مجمله كان ناجحا 

 .وأكد فيه الطرفان تعهدات سياسية تفيد باهتمامهما بتعزيز التعاون

 0/6/6502 الشروق

 رئيس الوزراء يوقع مع نظيره الكونجولي عدًدا من بروتوكوالت التعاون

بونيو مابون، رئيس وزراء جمهورية  استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ظهر اليوم بمطار القاهرة، أوجستان ماتاتا

ومن المقرر أن تعقد اليوم جلسة المباحثات الثنائية .الكونجو الديمقراطية، الذي يزور مصر على رأس وفد وزاري رفيع المستوى

ام مالمشتركة بين الجانبين المصري والكونجولي بمقر مجلس الوزراء،التي سيتم خاللها بحث العديد من الموضوعات ذات االهت

المشترك، كما سيتم التوقيع على عدد من بروتوكوالت التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين في العديد من المجاالت، وذلك 

 في إطار تدعيم العالقات الثنائية بين البلدين.

 4/6/6502 بوابة األهرام

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/4/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
http://www.elwatannews.com/news/details/955132
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022016&id=8b277e12-a8aa-48e1-92c2-769595e18eea
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851320/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA.aspx
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 للسعودية زيارة بعد البالد إلى تعود الهجرة وزيرة

استغرقت ثالثة أيام بحثت  عادت إلى القاهرة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم قادمة من السعودية بعد زيارة

والتقت وزيرة الهجرة بعدد من المسئولين السعوديين وناقشت معهم القضايا التي تهم .خاللها أوضاع المصريين بالمملكة

المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية ، حيث تأتي الزيارة في إطار اهتمام الحكومة ووزارة الهجرة بالجاليات 

 .لمصريين في الخارجوالعاملين ا

 4/6/6502 بوابة األخبار

 -الوفود األجنبية: 

 زوج ملكة الدنمارك يزور أسوان للقيام بجولة سياحية

ات سفره على متن الطائرة غادر مطار القاهرة الدولي األمير "هنريك" زوج ملكة الدنمارك، متوجها إلى أسوان، وتم إنهاء إجراء

 05ومن المقرر أن يجري األمير "هنريك" جولة سياحية ألسوان تستغرق .التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران

 .أيام يزور خاللها عدد من المناطق السياحية واألثرية باألقصر وأسوان

 0/6/6502 بوابة األخبار

 -البرلمان المصري: 

 رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس وزراء الكونغو عالقات البلدين

الكونجو بحضور وكيلى مجلس النواب واألمين استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أوجستين مابون رئيس وزراء 

تناول اللقاء بحث العالقات الوثيقة التي تربط مصر والكونجو، وارتباطهم األبدى بنهر .العام وعدد من ممثلى الهيئات البرلمانية

ن خالل نواب الشعب، وأكدا خالل اللقاء أهمية دعم العالقات بين الشعبين م .النيل وكذلك التاريخ المشترك الذى يربط البلدين

 وأهمية التنسيق المتبادل فى كل المواقف السياسية واالقتصادية ومحاربة اإلرهاب والفكر المتطرف .

 4/6/6502 بوابة األهرام

 «ألبانيا وسلطنة عمان والمغرب»رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء 

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الخميس، إدوارد سولو سفير دولة ألبانيا، وخليفة 

جاء ذلك في بيان للمكتب الصحفي لمجلس النواب على .ان، ومحمد سعد العلمى سفير دولة المغربالحارثى سفير سلطنة عم

وأفاد البيان، أن السفراء قدموا التهنئة للدكتور على عبد .المحررين البرلمانيين حول اللقاءات التي عقدها الدكتور علي عبدالعال

 لبحث سبل دعم العالقات البرلمانية بين مصر وتلك الدول.العال النتخابه رئيًسا للمجلس، كما تطرقت اللقاءات 

 4/6/6502 الشروق

 -األحزاب واالئتالفات: 

  من النواب %00ائتالف ال يقل عن  أياألمثل لتشكيل  األحرار": العددالمصريين "

لجنة إعداد مشروع الالئحة الداخلية، إن الحزب كون  فيقال الدكتور أيمن أبو العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحرار 

ضحًا أن العدد ، موالمصريبالدستور  042أراءه وتصوراته حيال حق تشكيل االئتالفات داخل مجلس النواب، وفق ما جاء بالمادة 

من األعضاء. وأوضح أن الخالف الدائر داخل  %00يجب أن يقل عن  ال-الحزبحسب رؤية  –ائتالف بالبرلمان  أياألمثل لتشكيل 

