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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

 يتوجه إلى واشنطن فى زيارة تستهدف تدعيم العالقات المصرية األمريكيةوزير الخارجية 

 7سامح شكرى وزير الخارجية سوف يتوجه صباح األحد  ى باسم وزارة الخارجية، بأنصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسم

زيز العالقات المصرية األمريكية، والتشاور إلى العاصمة األمريكية واشنطن فى زيارة تستغرق ثالثة أيام تستهدف تع 6002فبراير 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية،  حول عدد من القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك على المستويين الثنائى واإلقليمى.

لجان  أن زيارة شكرى إلى واشنطن سوف تشمل لقاءات هامة يعقدها مع وزير الخارجية األمريكى جون كيرى، ورؤساء وأعضاء

االستخبارات والخدمات العسكرية واالعتمادات بمجلسى النواب والشيوخ، ومستشارة األمن القومى األمريكى سوزان رايس، ولفيف 

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكرى سيجرى فى واشنطن لقاءات إعالمية هامة مع شبكة راديو  من أعضاء الكونجرس األمريكى.

NPR طن بوست ومجلس تحرير السياسة الخارجية لصحيفة وول ستريت جورنال، باإلضافة إلى حلقات األمريكية، وصحيفتى واشن

 نقاشية مع عدد من مراكز البحث األمريكية الهامة مثل المجلس االطلنطى ومجلس العالقات الخارجية.

 2/6/6002 موقع وزارة الخارجية المصرية

األمن بميونخو السياسة مؤتمر فى يشارك الخارجية وزير  

يعقد بمدينه ميونخ األلمانية على الذى  ٢٥يشارك وزير الخارجية سامح شكري في أعمال مؤتمر السياسة واألمن فى دورته الـ

وتتمحور أعمال المؤتمر حول األوضاع فى سوريا والالجئين والسياسة األمنية  فبراير الجارى. ٢١إلى ال  ٢٥مدار يومين فى الفتره من 

ة مقابلة ويعقد شكرى على هامش المؤتمر خمس عشر األوروبية واألوضاع في الشرق األوسط واألدنى فضال عن مكافحه االرهاب.

 هامة مع عدد من وزراء خارجيه العالم.

 8/6/6002 بوابة األخبار

 مصر تسلم مساعدات عينية إلى جنوب السودان

ة لكوارث شحنقام السفير أيمن مختار الجمال، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، بتسليم وزيرة الشئون اإلنسانية وإدارة ا

المساعدات الغذائية واللوجستية التي قدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لمساعدة 

النازحين والمهاجرين في جنوب السودان في ظل تغطية إعالمية كبيرة، وذلك استجابة للطلب الذي قدمته حكومة جنوب 

 مليون دوالر مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان. 6المصرية بتقديم السودان، وتنفيذًا للتعهدات 

 7/6/6002 صريةموقع وزارة الخارجية الم

 السفير المصرى فى روما يستقبل جثمان الطالب االيطالى المتوفى فى مصر

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفير المصرى فى روما عمرو حلمى، استقبل يوم 

وذلك بناء على توجيهات من سامح شكرى وزير  بمؤخرًا،جثمان الطالب جوليو روجينى المتوفى بمصر  6002فبراير  2السبت 

عن أن والد ووالدة الشاب كانا فى مقدمه مستقبلى الجثمان، باإلضافة إلى وزيرى الخارجية والعدل  وكشف أبو زيد.الخارجية

لشخصيات االيطالية، االيطاليين ورئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان االيطالى ولفيف من ممثلى وسائل اإلعالم وكبار ا

 .رة الفقيد خالل عملية االستقبالمشيرًا إلى أن حديثًا  مطوال دار بين السفير المصرى وأس

 2/6/6002 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7e6964d2-d10d-464e-b89a-158cdb75b635
http://akhbarelyom.com/article/56b8401d9d78734a655cd774/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AE-1454915613
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=83b1878f-042e-460d-a7c2-32d3c19568ab
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=0e2eab16-b818-4dd5-b2dd-4ba8d48266ed
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 انعقاد االجتماع األول للجنة التنسيق الثالثية بين مصر واليونان وقبرص بوزارة الخارجية

بمقر وزارة الخارجية االجتماع األول للجنة التنسيق الثالثية بين مصر واليونان وقبرص، والمكلفة بمتابعة تنفيذ مقررات ُعقد 

والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء  السيسيديسمبر الماضي بحضور  9القمة التي ٌعقدت بين قادة الدول الثالث فى أثينا فى 

م زكى مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية بمشاركـة ممثلين عن وزارات الخارجية اليوناني. ترأس االجتماع السفير حسا

تضمن االجتماع عقد جلسة مشاورات بين مسئولي وزارة الخارجية للدول  .والزراعة والسياحة فى كل من مصر واليونان وقبرص

تم تشكيل مجموعتّي عمل فرعيتين بمشاركة خبراء  الثالث تناولت الموضوعات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. كما

الزراعة والسياحة من الدول الثالث، لبحث البدء في الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات االقتصادية التى تهدف لرفع مستوى 

الدول  ميزات النسبية لكل منالتعاون واالستثمارات المتبادلة في المجالين الزراعي والسياحي، بما يحقق االستفادة المتبادلة من ال

 .الثالث في هذين المجالين

 7/6/0260 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 البعثة المصرية في دمشق تنجح فى إعادة عدد من المصريين العالقين في سوريا

مواطنًا مصريًا مع  01قامت البعثة المصرية في دمشق وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بإنهاء اإلجراءات الخاصة بإعادة 

فبراير الجاري. وقد أوضح القائم بأعمال البعثة  9يوم شخص ، ومن المقرر عودتهم الى ارض الوطن  61ذويهم السوريين بمجموع 

في دمشق "محمد ثروت سليم" بأن هؤالء المواطنين مقيمون في سوريا منذ فترات طويلة، وقد طلبوا مساعدة البعثة إلعادتهم 

أشخاص  00من المرحلين إلى القاهرة نظرًا لظروف الحرب الصعبة التي تمر بها سوريا حاليًا، وأضاف القائم باألعمال بأن من ض

م كما أبرز القائ نجحت البعثة في إخراجهم من بلدة "مضايا" المحاصرة التي تعاني ظروفًا غاية في الصعوبة في المرحلة الحالية.

 6002شخصًا خالل عام  89مواطنًا مصريًا مع عائالتهم السورية بمجموع  88باألعمال أن البعثة في دمشق كانت قد قامت بإعادة 

لك بناًء على رغبتهم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، وتواجد بعضهم في مناطق إشتباك. هذا، وتواصل البعثة وذ

في دمشق إتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بما في ذلك تسوية وضع 

 ق سفر جديدة مؤقتة.جوازات السفر المنتهية، واستخراج وثائ

 2/6/6002 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 ماسيا من دول الكومنولثدبلو 69الخارجية المصرية تدرب 

أطلقت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية امس الدورة التدريبية فى مجال الدبلوماسية لدول 

دول هي: ألبانيا، مقدونيا،  8متدرب من  69 -التى تتم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية -ويشارك فى الدورة الكومنولث.

 -6002فبراير  08الذى يستمر حتى  -ويتناول برنامج التدريب  أوكرانيا، جورجيا، كازاخستان، طاجيكستان، أرمينيا، ومنغوليا.

الموضوعات المتعلقة بالعالقات المصرية الروسية، ومكافحة اإلرهاب الدولي، وفن التفاوض، والدور المصرى فى األمم المتحدة، 

 ماسية.إضافة إلى المكاتبات الدبلو

 8/6/6002 األهرام

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ace12b6a-6711-4111-84b6-148cda247ea3
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3dd7bdbc-29c1-4472-8e3f-134db9be7d93
http://www.ahram.org.eg/News/131810/25/475330/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8--%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB.aspx
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 اتفاقيات تعاون بين مصر واإلمارات

بروتوكوالت تعاون مشترك فى وصل امس الى دولة االمارات الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوقيع 

مجاالت التعليم العالى والبحث العلمى على نحو يتيح التبادل بين اساتذة الجامعات والباحثين بالمراكز البحثية وكذلك التعاون 

ويأتى توقيع البروتوكوالت فى اطار التعاون المشترك بين مصر والدول العربية لتنفيذ  المشترك فى المشروعات البحثية.

 يات مؤتمر وزراء التعليم العالى الذى عقد بمصر الشهر الماضي.توص

 8/6/6002 األهرام

 

 

 رئيس الوزراء يلتقى ولى عهد أبو ظبى بدبى لبحث العالقات المصرية اإلماراتية

العالمية للحكومات فى دبى، التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، على هامش مشاركته بالقمة 

الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وتم بحث تطورات األوضاع العربية واإلقليمية ذات 

االهتمام المشترك . كما تم خالل اللقاء بحث تطورات العالقات الثنائية المصرية اإلماراتية، وسبل دعمها وتطويرها فى كافة 

المجاالت، باإلضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعاون االقتصادى واالستثمارى والتجارى بين البلدين . كما التقى الدكتور سلطان 

الجابر وزير الدولة اإلماراتى، المعنى بملف التعاون مع مصر، حيث تم التطرق إلى المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر بدعم 

 إماراتى .

 8/6/6002 اليوم السابع

 

 

 وزير إسرائيلي: مصر غمرت أنفاق غزة بطلب منا

غمر األنفاق على حدود بالده مع قطاع غزة بالمياه "بناًء قال وزير البنى التحتية والطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس إن السيسي 

في ندوة ثقافية ُعقدت في مدينة بئر السبع جنوبي  إلسرائيلية عن شتاينتس، قولهونقلت اإلذاعة ا على طلب من إسرائيل".

الشهور الماضية  وكانت السلطات المصرية قد غمرت بالمياه في إسرائيل "التنسيق األمني مع مصر أفضل من أي وقت مضى".

عدداً من األنفاق بين قطاع غزة والحدود الشرقية للبالد، وفق تصريحات متعددة صدرت في أوقات سابقة عن مسؤولين بالجيش 

ويعتبر شتاينتس من المسؤولين المقربين لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه عضو بالمجلس الوزاري  المصري.

من جهة ثانية، قلل  بالشؤون األمنية والسياسية "كابينت" الذي من صالحياته اتخاذ قرارات الحرب والسلم.المصغر المعني 

شتاينتس من شأن تقارير صدرت مؤخرا عن األنفاق بين إسرائيل وغزة، وقال "إن مواطني إسرائيل بإمكانهم االطمئنان حيال 

ف "إسرائيل تتعامل مع األنفاق بجدية منذ سنوات، وقد قامت بنشاطات وأضا التهديد الذي تشكله األنفاق على حدود القطاع".

وكان سياسيون إسرائيليون قد دعوا األيام  ذات مغزى للتصدي لها" غير أنه اعترف بعدم قدرة الحكومة على رصد كل األنفاق.

 .تبعدوا حرًبا جديدة في هذه المرحلةاألخيرة لشن حرب جديدة على قطاع غزة لوقف تهديد األنفاق، إال أن مسؤولين بالحكومة اس

 7/6/6002 الجزيرة

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131810/25/475327/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%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%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2575231#.VrhQavkrLIU
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/2/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7
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 مصر دولة مستقرة ويمكنها أن تصبح أكثر استقرارا: وروبيألرئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان ا

أن مصر دولة مستقرة ويمكنها أن تصبح أكثر استقراًرا ونوه إلي  وروبي،ألأكد ألمار بروك رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان ا

في مواجهة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، كما أنها تستطيع القيام بدور كبير تجاه قضايا  وروبيينألالتعاون الكبير بينها وبين ا

ك خالل مؤتمر صحفي، عقده وفد البرلمان ذل جاء عملية السالم بها، كما يسهم في احراز تقدم بمفاوضاتها. ةبخاص وسطألالشرق ا

برئاسة بروك في ختام زيارته للقاهرة التي أشار إلى أنها شهدت برنامجا مكثفا من اللقاءات برغم قصرها، مع السيسي ومجلس 

 ن التعاونبروك ارتياحه لنتائج الزيارة مشيدا بمجلس النواب المصري، وقال إنه جاء بأغلبية كبير، ولذلك يتعي وأبدى النواب.

المجلس و وروبيألمعه، أيا كانت التناقضات التي تثار حوله، الفًتا إلي أنه سيكون هناك تعاون كبير في المستقبل بين البرلمان ا

ات المتميزة في مجاالت عديدة بما فيها نواحي تقنية. وقال إننا نرقب باهتمام أداء مجلس النواب المصري، وأشار إلى أن العالق

 .وروبيينبين مصر واأل

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 

 لتعزيز العالقات وتنشيط السياحةمباحثات مصرية بوسنية 

واصل السفير ياسر العطوي سفير مصر بالبوسنة والهرسك نشاطاته ولقاءاته مع المسئولين بها، حيث التقى اليوم األحد، مع 

أعرب و وزيرة السياحة البوسنية اديتا دابو، حيث أكد السفير العطوي للوزيرة البوسنية على عمق العالقات الثنائية بين البلدين.

العطوي، عن التطلع للمزيد من التعاون وتعزيز العالقات في المجال السياحي بين وزارتي السياحة والهيئات التابعة لها فى 

مؤكًدا حرص مصر على تيسير كل السبل على طريق تشجيع حركة السياحة  البلدين، وكذلك مع شركات ووكاالت السياحة و السفر.

كما عرض السفير المصرى كل الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية المصرية  معدالتها.البوسنية لمصر سعًيا لزيادة 

والهادفة لضمان حصول السائح األجنبى الوافد لمصر على أفضل نوعية من الخدمات المقدمة، و على رأسها الخدمات األمنية 

 لضمان قضاء العطالت.

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 

 فبراير 01القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية برئاسة وزيري الخارجية 

للجنة المصرية الكويتية المشتركة التي تعقد برئاسة  00فبراير اجتماعات الدورة الـ 02 - 01تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

وكانت الدورة العاشرة للجنة قد عقدت بالكويت  وزيري خارجية البلدين سامح شكري ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح.

"ودشنت مجموعة من االتفاقيات والمذكرات بغرض دعم وتطوير التعاون بين البلدين 6001قبل الماضي" في ديسمبر من العام

في مختلف المجاالت، حيث ستبحث في اجتماعها الحالي ما تم تنفيذه من هذه االتفاقيات، وتذليل العقبات أمام التي تأخر 

إنشاء فروع لبعض الجامعات المصرية بالكويت، حيث أبدت كل من  كما ينتظر خالل الدورة الحالية للجنة استكمال بحث تنفيذها.

جامعة القاهرة والمنصورة استعدادها الفتتاح فرع لها هناك لخدمة الطلبة من البلدين، خاصة أبناء الجالية المصرية الضخمة 

 التي تقيم منذ سنوات طويلة بالدولة الشقيقة.

 7/6/6002 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852467/%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%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852257/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852285/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1.aspx
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 خالل زيارتها للقاهرة: نعتز بشراكتنا الممتدة مع مصر وكيلة الخارجية األمريكية لحقوق اإلنسان

صّرحت سارة سيوال وكيلة وزارة الخارجية األمريكية لألمن المدني والديمقراطية وحقوق اإلنسان والتي تزور مصر حالًيا، بأن 

جه على التحديات التي توا وأضافت سيوال: "إني أتطلع للتعرف بشكل أفضل "الواليات المتحدة تعتز بشراكتها الممتدة مع مصر"

ومن المقرر أن تلتقي سيوال خالل زيارتها التي تستمر على مدار أربعة  مصر والتقدم الذي أحرزته في مواجهة تلك التحديات." 

وستناقش الدكتورة سيوال وحقوق اإلنسان سبل  أيام المسئولين الحكوميين والقيادات الدينية وقيادات المجتمع المدني.

ويشار إلي أنه  مع مصر لمواجهة التطرف واإلرهاب وضمان حقوق األفراد وحرياتهم ودعم قضايا المرأة وحماية الالجئين.التعاون 

 .6001تم تعيين الدكتورة سيوال بمنصب وكيلة وزارة الخارجية في 

 7/6/6002 بوابة األهرام

 وفد من رئاسة الجمهورية يسافر إلى اليابان لإلعداد لزيارة السيسي

سيسي للفبراير، وفًدا من رئاسة الجمهورية متوجًها إلى طوكيو، لإلعداد للزيارة المرتقبة  7غادر مطار القاهرة الدولي، األحد 

من كبار مسؤولي رئاسة الجمهورية برئاسة  ٨وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن الوفد يضم  لليابان التي تبدأ نهاية الشهر الجاري.

 .عام رئاسة الجمهوريةديواني أمين كريم ال

 7/6/6002 بوابة األخبار

 جاري البريطاني يصل إلى القاهرة األحدالت المبعوث

القاهرة، األحد، عضو البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يصل إلى 

ويشمل برنامجه مجموعة من  إلى مصر، في زيارة تستغرق أسبوًعا تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية البريطانية المصرية.

ومن المقرر أن يجتمع دونالدسون بكبار الوزراء في  ة وإدكو وبورسعيد واإلسماعيلية.الفعاليات ستجرى في القاهرة واإلسكندري

الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التجارة طارق قابيل، باإلضافة إلى كبار رجال األعمال المصريين،ومن 

وستركز زيارة دونالدسون على  قتصادية لقناة السويس.المتوقع أيًضا أن يلتقي أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة اال

ثالثة قطاعات إستراتيجية رئيسية يمكن للشركات البريطانية أن تقدم فيها لمصر تجربتها الكبيرة وخبراتها ذات الطراز العالمي: 

زيد من اإلصالحات التي يمكن أن كما سيشجع دونالدسون أيًضا الحكومة المصرية على إجراء الم الطاقة والبنية التحتية والتعليم.

 تجعل من مصر مكاًنا أسهل للقيام باألعمال التجارية وتساهم في تحويلها إلى اقتصاد أكثر حداثة وقادر على المنافسة.