  .األرقام لم يحسم حتى اآلن فيمجلس النواب على عدد األعضاء المنضمين إلى االئتالف، مشيًرا إلى أن هناك تباين 

 0/6/6502 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56b3bb92af46be30320aeff6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1454619538
http://akhbarelyom.com/article/56b3c977af46be7d39decce5/%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1454623095
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851346/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022016&id=aa22042a-96f2-43a5-86df-7f2b0c45001d
http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%89-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-15-/2570734#.VrRL37J97IU
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  دعم مصر" تشكل مكتب فنى مسئول عن أعمال االئتالف تحت القبة"

ب وشخصيات متباينة الفكر واالتجاهات ومن الوارد جدا فى أى قال محمد أبو حامد، عضو ائتالف دعم مصر، إن االئتالف يضم أحزا

وقت خروج أحد أعضائه أو دخول أخرين، وذلك بناءًا على التوجهات التى يتبناها كل عضو، جاء ذلك تعليقًا على استقالة النائب 

  .ئتالف تحت القبةمصطفى بكرى من عضوية االئتالف، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل مكتب فنى مسئول عن كافة أعمال اال

 0/6/6502 اليوم السابع

  المصرى الديمقراطى": ربما نرسل خطاب رسمى للرئاسة لتبنى مبادرة الحزب"

الديمقراطى االجتماعى، إن حزبه لم يتواصل مع أى من األحزاب السياسية بشأن قال تامر النحاس أمين التنظيم بحزب المصرى 

المبادرة التى أطلقه، موضحا " ربما نرسل خطاب رسمى من الحزب موجه لرئاسة الجمهورية لتبنى المبادرة". وأوضح أن الهدف من 

 .والوصول لعدالة اجتماعية ناجزة المبادرة التخلص من االحتقان

 0/6/6502 اليوم السابع

 وفد من السفارة البريطانية يزور حزب المصريين األحرار

األحرار"، وضم الوفد هيلين ونترتون، نائب السفير البريطانى، زار وفد من السفارة البريطانية اليوم الخميس حزب "المصريين 

وقال شهاب وجيه،  .وديفيد كالى سكرتير أول السفارة، اللذين استمعا للبرنامج التشريعى لحزب "المصريين األحرار" وأفكاره

ة االستثمارات األجنبية لمصر، وخاصالمتحدث الرسمى للحزب فى بيان للحزب مساء اليوم الخميس إن اللقاء تناول التركيز على جذب 

  .االستثمارات البريطانية لدعم االقتصاد المصرى

 4/6/6502 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدني: 

 "الثوري المصري" يرفض مبادرة محسوب ويدعو ألسبوع غضب

أعلن المجلس الثوري المصري عن رفضه التام لمبادرة محمد محسوب؛ وذلك نظرا لما وصفه بالعوار الكبير الذي لحق بها شكال 

 -ولفت .""للغضب والمشاركة" في تظاهرات األسبوع القادم تحت شعار "يسقط القاتل والغالءوموضوعا، فيما دعا المصريين 

إلى أن هذه المبادرة تقترب في مضمونها إلى حد كبير مّما عرف إعالميا بـ"وثيقة العشرة"، التي أثارت جدال واسعا في السابق، 

أن أي مبادرة توجه لألطراف السياسية في هذه المرحلة هي وأكد .مؤكدا أنه يرفضها جملة وتفصيال، كما رفض وثيقة العشرة

من قبيل العبث السياسي، وبمثابة مخرج لالنقالب وداعميه من الداخل والخارج؛ إذ إنه ال قيمة ألي مبادرة تطرح طالما أن سلطة 

 .نصات لصوت أي فرد من أفراد الشعباالنقالب حريصة على عدم اإل

 0/6/6502 60عربى

  ننضم لدعاة سحب الثقة من النقيب وسنظل مستقلين المحامين": لنتمرد "

قال محمد كارم مؤسس حركة تمرد المحامين، إن الحركة لن تنضم لدعاة سحب الثقة من النقيب سامح عاشور، والتى دعا لها كاًل 

ونقيب شمال القاهرة. وأضاف أن هؤالء لم يتحركوا باتجاه سحب الثقة إال حينما تعارضت مصالحهم من نقيب محامى اإلسكندرية 

مع التقسيم الذى نفذ بقوة القانون، موضحًا إن كاًل من النقيبين حاربا حركة تمرد حينما تأسست على مشاكل تخص المهنة 

ن تكون وقودًا لمن كانوا باألمس يدافعون عن المجلس والنقيب، والنقابة دون النظر ألى مصالح شخصية. وأكد كارم، أن الحركة ل

  .وإن الحركة ستظل مستقلة من بعيدًا عن أى تيارات أو مصالح

 0/6/6502 سابعاليوم ال

http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9/2570648#.VrRMBrJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%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%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-/2570637#.VrRMErJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851486/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7.aspx
http://arabi21.com/story/885453/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%BA%D8%B6%D8%A8#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A/2570649#.VrRMBLJ97IU
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  التنظيم الدولى لإلخوان يحرض على التدخل فى مصر من خالل األمم المتحدة

حرض أمين التنظيم الدولى األمم المتحدة ضد الحكومة المصرية لمنع حضورها من المؤتمرات الدولية. ودعا التنظيم الدولى 

إلى المشهد السياسى المصرى، بشكل ظاهرى، وفى مضمونه لجماعة اإلخوان األمم المتحدة لطرح مبادرة تهدف إلعادة الجماعة 

المستتر يحوى رغبة التنظيم فى تضييق الخناق السياسى على مصر، وتوجيه الرأى العام العالمى ضد مسئوليها. وقال إبراهيم 

م، الخميس، على األمم منير، نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان وأمين التنظيم الدولى لجماعة اإلخوان، فى تصريحات له اليو

المتحدة رعاية مبادرة للوصول إلى حل فى األزمة السياسية بمصر، بين النظام الحالى وجماعة اإلخوان. وكذب "منير" تصريحات 

قيادات اإلخوان التى تقول إن الجماعة ال تقبل بأى مصالحة، قائاًل فى تصريحات نشرت على مواقع إخوانية إن "اإلخوان ليسوا 

بادرات التى تقدمها العديد من األطراف لإلصالح". ورغم العداوة بين عدد من الدول العربية وبين إيران، إال أن أمين ضد الم

  .التنظيم الدولى لإلخوان أعرب عن أمله فى أن يكون رفع العقوبات االقتصادية عن إيران، نافذة جديدة لالستقرار فى المنطقة

 4/6/6502 اليوم السابع

 -تصريحات: 

  عضو بمجلس النواب:سأتقدم باستجواب لوزير اإلسكان حول انهيار كوبرى سوهاج

بطهطا، أن "واقعة انهيار أجزاء من كوبرى سوهاج الجديد قال مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار 

تمثل حلقة جديدة من حلقات الفساد التى مازالت متواصلة ومنتشره داخل بعض وزارات ومؤسسات الدولة، وهى أيضًا تمثل نوعًا 

ضاًل عن أن أموال الدولة من العبث وقمة االستهتار بأرواح المواطنين التى أصبحت رخيصة جدًا على بعض المسئولين بالدولة، ف

أصبحت مستباحه لبعض الشركات والمسئولين الفاسدين وضعاف الذمم بالوزارات والهيئات المختلفة رغم أننا دولة تحتاج لكل 

وأشار إلى أنه سيستخدم أدواته البرلمانية من طلبات إحاطة واستجوابات  "جنيه لمواجهة األعباء واالحتياجات المختلفة لمواطنيها

 .المسئول األول عن ذلكحول هذا الحادث ضد وزير اإلسكان ألنه 

 0/6/6502 اليوم السابع

 قرطام: لجنة مكافحة الفساد أداة مهمة للبرلمان للحد من توغله بأجهزة الدولةأكمل 

حزب المحافظين وعضو مجلس النواب أن هناك اختالًفا جوهرًيا بين مسمي اللجنة الفرعية بالمجلس أكد أكمل قرطام رئيس 

وقال: "على أن تكون معنية بشئون تقارير الهيئات واألجهزة الرقابية المعنية .النزاهة والشفافية وبين مسمي مكافحة الفساد

يما يتعلق بسوء استغالل الحصانة، والقوانين المتعلقة بمكافحة بمكافحة الفساد، الشئون المتعلقة بمخالفات نواب المجلس ف

الفساد في كل أجهزة الدولة، ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد واالستيالء على المال العام. وغير ذلك من المسائل الداخلة في 

 .اختصاص الهيئات واألجهزة الرقابية وجهاز مكافحة الفساد

 4/6/6502 بوابة األهرام

 -توك شوا: 

 واستجواب لوزيري الداخلية والصحةحاالت وفاة منذ غلق مستشفي المطرية..  0نائب بالبرلمان : 

في  وأشار.حاالت وفاة بسبب غلق مستشفي المطرية أمام المرضي 0قال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب إن هناك