 2/6/6002 بوابة األخبار

 اإلرهابية التنظيمات مواجهة سبل لبحث بالقاهرة الليبي البرلمان رئيس

فبراير رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى قادما من طبرق بطائرة خاصة  2استقبل مطار القاهرة بعد ظهر السبت 

وقالت مصادر إن  ليبيا .أيام يلتقي خاللها عدد من المسئولين المصريين لبحث تطورات األوضاع في  ٣في زيارة لمصر تستغرق 

رئيس مجلس النواب الليبي وصل إلى القاهرة على رأس وفد على متن طائرة خاصة قادمة من طبرق في زيارة يلتقي خاللها مع 

عدد من المسئولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا وسبل مساعدة الحكومة الليبية والبرلمان في توفير مختلف 

ين ومواجهة التنظيمات اإلرهابية التي تسيطر على بعض األراضي الليبية ، إضافة لمنع محاوالت التسلل والتهريب الخدمات لليبي

 عبر الحدود المصرية الليبية.

 2/6/6002 بوابة األخبار

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852227/%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%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b79d529d787366254894d4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-1454873938
http://akhbarelyom.com/article/56b5fe04af46beb122cb20bc/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-1454767620
http://akhbarelyom.com/article/56b601c4af46be2624cb20bc/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1454768580
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 عاون بين مصر وأمريكاالتطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف الت«: الخارجية»

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "زيارة سامح شكري وزير الخارجية، إلى واشنطن لها أهمية 

 «أبو زيد»وأوضح  خاصة؛ ألنها الزيارة األولى منذ أكثر من عام، وتأتي بعد استكمال مصر لخارطة الطريق، وانعقاد مجلس النواب".

، صباح اليوم األحد، أن "ملف التحول «سي بي سي إكسترا»، الذي يعرض على فضائية «غرفة األخبار»في مداخلة هاتفية لبرنامج 

الديقراطي وحقوق اإلنسان يمثل عالمة استفهام ونقطة شائكة في العالقات بين البلدين؛ لذلك فإن استكمال مصر لخارطة 

وأضاف، أن "التطورات واألزمات التي تشهدها منطقة  لف بين البلدين، بشكل أفضل".الطريق سيعطي دفعة لتناول هذا الم

 .رات بين مصر والواليات المتحدة"الشرق األوسط، خالل الفترة الحالية، تتطلب تكثيف التعاون والمشاو

 7/6/6002 الشروق

 هيومن رايتس: على السيسي إدانة تحريض الزند على قتل اإلخوان

د التي قال فيها إنه لن تنطفئ ناره إال إذا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزن

كان الزند قال، خالل مقابلة مع اإلعالمي أحمد موسى في  آالف من اإلخوان مقابل كل فرد سقط من القوات الُمسلحة. 00قتل 

قوات يد من البرنامج "على مسؤوليتي"، قبل أسبوعين، "أنا شخصًيا لن تنطفئ النار التي في قلبي إال إذا تم قتل مقابل كل شه

وأضافت المنظمة، في بيان نشر على موقعها اإللكتروني، أنه على  المسلحة عشرة آالف من اإلخوان ومن يعاونهم ويحبهم".

الرئيس السيسي أن يؤكد بوضوح أن حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق 

لقوة عن وتابعت "على الحكومة المصرية إثناء اآلخرين با م آخر بسبب االنتماء السياسي أو الفكري.أعضاء اإلخوان أو أي تنظي

 التورط في خطاب كراهية.

 8/6/6002 مصر العربية

 روما تهدد: القبض على قتلة "ريجيني" أو إلغاء اتفاقية البترول

ت دوائر صنع القرار في إيطاليا بأن الموقف المصري في عدم القبض على قتلة الشاب اإليطالي جوليو ريجيني وتقديمهم ألمح

للمحاكمة , بعد أن زادت الشكوك حول أن القتلة من الشرطة المصرية سيؤدي حتما إلى عدم توقيع الحكومة اإليطالية متمثلة 

مليارات دوالر , وكان من المتوقع أن يتم التوقيع  7رول في مصر والمقدر قيمتها بـفي شركة "إيني" التفاقية البحث عن البت

هذ ما نقلته صحيفة الريبوبيكا اإليطالية عن مصادر مسئولة في شركة إيني الحكومية في روما، مشيرة  عليها األسبوع القادم.

أخرى زيارتهم الرسمية لمصر مع وزيرة التجارة اإليطالية  إلى أنه من المعلوم أن وفد الشركة كان قد قطع مع وفود اقتصادية كبرى

 بعد أن تم الكشف عن جثة الشاب اإليطالي في مصر واكتشافهم تعذيبه قبل موته. حسب الصحيفة.

 2/6/6002 مصر العربية

 إذاعة إسرائيلية: شتاينتس قضى على السيسي
هاجم "تال ليبرمان " و"أفيعاد كيسوس" في برنامجهما اإلذاعي "الصباح" وزير الطاقة والبنية التحتية اإلسرائيلي "يوفال شتاينتس" بعد 

وقال "أفيعاد" وهو  "سرا عسكريا" بالحديث عن إغراق السيسي أنفاق غزة بناء على طلب إسرائيلي."زلة لسانه" التي كشف فيها صباح  

" إن تصريحات "شتاينتس" "كشفت السيسي" ووضعته في أزمة eco 99 fmصحفي وإعالمي مثلي الجنس، في البرنامج المذاع على محطة "

واعتبر أن أسوأ ما يمكن  دولة كمصر تعاني من غياب االستقرار على حد قوله. حقيقية وأظهرته أمام شعبه كما لو كان "جندي إسرائيل" في

 ان يحدث لحاكم عربي هو اتهامه بـ"العمالة" لصالح إسرائيل في المجال األمني، موجها حديثه للوزير اإلسرائيلي بقوله"قضيت علي الرجل".

 وفقا للتسجيل الصوتي الذي نشرته صحيفة "معاريف".

 7/6/6002 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022016&id=42455c82-4160-4478-9839-c6242775688f
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/917631-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/915606-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/916749-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 نيويورك تايمز: بصمات األمن في مقتل الطالب اإليطالي

"في حالة ريجيني، تبرز قوات األمن المصرية كأقوى األطراف المشتبه فيها نظًرا ألن ظروف اختفاء الطالب اإليطالي تتشابه مع 

بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقالت السرية التي تديرها قوات األمن، وكان التعذيب فيها مثيلتها 

جاء هذا في سياق تقرير  هو العامل المشترك. وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض اآلخر".

تي حاولت أن تكشف فيه مالبسات حادث مقتل الباحث اإليطالي جيوليو ريجيني، نشرته صحيفة " نيويورك تايمز" األمريكية وال

عاما، في مصر بعد أن  ُعثر عليه مقتوال وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وآثار تعذيب أخرى،  68

 .وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة. بحسب تصريحات مسئوليين مصريين

 2/6/6002 مصر العربية

 أردوغان: هذا شرطي للقاء السيسي

ما لم ُترفع عقوبات اإلعدام ضد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يلتقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي 

ورد  على سؤال صحفي بشأن وجود  الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي أعضاء اإلخوان المسلمين، وفقا لصحيفة تودايز زمان.

 مأي تطورات في العالقات بين مصر وتركيا، أجاب أردوغان أن موقفه في تلك المسألة واضح، مشيرا إلى أن الوزراء األتراك بأمكانه

واستدرك أنه لن يرحب بأي مقابلة تجمع بين رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو ومسؤولين   مقابلة نظرائهم المصريين.

 "تودايز زمان"صحيفة  جاء ذلك خالل  وجود الرئيس التركي على متن الطائرة عائدا من جولة بأمريكا الجنوبية السبت. مصريين.

ر الماضي  أن  السلطات التركية اقتربت من االعتراف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقابل ذكرت في تقرير نشرته في يناي

وأشارت الصحيفة التركية إلى إن المملكة السعودية تلعب دور  إلغاء عقوبات اإلعدام ضد أعضاء من جماعة اإلخوان المسلمين.

وتابعت: "تضع الرياض كل نفوذها في مفاوضات الصلح بين تركيا  الوساطة في هذا االتفاق الذي اقترب من الظهور إلى النور.

 وبحسب التقرير، فإن إسرائيل واإلمارات بين الدول التي تساهم في مفاوضات الوساطة. ومصر في وقت يشهد صعودا إيرانيا.

 7/6/6002 مصر العربية

 من سد النهضة %20إثيوبيا تعلن انتهاء بناء 

من السد"، المقام على  %20مدير مشروع سد النهضة اإلثيوبي، المهندس سمنجاو بقلي، اليوم السبت، أن بالده "أكملت بناء أعلن 

وقال بقلي في تصريح لـ"األناضول"، من موقع المشروع، إن "العمل يسير بصورة جيدة ومشجعة" مؤكًدا أن "متطلبات  نهر النيل.

وأضاف أن "عمليات تخزين المياه وراء السد، لن يكون لها أي تأثير على دولتي المصب السودان،  دول المصب مأخوذة في االعتبار". 

 0780منها في الجهة اليسرى، بمساحة طولها  2، وتوجد 00وذكر بقلي، أن "عدد الوحدات التي سيرتكز عليها العمل هي  ومصر".