إلي تعدي أمين الشرطة علي األطباء أثناء تأدية عملهم، وبالتالي يجب أن يحاكم ولن نتراجع عن هذا  .حواره ببرنامج الحياة اليوم

 .خلية ووزير الصحة أمام البرلمانالطلب، قائًلا؛ حق المطرية يجب أن يعود ولدينا استجواب لوزير الدا

 4/6/6502 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-/2570320#.VrRMrrJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88/2570625#.VrRMIrJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851484/%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%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/851458/%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86---%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx


 

 

6502فبراير 50  مرصد اإلعالم المصري       12   

 

 ستدرسه بدقة« األطباء»منى مينا تعليقا على قرار النائب العام بإعادة فتح مستشفى المطرية: 

علقت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة األطباء، على قرار المستشار نبيل صادق النائب العام، بإعادة فتح مستشفى المطرية 

وأضافت هاتفًيا لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، ."قائلة: "مجلس النقابة سيدرس القرار بدقة ويعلن رأيهالمركزي، 

الخميس: "رأيي الشخصي أن هناك إجحاف شديد بحق أطباء كل ما نادوا به هو فتح تحقيق رسمي عن طريق النيابة وضبط الجناة 

وتعليًقا على االنتقادات الموجهة لألطباء بسبب ."هم وتصرفوا مثل العصابات المسلحةالذي اعتدوا على األطباء واختطفو

امتناعهم عن العمل بعد هذه الواقعة واتهامهم بعدم اإلحساس بالمرضى، ردت قائلة: "هذا جلد لألطباء وتضخيم مبالغ فيه، 

تطويره ولم يتكلم أحد، وال أعتقد أن أي مواطن فمعهد القلب أغلق أبوابه في وجه الكثير من المرضى حتى ُتستكمل عمليات 

 سيرضى بسحل وضرب واختطاف األطباء في أماكن عملهم دون وجود أي رد فعل من جانبهم".

 4/6/6502 الشروق

 : ليس لكم بديلالسيسيداعيا الشباب لقبول حوار « اويالسن»

دعا عبد اهلل السناوي، شباب رابطة "األلتراس" إلى قبول دعوة السيسي، لعقد حوار معهم، موجًها حديثه لهم: "ليس لكم بديل 

عما  رأيه والتحدثب فرصة قوية إلبداء : "لدى الشباب الغاضل لقائه في برنامج "تلت التالتة"وأضاف خال."سوى الفوضى

يضايقهم، واعتقد أن لديهم سببا منطقيا جًدا لقبول هذه الدعوة، وهو أن جميع األشخاص الذين يغضبون منهم يرفضون إجراء 

بضرورة أن يضع أجندة واضحة لمثل هذا الحوار، وأن يكون له عنوانان اثنان وهما "العدالة  السيسيوطالب ."هذا الحوار

وتابع: "نحتاج إلى دراسة تجربة )األلتراس(، ألن هذه الرابطة كان لها دور كبير في األحداث ."األمن والحرية االجتماعية" و"معادلة

التي وقعت بعد الثورة ولها إنجازات، فهناك الكثير من الشواهد التي تؤكد أن أعضاءها هم من دافعوا عن ميدان التحرير خالل 

 األحداث المعروفة بموقعة الجمل".

 4/6/6502 الشروق

 -وشيال ميديا: 

 تشويهيسأكشف العديد من الحقائق حول اإلخوان حال عصام تليمة: 

قال عصام تليمة، إن استقالته من مجلس اإلخوان بتركيا ليس لها عالقة بمحمد مرسى مهدداً بكشف العديد الحقائق حال تشويه 

من المجلس ليس سببها نقاش  بوك": استقالتيبيان له عبر صفحته على "فيس  فيبعد استقالته من المجلس. وقال تليمة 

 ينفس فيألسباب تتعلق بالمؤسسية، ال أكثر وال أقل، وال أحمل  استقالتيهذا المجال كذب صراح،  فيحول مرسى وكل ما يذكر 

يبنى على أكاذيب، حتى ال أضطر للرد بما عهده  الذيتجاه الزمالء إال كل تقدير واحترام، وأرجو الكف عن الكالم غير المسؤول 

  ."الجميع منى من الصراحة والكشف عن الحقائق باألسماء

 0/6/6502 اليوم السابع

 نادر فرجاني: مصر أصبحت غير آمنة لألجنبي

آمنة لألجانب في ظل النظام الحالي، في إشارة إلى العثور على جثة ذكر نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية أن مصر أصبحت غير 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "وزارة القتل والتعذيب تمد نشاطها اإلجرامي لزوار .مواطن إيطالي بالقاهرة

مصر، الخميس، أن "السلطات عثرت على  وتابع: "ذكرت وكالة "رويترز" لألنباء، نقاًل عن مسؤولين أمنيين في."مصر من األجانب

 ."جثة طالب إيطالي اختفى في القاهرة، وأنها بدأت تحقيًقا لمعرفة مالبسات الوفاة بعد العثور على آثار تعذيب على جثته

 0/6/6502 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022016&id=55a7126f-993f-494e-9611-7fdf24619d4a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04022016&id=ec77ee1c-4833-47c2-8e0e-66229b824706
http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D8%A3%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7/2570669#.VrRL8bJ97IU
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%A7/913521-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
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 ": شعار المرحلة "عقاب الضحية وتكريم الجاني"نور فرحات عن "حادث المطرية

استنكر محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي التحقيق مع أطباء مستشفى 

ى وقال في تدوينة عبر صفحته عل.المطرية لتوقفهم االضطرارى عن العمل إثر تعرض زمالئهم للضرب بواسطة أميني الشرطة

بدء التحقيق مع أطباء مستشفى المطرية لتوقفهم االضطرارى عن العمل إثر تعرض “موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": 

وتابع: "وسابًقا شكلت لجنة للتحقيق فيما صرح به هشام جنينة وانتهت إلى إدانته، ."زمالئهم للضرب والسحل بواسطة الشرطة

 ."لجانيشعار المرحلة.. عقاب الضحية وتكريم ا

 0/6/6502 مصر العربية

 يتحول إلى متهم إذا طالب بحقهاألسواني عن "حادث المطرية": الطبيب 

رأى األديب والروائي عالء األسواني أن الطبيب يتحول إلى متهم حال االعتداء عليه من أمين شرطة، في إشارة إلى حادث مستشفى 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "ال تجوز محاكمة أمين شرطة إال إذا اعتدى على .المطرية

 ."ابط، أما إذا اعتدى على طبيب وسحله فالطبيب يتحول إلى متهم إذا طالب بحقه، هكذا يحدث مع أطباء المطريةض

 0/6/6502 مصر العربية

 محمد محسوب: القتل تحت التعذيب جريمة ضد اإلنسانية

ذكر محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي أن القتل تحت التعذيب جريمة ضد اإلنسانية، 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر .تعذيبفي إشارة إلى العثور على جثة مواطن إيطالي عليها أثار 

وتابع: "حصد مئات من مواطنينا وامتد لمواطني دول أخرى دعمت حكوماتها .""تويتر": "القتل تحت التعذيب جريمة ضد اإلنسانية

 ."سلطة القمع، ستحاكم الشعوب من أجرم ومن دعم

 0/6/6502 مصر العربية

 االستقرارمالحقة واعتقال شباب مصر المتفوقين يحرم النظام من ”: أبو الفتوح“

وأكد .لة اإلعتقاالت الممنهجة التي تشنها السلطة مؤخرًا علي الشباباستنكر عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حم

حيث تسبب في حرمان مصر من أبنائها والنظام من ة من هذه المالحقات واإلعتقاالت،علي أن هناك صاحب مصلحة حقيقي

مصرالمتفوقين والمبدعين االصرار على مالحقة واعتقال شباب ”: “تويتر“وقال فى تغريدة له عبر حسابه على موقع .اإلستقرار

  ”يدلل على ان هناك صاحب مصلحة حقيقية فى حرمان مصر من ابنائها وحرمان النظام من االستقرار

 4/6/6502 بوابة يناير

 رسالة إلي األجانب الراغبين بزيارة مصر تكتبمني سيف 

سيف، شقيقة الناشط المعتقل، عالء عبدالفتاح، رسالة باللغة اإلنجليزية تدعو فيها األجانب كتبت الناشطة السياسية، مني 

وقالت عبر صفحتها الشخصية علي موقع .إلى عدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السالمة الالزمة للحفاظ على حياتهم

ليس بينما نحن غير ”.. “تي إلى مصر، على األقل، ليس اآلنهذه رسالة صادقة. إذا كنت أجنبيًا، فمن فضلك، ال تأ”: “فيس بوك“

ليس في الوقت الذي “وأضافت: .”قادرين على منحك الحد األدنى من السالمة  أو المعاملة  المناسبة سواء من الشعب أو السلطات

”.. يريد تدمير بالدهم تحرض فيه وسائل اإلعالم  الناس وتدفعهم إلى الشك في أي أجنبي في الشارع،  كأنه جاسوس محتمل