وأوضح  ميغاوات من الطاقة". 872ن "كل وحدة من هذه الوحدات سنتتج في الجهة اليمنى". مشيًرا أ 1متًرا، و 012متًرا، وارتفاع 

مضيًفا أنه "ال يشكل أي ضرر  أن "السد سيعود بفوائد عديدة على المنطقة واإلقليم، وخاصة على دول المصب"، على حد تعبيره.

ب المنطقة وخاصة دول المصب على دول المصب بل سيحافظ على مستوى تدفق المياه بصورة مستمرة على مدار السنة، وسيجن

 من خطر الفيضانات والرواسب،  ويقلل من نسبة التبخر، إلى جانب ما يوفره من الطاقة في محطات توليدها المحلية".

 2/6/6002 مصر العربية

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/914733-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%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%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/917151-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/915366-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-50-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 و"إسرائيل"جيروسالم بوست: مصر طلبت التكتم على التعاون العسكري بين مصر 

كشفت صحيفة "جيروسالم بوست" "اإلسرائيلية"، عن طلب مصر من دولة االحتالل عدم نشر أية أخبار تتعلق بما وصفته 

وقالت الصحيفة إن المؤسسة األمنية غاضبة من وزير البنية التحتية والطاقة "يوفال  بالتعاون العسكري الدقيق بين البلدين.

 وكان "شتاينتس" قد ي أدلى بها، يوم السبت، فيما يتعلق بالتعاون بين "إسرائيل" ومصر.شتاينتس" بسبب التصريحات الت

صرح، في منتدي ثقافي في "بير السبع"، أن "الرئيس" المصري أمر بغمر األنفاق الحدودية مع غزة بناًء على طلب إسرائيلي، 

وقالت الصحيفة: "إن التعاون العسكري بين البلدين  .واصًفا التعاون بين مصر و"إسرائيل" بقول إنه "أفضل من أي وقت مضى"

هو أحد أهم القضايا الحساسة لكال البلدين، وتحيط السرية الشديدة بالطبيعة الدقيقة لألنشطة العسكرية المشتركة، ويظهر 

قيب رفض التغطية ذلك فيما يفرضه الرقيب العسكري حول ما ينشر في وسائل اإلعالم التابعة لدولة االحتالل، لدرجة أن الر

ة، وأضافت الصحيف اإلسرائيلية لما تنشره الصحافة العالمية عن التعاون العسكري بين البلدين، وذلك بناًء على رغبة القاهرة".

أنه على الرغم من قيامه بغمر األنفاق، فإن السيسي تطلب قليًلا من الحث اإلسرائيلي للقيام بذلك؛ إذ يرى حركة حماس فرًعا 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه خالل العام الماضي، بدأت  إلخوان المسلمين المحظورة، وتشكل خطًرا على األمن المصري.لجماعة ا

 بالمائة من البضائع التي تصل القطاع. 80القوات المصرية في غمر األنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة والتي تنقل 

 7/6/6002 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/176171.htm
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 السياسة الداخلية

 -ية: رالرئاسة المص

 يستقبل وفدًا من البرلمان األوروبيالسيسى 

فى عدد من شدد السيسى على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لوقف إمدادات المال والسالح للجماعات اإلرهابية الموجودة 

دول منطقة الشرق األوسط، أخذًا فى االعتبار أن الدول المتقدمة التى تتمتع بقدرات سياسية واقتصادية ضخمة تقع عليها 

خالل استقباله أمس وفدًا موسعًا من أعضاء البرلمان  وأكد .مسئولية تتناسب مع حجم قدراتها للتصدى لمثل هذه الممارسات

لمانى "إلمار بروك" رئيس لجنة العالقات الخارجية ـ أهمية المواجهة الشاملة لإلرهاب والتى ال تتوقف األوروبى برئاسة النائب األ

 عند حدود المواجهات العسكرية واألمنية وإنما تشمل أيضًا التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذا األبعاد الفكرية والدينية.

 8/6/6002 األهرام

 السيسي يستقبل رئيس وزراء الكونغو ويشيد بالعالقات المتميزة بين البلدين

وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل .كونغو الديمقراطيةماتاتا بونيو رئيس وزراء جمهورية ال السيسي، أوجستيناستقبل 

رئيس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي، فضاًل عن وزير الطاقة والموارد المائية 

 في القاهرة. الكونغولي ونائب وزير التعاون الدولي والتكامل اإلقليمي، وسفيرة الكونغو الديمقراطية

 7/6/6002 بوابة األهرام

 فرانسبالفيديو كون مشروعًا جديدًا 81السيسي يفتتح 

 .أفتتح السيسي محور روض الفرج عن طريق الفيديو كونفرانس باالضافة الى عددا من المشاريع الكبرى فى عدد من المحافظات

حضر االفتتاح كل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الدفاع واإلنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ومستشار 

وأجمالى عدد هذه .لقومية واالستراتيجية إبراهيم محلب، ووزير اإلسكان الدكتور مصطفى مدبوليرئيس الجمهورية للمشروعات ا

مشروًعا جديًدا، في إطار خطط الدولة لدعم مقومات التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في  81 المشروعات

الهندسية للقوات المسلحة ووزارات اإلسكان، والمرافق والمجتمعات ونفذت المشاريع بالتعاون مع الهيئة .العديد من المحافظات

 .العمرانية، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة

 2/6/6002 بوابة األخبار

 

 -الحكومة المصرية: 

 تنفيذ البرامج التنموية في مصررئيس الوزراء يلتقي وفد بنك التنمية اإلفريقي لبحث أولويات 

التقى شريف إسماعيل رئيس الوزراء وفًدا من بنك التنمية اإلفريقي بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.وأكد أعضاء 

ومن .الوفد أن البنك يعطي أولوية للعمل مع مصر خالل الفترة المقبلة، في مجاالت البنية التحتية والتعليم والطاقة وغيرها

، كما أكدوا أنهم سيقومون بزيارة إلى منطقة قناة السويس 6002مليون دوالر في ديسمبر  200ذلك إتاحة التمويل الميسر بقيمة 

من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل .للوقوف على المشروعات والفرص االستثمارية المتاحة هناك

ر، وتوجه بالشكر إلى بنك التنمية اإلفريقي على التمويل الذي قدمه لبعض المشروعات بأعضاء الوفد في بلدهم الثاني مص

 ، والذي سيكون له دور إيجابي في تنفيذ تلك المشروعات.6002مليون جنيه في ديسمبر  200التنموية بمصر بقيمة 

 7/6/6002 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131810/25/475283/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852408/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%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-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b5f1e1ae46be071e9f6c98/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-34-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-1454764513
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852425/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3.aspx
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 بالعجوزة الشرطة مستشفى ملحق يفتتحان الداخلية ووزير الوزراء رئيس

ويرافقه وزير الداخلية  بالعجوزة،يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الملحق المطور بمستشفى الشرطة 

 اللواء مجدي عبد الغفار، ووزير الصحة د.احمد عماد الدين راضي، ومحافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى.

 7/6/6002 بوابة األخبار

 

 نائًبا برلمانًيا لبحث مشكالت التعليم 01يستقبل « الهاللي»

وقالت مصادر بوزارة التربية .عضوا بمجلس النواب بمكتبه الوزاري 01التربية والتعليم الدكتور الهاللي الشربيني،  استقبل وزير

والتعليم، إن الهدف من لقاء وزير تعليم بأعضاء مجلس النواب، هو مناقشة قضايا التعليم المختلفة، موضحة أن أعضاء النواب 

 .ألف معلم جديد 80تم تعيينهم وفًقا لمسابقة  سيناقشون أزمة اغتراب المعلمين الذين

 7/6/6002 بوابة األخبار

 

 وزير البيئة يلتقي نظيره الكونغولي لبحث تعاون البلدين

فبراير، بنظيره الكونغولي، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين البلدين  7األحد التقى وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، 

كما تم االتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في أواخر .في المجاالت البيئية، خصوًصا مجاالت التدريب وتبادل الخبرات

لوجي، ومراجعة دراسات تقييم األثر البيئي والمعامل المركزية، العام الماضي، والتي تضم تبادل الخبرات في موضوعات التنوع البيو

 .ورصد نوعية المياه بالكونغو

 7/6/6002 بوابة األخبار

 -الوفود األجنبية: 

 التعليم الحر برومانيا يصل القاهرةرئيس اتحاد عمال 

وصل مطار القاهرة الدولي "سيمون هانسيسكو" رئيس اتحاد عمال التعليم الحر برومانيا، في زيارة لمصر للقاء عدد من 

 المسؤولين باالتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث تعزيز عالقات التعاون ما بين الجانبين.

 7/6/6002 بوابة األخبار

 «جوليو ريجيني»األمن العام يستقبل فريق التحقيق اإليطالي في مقتل 

سيد شفيق، فريق الشرطة اإليطالية الذي وصل، السبت، والمكلف استقبل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة األمن العام اللواء 

 بمتابعة اإلجراءات األمنية، التي تم اتخاذها لكشف مالبسات الحادث الذي تعرض له اإليطالي الجنسية جوليو ريجينى.