 .وليس في الوقت الذي فيه  يشعر فيه ضباط  البوليس من  جميع الرتب  بالحق في احتجاز وربما تعذيب أي شخص “

 4/6/6502 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%A7/913434-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/913419-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/913416-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://yanair.net/?p=46329
http://yanair.net/?p=46318
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 ضد "قسم المطرية" طباءألهيثم محمدين يتضامن مع نقابة ا

اليساري هيثم محمدين عن تضامنه مع نقابة األطباء من أجل جلب حقوق أطباء مستشفى المطرية المعتدى أعلن الناشط 

وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "كل الدعم و .عليهم من أفراد قسم شرطة المطرية

أجل حقوق أطباء مستشفى المطرية المعتدى عليهم من أفراد التضامن مع د. منى مينا ومجلس نقابة األطباء في معركتهم من 

 ."قسم شرطة المطرية

 4/6/6502 مصر العربية

 

 لطجية" الداخليةباسم يوسف: الدولة تعادي األطباء لحماية "ب

رأى اإلعالمي الساخر باسم يوسف أن الدولة تعادي األطباء لحماية أمناء الشرطة، في إشارة إلى تصريح النائب العام المستشار 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": ."نبيل صادق بأن غلق مستشفى المطرية "جريمة دستورية

رة منى مينا ود.حسين خيري، أحسن من درس ليا الجراحة في القصر العيني، ادعموا إضراب األطباء ضد بلطجة "كل التحية للدكتو

الدكتور يكون طالع عينه وأمين شرطة ييجي يسحله ويدوس عليه، ادعم أطباء المطرية، ادعم إضراب “وتابع: ."الداخلية

 ."مواطنين العاديين عشان تحمي كام أمين شرطة فاسدين وبلطجيةالدولة مستمرة في استعداء األطباء وال“وأضاف: ."األطباء

 4/6/6502 مصر العربية

 

 مصطفى النجار: في زمن حاتم سحل األطباء فريضة وطنية

ريح النائب العام المستشار نبيل صادق بأن غلق مستشفى المطرية "جريمة استنكر البرلماني السابق مصطفى النجار تص

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "توقف األطباء عن العمل بمستشفى المطرية ."دستورية

 ."جريمة دستورية لكن سحلهم ووضع أحذية أمناء الشرطة على رؤوسهم فريضة وطنية، زمن حاتم

 4/6/6502 مصر العربية

 

 إبريل: النظام يعاقب المعارضين بمنعهم من السفر 2

وجاء في .إبريل قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق اإلنسان من السفر 2حركة شباب استنكرت 

 ارضمع ألي مصر وإلى من السفر يمنع الحاكم النظام أمن" تغريدة للحركة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": 

 ."الحائط عرض الدولي والقانون بالدستور ويضرب السلطة وإستبداد القمعية للسياسات

 4/6/6502 مصر العربية

 

 مصريين يا اهلل لكم: بالقاهرة مواطن إيطاليغادة نجيب عن وفاة 

وقالت في ."على تحرك روما بعد وفاة طالب إيطالي بالقاهرة قائلة: "لكم اهلل يا مصريينعلقت الناشطة السياسية غادة نجيب 

الخارجية اإليطالية تستدعى السفير المصرى عشان مقتل “تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": 

ل آالف الشباب المصري على يد األمن المصري، وتابعت: "طب احنا مين هيستدعى السفير المصرى عشان مقت."الطالب اإليطالي

 ."لكم اهلل يا مصريين

 4/6/6502 مصر العربية

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/913254-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/913170-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/913002-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D9%82-%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-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/912969-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%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%A7/912942-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%E2%80%8F%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%E2%80%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 الشأن األمني

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 -األخبار األمنية: 

 أجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة لتأمين مداخل ومخارج معرض الكتاب

يقوم خبراء المفرقعات بالقاهرة بعمليات فحص أولى بمحيط معرض الكتاب بمدينة نصر بواسطة أجهزة حديثة تحسبًا لوجود 

. وأكد مصدر أمنى الحاليفبراير  05أجسام غريبة، ولتأمين مخارج ومداخل المعرض، لحين انتهاء فعاليات المعرض والمقرر لها  أي

تم استيرادها من  التي" ومدافع المياه "اكس ترى" الحديثة اآللي"اإلنسان  الروبوتبإدارة المفرقعات أنه تم االستعانة بأجهزة 