 2/6/6002 بوابة األخبار

 -البرلمان المصري: 

 من نوابه 8مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن 

رفض مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال طلبات اإلذن برفع الحصانة عن كل من النواب الدكتور 

محمد دسوقى النائب عن دائرة الجيزة، وعبد الرحيم على  بدويحسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس، ومحمد 

 .محمد النائب عن دائرة الدقى والعجوزة

 8/6/6002 األهرام

http://akhbarelyom.com/article/56b7435daf46be052b3e74a9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9-1454850909
http://akhbarelyom.com/article/56b767d69e7873750c8b4567/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-14-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-1454860246
http://akhbarelyom.com/article/56b777449d78738d1322e807/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1454864196
http://akhbarelyom.com/article/56b7a1689e7873d7264894d4/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87-1454874984
http://akhbarelyom.com/article/56b63cdfae46beb73dbc6d06/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1454783711
http://www.ahram.org.eg/News/131810/145/475358/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9.aspx
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 على عبد العال يلتقي وفد البرلمان األوروبي

برئاسة النائب ألمار بروك رئيس لجنة العالقات الخارجية التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بوفد البرلمان األوربي 

وحضر اللقاء وكيلي المجلس واألمين العام وممثلي األحزاب وعدد من المستقلين، وتناول اللقاء .ووفد رفيع المستوى مرافق له

شاور وتوضيح وجهات النظر عن العالقات بين مصر واالتحاد األوربي، وسبل دعمها، وكذلك تبادل الوفود البرلمانية لمزيد من الت

وأكد وفد البرلمان األوروبي، أنهم داعمون لمصر في حربها ضد اإلرهاب، وسعيها إلى .مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك

 الديمقراطية، مهنئين البرلمان بانتخابه وإنهاء االستحقاق األخير لخارطة الطريق.

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 سوهاج كوبريالبرلمانى طارق رضوان يتقدم بطلب إحاطة حول انهيار 

بدائرة دار السالم بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة وبيان عاجل لمجلس النواب  المصريين األحرار  حزبتقدم طارق رضوان، نائب 

وقال رضوان، فى طلب اإلحاطة الذي حصلت "بوابة األهرام" على نسخة منه: "إيماًء إلى واقعة انهيار .سوهاج كوبريبشأن انهيار 

 .لكوامل الكائنة غرب محافظة سوهاجمنطقة اطريق سوهاج الجديدة والواصل بين مدينة سوهاج و كوبري

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 الدستورمن  00رئيس "النواب" يرفض طلبا للحديث عن المادة 

من الدستور المتعلقة  00بالحديث فى المادة  عبد المنعمرفض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قيام النائب عالء 

بكفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية، مشيًرا إلى أنه أمر غير مدرج على جدول 

قد اعترض على رفض منح حق النائبات بالمجلس استخراج جوازات سفر ألزواجهنَّ فيما يتم  عبد المنعمكان .أعمال جلسة اليوم

 منح هذا الحق للنواب، مؤكًدا أنه أمر يخالف الدستور، وتساءل عن المسئول عن هذا األمر.

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 مجلس النواب يرفض إرجاء تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن تصريحات هشام جنينة

الحقائق عن تكلفة الفساد التي جاءت في تصريحات رئيس  رفض مجلس النواب إرجاء تشكيل اللجنة الخاصة ببحث موضوع تقصي

 أعضاء عن التصويت. ٣عضًوا وامتناع  ٢٧٢مقابل  %٢١ر٥١عضًوا بنسبة  ٥٢٢الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بأغلبية 

 7/6/6002 بوابة األهرام

 عضًوا ورفع الحصانة عن األعضاء يحدده النائب العام ٢٢١لنواب: الحد األدنى لالئتالف لـاالالئحة الجديدة 

حضره الدكتور على عبد العال،  والذيجلس النواب، إن اللجنة اتفقت خالل احتماعها، قالت مصادر داخل لجنة إعداد مشروع الئحة م

بما  النواب، أىمن عدد أعضاء مجلس  %62رئيس المجلس، على أن يكون الحد األدنى لعدد األعضاء الذين يكونون ائتالفا يساوى 

قال ومحافظة على األقل. 02األعضاء المشكلين لالئتالف من وأضافت المصادر، أنه تم االتفاق على أن يكون .نائبا 020يوازى 

النائب محمد سليم، عضو لجنة إعداد مشروع الالئحة الداخلية لمجلس النواب" إن اللجنة استقرت على أن يقدم طلب اإلذن برفع 

 الحصانة عن العضو من النائب العام.

 2/6/6002 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852455/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852387/%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%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852291/%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%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852290/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852099/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-.aspx3
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 -األحزاب واالئتالفات: 

  "حزب المؤتمر يعلن انضمامه رسميا الئتالف "دعم مصر

بعد دراسة كاملة من قيادات الحزب للدور  "،حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار صميدة، انضمامه الئتالف "دعم مصر أعلن

االئتالف مع النظر للصالح العام بالعمل الجماعي تحت الشعار الحزبى واحتفاظ كل  واجتماعيًا لدعمالذي سيلعبه الحزب سياسيًا 

  .حزب بكيانه الخاص

 8/6/6002 اليوم السابع

 

 ن جبهة الدفاع عن الحرياتيمؤتمًرا تحت عنوان "يوم الحرية" في ذكرى اإلطاحة بمبارك.. وتدش

وعة من منظمات المجتمع يناير، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومجم 62تنظم أحزاب سياسية داعمة لثورة 

فبراير بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "يوم الحرية".كما سيتم  00المدني والنقابات المهنية، مؤتمًرا صحفًيا ظهر الخميس المقبل 

اإلعالن خالل الموتمر عن تكوين "جبهة الدفاع عن الحريات"، تضم لجان الحقوق والحريات باألحزاب المشاركة والنقابات 

ات الحقوقية لتوحيد الجهود في هذا الشأن.ومن األحزاب المشاركة والداعية للمؤتمر كل من: أحزاب تحالف التيار والمنظم

الكتلة  –الكتلة العمالية  -التيار الشعبي –مصر الحرية  –الكرامة  –العدل  –الدستور  –الديمقراطي )التحالف الشعبي االشتراكي 

 الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي والعيش والحرية )تحت التأسيس(.تيار الشراكة الوطنية( و –الوطنية 

 7/6/6002 بوابة األهرام

 -منظمات المجتمع المدني: 

 ماعتين بين عزت والشبابتنقسم إلى ج« اإلخوان»مصادر: 

قال مصدر فى جماعة اإلخوان: إنها تعيش أزمة حقيقة داخل مصر بعد أن تحولت لجماعتين فعليا، األولى بقيادة شخصية 

ترفض الجماعة كشف اسمها ألسباب أمنية، فيما شكل القائم بأعمال الجماعة، محمود عزت لجنة أخرى مضادة مسئولى قطاعات 

إن إخوان مصر أصبحوا جماعتين، واحدة من األعضاء المحسوبين على جبهة  دت المصدروأك.وجنوب الصعيدالشرقية والدقهلية 

والثانية شكلها القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، وتضم محمد عبدالرحمن، عضو  شباب برأسة األمين العام للجنة،ال

آخرين هم مسئولو قطاعات الشرقية والدقهلية، وجنوب الصعيد، وعدد من ممثلى القطاعات الجغرافية  8مكتب اإلرشاد، و

تعديل الالئحة الداخلية للجماعة، تفعياًل لقرار وأوضح المصدر أن جبهة الشباب بدأت .اإلخوانية الذين اختارهم عزت بالتعيين

 .لجنة التحكيم التى قادها يوسف القرضاوى

 8/6/6002 الشروق

 "اإلخوان في الخارج" ترفض مبادرة "القرضاوي"

رفض طلعت فهمي، المتحدث اإلعالمي لجماعة اإلخوان، والتابع لجبهة اإلخوان في الخارج، الدعوات التي أطلقها الدكتور يوسف 

القرضاوي رئيس المجلس العالمي لعلماء المسلمين، بإعادة هيكلة الئحة الجماعة الداخلية بعد األزمة األخيرة، وذلك بعد 

وقال فهمي، في بيان نشره على موقع "إخوان سايت": "إن ما أعلنه البعض أنه على المبادرة،خل موافقة جبهة اإلخوان في الدا

بصدد إعداد الئحة جديدة لجماعة اإلخوان، وأنه سيقوم بتمريرها لمحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، هو إعالن فاقد للشرعية 

 ومخالف إلجراءات الالئحة الصحيحة وكذلك كل ما يترتب عليه".