  .أجسام مشتبه فيها بمحيط المعرض أيضية ليتم الكشف عن الخارج خالل الفترة الما

 0/6/6502 اليوم السابع

  ضابطا 55مديرية أمن القاهرة وشملت في حركة تنقالت 

حركة تنقالت محدودة فى صفوف ضباط أقسام الشرطة  مدير أمن القاهرة أصدر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية

  .رؤساء مباحث 2من مأمورى األقسام و 2ضابطا من أماكنهم، أبرزهم اثنان من مساعدى الفرق و 55بالقاهرة، والتى شملت نقل 

 0/6/6502 اليوم السابع

 عودة العمل بقسم دار السالم والضباط يودعون المأمور

االحتجاجية كانت بسبب أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة انتظام العمل داخل قسم شرطة دار السالم، مشيرا إلى أن الوقفة 

وكان قد تردد أن ضباط وأمناء الشرطة .توديع الضباط واألفراد لمأمور القسم عقب قرار نقله ضمن حركة مصغرة بالعاصمة

بقسم دار السالم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة القسم للمطالبة بعودة مأمور القسم العقيد السيد حسن يوسف بعد 

 .سة المنشآتنقله إلى إدارة حرا

 4/6/6502 بوابة األخبار

 وقفة احتجاجية لضباط وأفراد قسم دار السالم اعتراًضا على نقل "المأمور"

بغلق أبواب القسم،بالجنازير ومنعوا األهالي من زيارة نظم ضباط وأفراد الشرطة بقسم دار السالم، وقفة احتجاجية ، مقترنة 

ذويهم، وامتنعوا عن كتابة البالغات الواردة إليهم، وشهدت الوقفة مشاركة أهالى دار السالم والجزيرة. اعتراًضا على نقل المأمور 

 العميد السيد حسن يوسف، بشكل مفاجئ ودون إبداء أسباب، إلى شرطة حراسة المنشآت.

 4/6/6502 البوابة نيوز

 سفير روما بالقاهرة يغادر مشرحة زينهم بعد مناظرة جثمان الشاب اإليطالى

انتهى السفير اإليطالى بالقاهرة موريتسو ماسارى، من مناظرة جثمان الشاب اإليطالي "جوليو ريجينى" فى مشرحة زينهم، 

وقام الوفد المرافق  . اإلسكندرية الصحراوى وغادر المشرحة –والذى تم العثور عليه، ملقى فى أول طريق القاهرة  للتعرف عليه،

للسفير بتصوير الجثمان، وأخذ عينات تحليل "دي إن إيه"، مطالبا بتحقيقات موسعة وشفافة في مقتل الشاب اإليطالى. وانتهى 

اإليطالى "جوليو ريجينى"، وتبين من خالل التشريح أن جثمانه خالى من أى طلقات األطباء الشرعيون من تشريح جثمان الشاب 

  .نارية، ولكن بها آثار ضرب شديد وتعذيب وضرب بآالت حادة وكدمات بمختلف أنحاء جسده هى التى أدت لوفاته

 4/6/6502 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%B1/2570807#.VrRLZ7J97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%84%D8%AA-90-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7/2570593#.VrRMKrJ97IU
http://akhbarelyom.com/article/56b3b933af46bea8320aeff5/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-1454618931
http://www.albawabhnews.com/1756310
http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-/2570036#.VrRhQrJ97IU
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 ُسياح يطلبون استخراج تصاريح تظاهر”: الداخلية“بسبب 

باألقصر والبحر األحمر وأسوان عن رغبتهم في استخراج تصريحات لتنظيم في تطور خطير، أعلن عدد كبير من السياح المقيمين 

وقفات احتجاجية للتنديد بقرار وزارة الداخلية األخير، حول إلزام األجانب المقيمين بالمحافظات السياحية المصرية بمغادرة 

يد إقاماتهم داخل مصر، حسبما أكد ثروت أشهر ولو لمدة يوم واحد ثم العودة مرة أخري لتجد 2مصر والسفر ألي دولة أخري كل 

وقال العجمي، أن غرف شركات السياحة بصعيد مصر قد رصدت .عجمي المستشار العام لغرف شركات السياحة بصعيد مصر

 وأبدي حوالى.حاالت غضب شديدة في أوساط األجانب في المحافظات الثالثة، إعتراضًا علي القرار الصادر مؤخرًا من وزارة الداخلية

ر غي“آالف سائح أجنبى مقيم باألقصر، استيائهم الشديد من القرار األخير، وهددوا باالعتصام والتظاهر، واصفين القرار بأنه  2

 .في بداية الموسم السياحي الشتوي” حكيم

 4/6/6502 بوابة يناير

 -محاكم ونيابات: 