 8/6/6002 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2574843#.VrhDXfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852385/%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%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022016&id=dc336c52-5930-43c5-90d0-6f53745cee46
http://www.albawabhnews.com/1760986
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 «عمر مكرم»رفضت إقامته في « الداخلية»إلغاء عزاء نجل مؤسس اإلخوان.. واألسرة: 

"الدوحة"، أعلنت أسرة حسن البنا، مؤسس جماعة اإلخوان، إقامة عزاء أحمد سيف اإلسالم، نجل حسن البنا في العاصمة القطرية 

قالت أسرة البنا، في بيان رسمي، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل االجتماعي .بعد أن ألغت إقامته في مصر

"فيسبوك"، اليوم األحد: "تستقبل عائلة البنا العزاء في فقيدها أحمد سيف اإلسالم بمجمع حدائق األندلس بالدوحة بعد صالة 

وكان مقرًرا أن يقام عزاء نجل حسن البنا في مسجد اإليمان ."67جال بنادي المجمع وللنساء بفيال العشاء، وسيكون العزاء للر

بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، قبل أن تعلن األسرة إلغاؤه، بعدما أصدرت بياًنا مساء اليوم األحد، جاء نصه: "قررت األسرة إلغاء 

ليوم األحد، بمسجد اإليمان بمكرم عبيد، بعد تعنت وزارتي الداخلية واألوقاف، عزاء عائلة البنا في فقيدها أحمد سيف اإلسالم، ا

 وغلق أبواب جميع مساجد الدولة في وجه العائلة".

 7/6/6002 التحرير

 -تصريحات: 

 للقاهرة: نعتز بشراكتنا الممتدة مع مصروكيلة الخارجية األمريكية لحقوق اإلنسان خالل زيارتها 

صّرحت سارة سيوال وكيلة وزارة الخارجية األمريكية لألمن المدني والديمقراطية وحقوق اإلنسان والتي تزور مصر حالًيا، بأن 

لتي تواجه وأضافت سيوال: "إني أتطلع للتعرف بشكل أفضل على التحديات ا""الواليات المتحدة تعتز بشراكتها الممتدة مع مصر

ومن المقرر أن تلتقي سيوال خالل زيارتها التي تستمر على مدار أربعة  ".مصر والتقدم الذي أحرزته في مواجهة تلك التحديات

 أيام المسئولين الحكوميين والقيادات الدينية وقيادات المجتمع المدني.

 7/6/6002 بوابة األهرام

 ويصفهم بالكيل بمكيالين .األوروبي.مرتضى منصور ينتقد وفد البرلمان 

هجوما حاًدا علي وفد البرلمان األوروبي، خالل اجتماعهم اليوم بمجلس النواب، بحضور شن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، 

وأكد في تصريح للمحررين البرلمانيين، أنه قال للوفد إنهم إرهابيون .الدكتور علي عبد العال، ووكيلي المجلس، وعدد من النواب

أنه  إلى وأشار ."حيح العبارة الشعب المصري قرفان منكمويكيلون بمكيالين، والشعب المصري أصبح ال يثق فيهم، قائًلا "بص

وجه انتقادات لوفد البرلمان األوروبي فيما يتعلق برفضهم لقانون التظاهر، موضًحا أنه أكد لهم أن القانون هدفه تنظيم 

ن اإلرهاب مثل أنه في الوقت الذي يتحدثون فيه عن محاربة اإلرهاب، يستقبلون من يدعمو إلىولفت .التظاهر وليس منعه

 أيمن نور وزوجته وقيادات الجماعة اإلرهابية، بحد قوله.

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 الفريق سامي عنان في زيارة لمستشفى أندلسية

زار الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية األسبق، مستشفى أندلسية سموحة باإلسكندرية، في إطار 

التوعية الصحية والتعرف على جودة الخدمات الطبية بمصر، ورافقته في جولته التعريفية داخل المستشفى الدكتورة جريمين 

اد عنان بطرق العالج الحديثة والمتطورة والتي تتميز بالجودة العالية في عالج المرضى وأش .مستشللبهاء الدين، المدير الطبي 

 .بأفضل وأسرع طرق العالج المناسبة

 7/6/6002 بوابة األخبار

 

http://www.tahrirnews.com/posts/379206
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852227/%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%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852441/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56b7579d9d7873d720c4e3c3/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1454856093
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 إبراهيم عيسى: مهازل في كل أركان مصر تحت حكم السيسي

انتقادات شديدة إلى أوضاع مصر في المرحلة الراهنة، تحت حكم السيسي، ووصفها بأنها: "مهازل في كل وّجه إبراهيم عيسى، 

 ."أركان الدولة، من طيران، إلى سياحة، إلى محليات، إلى صحة، إلى تعليم، إلى نقل ومواصالت، إلى مياه وصرف ومزلقانات ومعديات

ذلك في مقال كتبه  وجاء ."هو البلد السيسيال في خدمة البلد، بل هي تعتبر  السيسيأجهزة الدولة بأنها "تعمل في خدمة  واتهم

الداخلية تعود بمنتهى االندفاع إلى تجاوزاتها وقال أن  ،"المقال" جريدة في ،"البيوت بلكونات في األمل ازرعوا" بعنوان السبت

البنك الدولي، وإلى شروخ الكباري بعد بنائها وافتتاحها وأضاف أن "الحكومة تعود إلى روشتة ."الفردية، وانتهاكات حقوق اإلنسان

بشهور، وطبول النفاق، وتأليه الرئيس تندفع راجعة، وبرلمان تصفيق ومبايعة جلبته نسبة انتخاب محدودة وضئيلة، وفساد 

 ."متغلغل ويتغلغل وسيتغلغل لو ظل كل ما سبق قائما مستمرا

 2/0/6002 60عربى

 -توك شو: 

 سيد علي: حسني مبارك أزال العار عن مصر و"طز" في الثوار

 ،المخلوع افتتاحات ألحد تذكارية للوحة االجتماعي التواصل مواقع علي متداولة صورة على تعليقا مبارك، عن "علي سيد"  دافع

ورجع طابا، مبارك أزال العار عن مصر، وللثوار  أكتوبر، مبارك أزال العار عن مصر في" :وقال المياه، دورات بإحدى استخدامها تم

 بعضها، في نجح كثيرة أشياء وتابع: "اختلفوا مع مبارك كما شئتم، بس هو بطل من أبطال حرب أكتوبر، حاول في."طظ" فيكم

 له ليس أنه وتأكيده "مبارك" عن حديثه بسبب هيكل؛ حسنين محمد وهاجم "علي" الكاتب الصحفي."اآلخر البعض في وفشل

 .والغل بالحقد ئاملي قلبا يمتلك رجل بأنه هيكل علي سيد ووصف أكتوبر، حرب في دور

 8/6/6002 رصد

 

 خالد صالح عن "السجادة الحمراء": على الرئيس تحديد الجهة المعنية بصورته وشكله

أكتوبر، بقوله "ال  2عدد من المشروعات بمدينة  السيسيعلق خالد صالح، على الجدل المثار حول "السجادة الحمراء" خالل افتتاح 

ال تتناسب مع طبيعة حدث مثل اإلسكان  التياستفز البعض بهذه السجادة الحمراء  الذيأعرف من هو المسؤول 

ات المعنية والمسؤولة عن تصدير صورة السيسى للمصريين، قائال:"فكرة وطالب بضرورة حدوث مراجعة بالجه ."االجتماعى

العظمة ظًنا منك إنك بتعمله هيبه، ستأتى بنتيجة عكسية، ألن هيبته الحقيقية فيما يتكلم به وفى إخالصه وفى طرحه 

 .ع من السجاجيد الحمراء"على الناس مش فى هذا النو

 7/6/6002 اليوم السابع

 «نفاق عظيم»فرش سجاد أحمر لسيارات السيسي «: الحسينييوسف »

أكتوبر، بأنه  2مشهد السجادة الحمراء الذي ظهر خالل افتتاح السيسي عدًدا من المشروعات بمدينة  الحسيني،وصف يوسف 

« بصراحة»خالل برنامج  وأضاف .«ممكن يمشي عليه، ولكن يااااه بقينا بنفرش للسيارات سجاد أحمر السيسياه »، قائال: «غريب»

مين المنافق العظيم اللي عمل  الحمراء.ي عربياته على السجادة ما فيش زعيم في العالم بتمش: »«نجوم إف أم»إذاعة  على

هذا الرجل ربما امتعض وتساءل عن مرتكب »السيسي ال عالقة له بالسجاة الحمراء في افتتاح مشروع اإلسكان، قائًلا: أن وأكد  كده؟

 .«تلك الواقعة وعبر عن غضبه

 7/6/6002 بوابة األخبار

http://arabi21.com/story/885768/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://rassd.com/176267.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9/2574813#.VrhDj_l97IU
http://akhbarelyom.com/article/56b756099d78734220c4e3c3/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-1454855689
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 مرتضى منصور: منى مينا من نفايات يناير ويجب اعتقالها

 عبر بثه مصور مقطع فيوقال .فوًراهاجم مرتضى منصور، الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة األطباء، وطالب بسرعة اعتقالها 

 اطالضب بتهاجم مينا ومنى معاهم يقعد السيسي مجرمين ألتراس مين؟ من خايفة دي البلد": "يوتيوب" على الشخصية صفحته

ا قائًلا: مين إلى منى خطابهووجه  ."هتتقتلوا عشان مصر تيجوا اوعوا وللسياح أمان فيها مفيش البلد بتقول سيف هانم ومنى

 بتقول بيان مطلعة عشان فوًرا. تعتقل والزم منى دي يتحاكم.وأمين شرطة يضرب  برقبتك."دم أي شرطي بيدافع عن البلد 

بضرورة تطبيق قانون طوارئ، وخاطب السيسي قائًلا: "هو فيه  وطالب ."مصر في شرطة رجل أو ضابط يعالج دكتور أي ممنوع

 السجن تروح الزم سيف منى وكمان يناير، 62 نفايات من دي مينا. منى الطين زفت مين الدولة. فين إيه يا سعادة الرئيس هي

 ."السياحة في ضرب بسبب مصر في عاطل مليون 1 فيه عشان وعيلتها. وامها هي

 8/6/6002 رصد

 -سو شيال ميديا: 

 منى سيف: معركة األطباء تنتهي بتأمينهم وليس بمهاجمتهم

حادث اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية أعلنت الناشطة السياسية منى سيف تضامنها مع نقابة األطباء، بعد 

وكتبت سيف تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" قالت فيها: "الهجمة شرسة جدا على الدكتورة منى .التعليمي

في ضمان حقوقهم وكرامتهم، كل اعالم البلد متسخر بس لتشويههم ونشر كالم  ومعركة االطباءمينا والدكتور حسين خيري 

 ."ضدهم وشحن الناسمش حقيقي عنهم 

 8/6/6002 مصر العربية

 عيد: النظام يحول المصريين لمرضى "ساديين"جمال 

انتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، تناول وسائل اإلعالم لقضية مقتل مواطن ايطالي في 

وكتب عيد تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قال فيها: "من المفزع في قضية جوليو ريجيني ، .القاهرة

باالضافة لتعذيبه بشكل بشع ووحشي، ان رد فعل االيطاليين على تعذيبه ، نبهنا ألد ايه اصبح كتير مننا جلودهم تخنت 

واحساسهم تبلد وبقينا بنتعامل مع التعذيب والتوحش على انه وجهة نظر ممكن نتناقش فيها ، او نبررها أو نخفف اثرها أو 

السيسي وهو على رأسها، واعالمييه وداخليته وعدالته، فعال بيحولوا كتير من  ننتقدها كأنها سرقة غسيل ! سياسات نظام

 ."المصريين لمرضى ساديين

 8/6/6002 مصر العربية

 

 لشربزياد العليمي: توفير فلوس "السجادة" سيحل مشكلة مياه ا

انتقد البرلماني السابق زياد العليمي، وضع سجادة حمراء في طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك أثناء افتتاح الرئيس 

وكتب العليمي تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قال .أكتوبر 2لعدد من مشروعات اإلسكان في مدينة 

مل منها  ٧٢١فلوس السجاد اللي بتمشي عليه العربية، شربنا زيك مياة إيفيان اللي ال  حلول ألزمة دعم المياة: إدعمها من" :فيها

جنيه، وبتتجاب من فلوس ضرايبنا، تراجع عن االتفاق اللي وقعته بإسمنا والمتعلق بسد النهضة، واللي هيدفع ثمنه  ٢١ب 

 ."أوالدنا إحنا، مش أوالدك إنت اللي هيكونوا هربوا من البلد

 8/6/6002 مصر العربية

http://rassd.com/176170.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%A7/917622-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/917712-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/917643-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
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 منى مينا: تصيد األخطاء إلخراس األطباء "منطق أعرج"

جبار النقابة على إلهناك محاوالت لتشوية األطباء كلما طالبوا بحقوق أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، على أن 

"الحديث عن أخطاء األطباء )فيما هو أخطاء ..و فيما هو ":وقالت في تدوينة لها على حسابها بموقع "فيس بوك.السكوت

ا أصررنا على مطلب بسيط مضاعفات ..و فيما هو بسبب عدم وجود إمكانيات بالمستشفيات( و محاوالت تشويههم المحمومة كلم

وأكملت:"يا سادة ما تسمونه بتعجل شديد "أخطاء األطباء" ."تقديم المعتدين من أمناء الشرطة للمحاكمة" له معاني غريبة جدا

وعدم  ،المستمر. وعجز اإلمكانيات والتدريب الطبيهو نتيجة ألسباب كثيرة من القصور في المنظومة الطبية .. تبدأ من التعليم 

يحتاج لمنظومة صحية محترمة لتصحيح أوجه القصور العديدة،  وكل هذاخطوط عالجية إرشادية ملزمة بالمستشفيات،  دوجو

يحدث هو محاولة إستخدام بعض  ولكن ما، ولتصحيح الخطأيراد هنا ليس هو المناقشة العلمية لمعرفة أسباب الخطأ  ولكن ما

 ”.وطومغلإخراس" النقابة هو منطق أعرج “ل األخطاء 

 7/6/6002 مصر العربية

 ليق برئيس يعبر عن البسطاءالسجادة" ال ت“مظهر شاهين للسيسي: 

سار عليه موكب السيسي، أثناء افتتاحه ألحد المشروعات  الذيانتقد الشيخ مظهر شهين، وضع سجادة حمراء على الطريق 

بصراحة  مؤيديك. لكنسيادة الريس أنا بحبك ومن أشد  يا:” وقال في تغريدة له على حسابه بموقع "فيس بوك".القومية أمس

ألنك  بنحبكوالتواضع.موضوع السجادة الحمراء دي ال تليق برئيس يعبر عن البسطاء من شعبه ويضرب لهم القدوة في التقشف 

 إنسان فال تسمح ألحد أن يصنع منك فرعونا فينفض الناس من حولك".

 7/6/6002 مصر العربية

 : "الحكاية إن الشعب تحت السجادة"عبد العظيمحازم 

، لبعض المشروعات القومية، لسجادة السيسي، على استخدام منظمو حفل افتتاح عبد العظيمعلق الناشط السياسي حازم 

وقال في تغريدة له على حسابة بموقع "تويتر": "الحكاية .حمراء، سار عليها الموكب الرئاسي بأن المشكلة ليست في السجادة

 "مش حكاية سجادة ...الحكاية حكاية شعب تحت السجادة

 7/6/6002 العربية مصر

 

 "السجادة الحمراء" تثير غضب مواقع التواصل االجتماعي

لعدد من مشروعات  السيسيأثار وضع سجادة حمراء في طريق السيسي، غضب رواد مواقع التواصل االجتماعي، وذلك أثناء افتتاح 

 .وأخرى ساخرةموجة من التعليقات ضربت موقعي "فيس بوك" و"تويتر"، بعضها ينتقد بشدة .اإلسكان

 7/6/6002 مصر العربية

 

 عايدة سيف الدولة: "القاضي ضرب القانون بالجزمة وجدد لمعتقل التيشرت"

 تجديدهبعد هاجمت عايدة سيف الدولة، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والعذب، قاضي معتقل التيشرت محمود محمد، 

داس على  القاضي:” وقالت في تدوينة لها على حسابها بموقع "فيس بوك".احتياطيا حبسه فترة انتهاء رغم يوم، 12 حبسه

 .”.االحتياطي الحبس فترة من األقصى الحد قضى محمود ان رغم ومي 12محمود محمدالقانون بالجزمة ومد حبس 

 7/6/6002 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%A7/917427-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%AC
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%A7/917283-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1
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%A7/917178-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%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%A7/917070-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%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%A7/917262-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AA
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 األطباء لتحرروا من الظلم األسواني: لو احتذى المصريون بشجاعة نقابة

أثنى الكاتب عالء األسواني، على موقف نقابة األطباء ضد وزارة الداخلية، بعد اعتداء أمناء شرطة على طبيبين بمستشفى 

: "لو احتذى المصريون بشجاعة نقابة األطباء ضد أمناء الشرطة البلطجية، لكانوا تحرروا من الظلم -عبر "تويتر"-وقال .المطرية

 زمان، مشكلتنا أن المصري يؤثر السالمة على الكرامة".من 

 7/6/6002 رصد
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 وقفات احتجاجية أمام ديوان عام المنيا.. "أهالي القبطية المتغيبة" و"عمال األقطان"

شخص من  80فبراير، عدد من الوقفات االحتجاجية علي كورنيش النيل حيث تجمع  7مبني ديوان محافظة المنيا، األحد  شهد

الموظفين بشركة النيل لحليج األقطان أمام ديوان عام محافظة المنيا احتجاجا عن تضررهم من عدم صرف الحوافز والبدالت 

كما شهد الديوان العام وقفه احتجاجيه من أهالي قرية حسن باشا  6002ناير لهم وحصولهم علي أساسي المرتب فقط عن شهر ي

فيما شهد كورنيش النيل  التابعة لمركز المنيا علي خلفية تغيب فتاه قبطية عن منزلها تدعي "سوسنه" فى ظروف غامضة

 أمام الديوان العام تواجد أمني مكثف منعا لحدوث تداعيات للوقفات االحتجاجية.

 2102-2-7 بوابة االخبار

 

 ة بتحسين األجور والمعاشات صرخة مهندسي مصر للمطالب

طالبت نقابة المهندسين بالقاهرة إقرار "كادر" للمهندسين العاملين بوزارتي الصحة والري والعاملين بالمحليات، وتعديل قانون 

المحتجون خالل وقفة احتجاجية بمقر النقابة، الفتات بمطالبهم، وشكاويهم منها ورفع  النقابة لزيادة معاشات المهندسين

"صامدون حتى إقرار الكادر"، و"المهندسون المصريون يعلنون احتجاجهم لتجاهل مطالبهم"، و"المهندسون يطالبون بكادر يليق 

 بصناع التنمية في مصر"، و"يا كادر فينك فينك.. وزير الصحة بينا وبينك".