 "الخاص بجثة الطالب اإليطالى"جوليو راجينى الشرعيالنيابة تستعجل تقرير الطب 

الخاص بالطالب  الشرعياستعجلت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة تقرير الطب 

، الصحراويء، بطريق مصر إسكندرية عثرت األجهزة األمنية على جثته صباح أول أمس األربعا والذياإليطالى"جوليو راجينى" 

للوقوف على األسباب الحقيقة للوفاة، كما طلبت تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف ومالبسات 

  .الوفاة

 0/6/6502 اليوم السابع

 النيابة: إعادة تشغيل مستشفى المطرية وتكليف الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بندب أطباء 

ف وكل قرر المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام األول لنيابات شرق القاهرة، إعادة تشغيل مستشفى المطرية التعليمى،

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، الدكتور هاني نصر، بإرسال عدٍد من األطباء لفتح المستشفى وتشغيله واستقبال 

كما أمر هاني نصر باستدعاء مدير مستشفى المطرية لسؤاله عن عدد األطباء الذين امتنعوا عن تأدية الخدمة الطبية .المرضى

ريف مختار رئيس نيابة المطرية، أن أطباء مستشفى المطرية قاموا بإغالقه فى وجه المرضى وكشفت تحقيقات ش.للمواطنين

ورفضوا متابعة الحاالت التي ترقد داخل المستشفى، كما رفضوا استقبال الحاالت الطارئة والحرجة بقسم الطوارئ، وامتنعوا عن 

 العمل منذ أسبوع حتى اليوم.

 4/6/6502 بوابة األهرام

 جمهورية للجنايات بتهمة سب الزندإحالة جمال عبد الرحيم وصفوت عمران الصحفي بال

أحالت النيابة العامة، جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية األسبق، وصفوت عمران الصحفي بالجريدة، والمحامي 

أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة اإلخوان، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف المستشار أحمد الزند 

مارس المقبل لبدء المحاكمة في القضية أمام الدائرة  04حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة و.أثناء توليه رئاسة نادي القضاة

 .جنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة محمود سعيد الدسوقى 66

 4/6/6502 بوابة يناير

 

 

http://yanair.net/?p=46312
http://www.youm7.com/story/2016/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%AC/2570790#.VrRLdLJ97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/851274/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%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%88%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://yanair.net/?p=46333
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــ

ضابطين واستشهاد.. األسلحة من ضخمة كمية تهريب إحباط: العسكري المتحدث   

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إن عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين 

 ميات من األسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة )البويطى(.االتجاه اإلستراتيجي الغربي قد تمكنت من إحباط عملية تهريب ك

وأضاف المتحدث، في بيان عبر صفحته على موقع فيس بوك، أنه تم القضاء على اثنين من المهربين والقبض على اثنين 

الكثيف مع القوات استشهد آخرين وتدمير عربتان محملتان باألسلحة والذخائر والمواد المخدرة، ونتيجة لتبادل إطالق النيران 

وأكد العميد محمد سمير أن عناصر القوات المسلحة مستمرة في أعمال التأمين  ضابط وضابط صف من أبطال القوات المسلحة.

 والتمشيط للمنطقة الحدودية إلحكام السيطرة األمنية على كافة االتجاهات اإلستراتيجية للدولة.

 4/6/6502 بوابة االهرام

 صحيفة إسرائيلية تتهم مصر بالتعاقد على شراء قمرين ألغراض التجسس من فرنسا

ة "معاريف" اإلسرائيلية، اليوم الخميس، اعتزام مصر شراء قمرين صناعيين من فرنسا ألغراض التجسس، موضحة زعمت صحيف

" . وأوضحت الصحيفة، أن السعودية تمكنت 6أن هذه الخطوة جاءت عقب فقدان القاهرة للقمر الصناعى الروسى "إيجيبت سات 

اض االتصاالت من تصنيع الشركة األمريكية "لوكهيد مارتين". وأشارت إلى هى األخرى من إبرام اتفاق لشراء قمرين صناعيين ألغر

، مؤكدة أن حصول  6502، وسيتم تسليم األقمار الصناعية فى عام 6500أنه تم إبرام اتفاق الدولتين العربيتين فى أبريل 

 السعودية ومصر على هذه األقمار سيمثل تحديا كبيرا إلسرائيل.

 4/6/6502 اليوم السابع

 

http://akhbarelyom.com/article/56b3abd5af46beea2c82cb0d/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-1454615509
http://www.youm7.com/story/2016/2/4/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC/2570380#.VrRe0LIrLIU