 6002-6-2 60عربي

 

 وقفة للمطالبة بإعادة فتاة قبطية متغيبة عن منزلها بسمالوط في المنيا

عددًا من أهالي قرية بني حسن بمركز سمالوط بالمنيا، وقفة أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بإعادة فتاه متغيبة عن  نظم

سنة، حاصلة على دبلوم، واليعلمون عنها شيئًا  08” سوسنة رضا ثابت“أبنتهم وتدعى  أكد األهالي أنو منزلها في ظروف غامضة

 أيام. 2منذ يوم أختفائها حتى األن، وطالبوا مدير األمن بسرعة إعادة أبنتهم المتغيبة منذ نحو 

 6002-6-7 االقباط اليوم

 

 إضراب موظفي مستشفيات األقصر عن العمل

أثار تأخر صرف رواتب ثالثة أشهر متأخرة لموظفي مستشفيات باألقصر غضب الموظفين خاصة وهددوا باإلضراب عن العمل، 

وقال  أشهر، حسب قولهم 8ونظم بعضهم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة األقصر لتدني مرتباتهم وتأخر صرفها منذ 

منتصر إبراهيم، أحد الموظفين، إنهم يعملون بنظام التعاقد بتلك المستشفيات، حيث إن مرتباتهم متوقفة عن الصرف منذ 

شهر نوفمبر الماضي، مطالًبا وزارة الصحة ومحافظة األقصر بصرف مستحقاتهم المالية لكي يستطيعوا العيش، وتوفير سبل 

مت عدد من الممرضات بمستشفى األقصر الدولي إضرابًا عن العمل، اعتراضا على عدم فى الوقت ذاته، نظو المعيشة ألبنائهم

صرف الحوافز الخاصة بهن منذ شهر ديسمبر الماضي، وطالبن بلقاء مدير المستشفى وعرض أزمتهن للمساعدة في حلها إلنهاء 

 .اإلضراب

 6002-6-7 رصد

http://akhbarelyom.com/article/56b751b19d7873841ec4e3c3/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-1454854577
http://arabi21.com/story/885851/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=143291
http://rassd.com/176232.htm
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 قضايا المجتمعثانيا:

 قتصاداأل

 جنيه للدوالر 8.62على أساس سعر  6007-6002مصر تضع ميزانية 

جنيه  8.62على أساس سعر  6007-6002فبراير، إن مصر تضع ميزانية السنة المالية المقبلة  8صرح مصدران حكوميان ،االثنين 

المصدرين اللذين تحدثا لرويترز "الحكومة بدأت في إعداد وقال أحد  جنيه في السنة المالية الحالية 7.72للدوالر مقارنة مع 

 ."6002-6002جنيه في مشروع موازنة  7.72جنيه للدوالر مقابل  8.62الموازنة العامة للدولة وفقا لتقدير العملة األجنبية عند 

 2102-2-8 بوابة االخبار

 جنيه مليار 7. 7 بـ خزانة أذون تطرح المالية

وذكرت المالية، عبر موقعها اإللكتروني،  مليار جنيه 7. 720فبراير , أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7طرحت وزارة المالية , األحد 

، وسجل أقل %00. 100، فيما بلغ أعلى عائد %00. 896مليارات جنيه بمتوسط عائد  8يوما بقيمة  90أنه تم طرح أذون خزانة أجل 

، في حين %06. 020مليار جنيه بمتوسط عائد  1. 720يوما بقيمة  678وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل  .%00. 619عائد 

 .%00. 8، وأقل عائد %06. 086سجل أقصى عائد 

 2102-2-7 بوابة االخبار

 داية األسبوعب فى جنيه مليار 2٫3البورصة تخسر 

شهدت تعامالت البورصة فى مستهل هذا األسبوع تباينًا فى المؤشرات حيث ضغطت حالة الهبوط التى تعانيها االسواق العالمية 

بسبب مبيعات المؤسسات العربية واالجنبية وخسر رأس المال  %0،66فتراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة  على االسهم القيادية

بنسبة  000و 70مليار جنيه وصعد مؤشرا االسهم الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس  890،0مليار جنيه ليستقر عند  6،8السوقى 

 لالسهم. 620للسندات و مليونا 810مليار جنيه بينهما 0،0بسبب المضاربات وبلغ حجم التداول  % 80و00صعود تراوحت بين 

 6002-6-8 جريدة االهرام

 مليون محولة من الصين 900مليار دوالر بعد إضافة  07.1البنك المركزي: ارتفاع االحتياطي النقدي إلى 

مليون دوالر فى حساب البنك المركزى مشيرا إلى أنه تمت إضافة  900كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى عن تحويل مبلغ 

وكان البنك المركزى وقع على قرض من البنك الصينى   مليار دوالر 07،1المبلغ إلى االحتياطي األجنبى وهو ما يرفعه ليتجاوز 

 سنوات. 8سنوات وفترة سماح  8فترة للتنمية بمليار دوالر خالل زيارة الرئيس الصينى للقاهرة مؤخرا بتسهيالت حيث يسدد على 

 2102-2-7 بوابة االهرام

 إلى الضعف أسعار المياه في مصر تقفز

، % 10و %80قال مواطنون مصريون وخبراء اقتصاد، إن أسعار مياه الشرب قفزت إلى أكثر من الضعف، وليس بنسبة تتراوح بين 

كما أقرت الحكومة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي معربين عن مخاوفهم من ارتفاع جديد في األسعار، بعد تصريحات 

 وبحسب السيسي، التي أشار فيها إلى أن الحكومة لن تتحمل فارق تكلفة تقديم خدمات المياهالرئيس المصري عبد الفتاح 

فإن الدولة ال يمكنها مواصلة السير في الخدمات المقدمة حاليا بالطريقة نفسها، نظرا لكلفتها العالية،  السيسي، في تصريحات

دوالر(، بينما  0.6جنيه ) 0.2الشرب، وتبلغ تكلفة المتر المكعب  مليون متر مكعب يوميا من مياه 62مضيفا أن "الدولة تقدم نحو 

 يتم بيعه بربع التكلفة".

 6002-6-7 العربي الجديد

http://akhbarelyom.com/article/56b842889d78739a655cd774/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2016-2017-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-8-25-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1454916232
http://akhbarelyom.com/article/56b758459e7873f104c4e3c3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-7-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1454856261
http://www.ahram.org.eg/News/131810/5/475400/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/852430/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF.aspx
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/7/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81
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 صحهال

 «عمي طنطا»ننتظر نتائج اللجنة الفنية بشأن «: الصحة»

نية الفقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إّن وزير الصحة أحمد عماد الدين ، في انتظار نتائج اللجنة 

من مرضى السكر بالمستشفى بمادة سامة، ما تسبب  7التي شكلت من الوزارة لبحث قيام أحد األطباء بمستشفى رمد طنطا، بحقن 

« الغد العربي»، على قناة «ساعة من مصر»، خالل لقاٍء له ببرنامج «مجاهد»وأضاف  في حدوث ضعف في اإلبصار لهؤالء المرضى

فور علم وزير الصحة بهذه المشكلة شكلت لجنة إلعداد تقرير فني للعرض على »مد المغربي، أّنه: اإلخبارية، مع اإلعالمي مح

 «.الوزير

 6002-6-7 المصري اليوم

 "زيكا" يقاطع مصر لتلوث المياه... وساخرون: البعوض كاره عيشتنا

قديمًا قالوا "شر البلية ما يضحك"، واآلن في مصر "شر البلية ما ينقذ"، فحسب تصريحات وزارة الصحة "المياه غير النظيفة، التي 

يعاني منها المصريون على مدى سنوات طوال، ستحميهم من فيروس زيكا، والبعوض الذي ينقل الفيروس ال يستطيع الحياة 

ياه النظيفة"! ففي اعتراف رسمي من الدولة بعدم نظافة المياه، والتي لم يمر يوم واحد على في مصر، نظرًا ألنه يعيش على الم

تهديد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، المواطنين، برفع الدعم عنها، حاولت وزارة الصحة طمأنة المواطنين، عقب إعالنها دخول 

فيروس يصعب عليه التوطن في مصر، نظرًا ألن البعوضة محتمل لـفيروس "زيكا" لمحافظتي المنيا وأسيوط، بتأكيدها أن ال

 الناقلة للمرض تعيش على المياه النظيفة، ليصبح الموضوع "موت وخراب ديار"، كما علق ناشطون. 

 6002-6-8 العربي الجديد

 للمصريين: هتشربوا مياه الصرف الصحي بعد ما نعالجهاالسيسي 

قال عبدالفتاح السيسي: إننا نحتاج لمحطات معالجة ثالثية لحوالي مليار متر مكعب مياه في السنة، مضيًفا أن المعالجة الثالثية 

مليار  68أن مصر تحتاج ما يقرب من تعني االستخدام اآلمن للمياه في كل الزراعات، إضافة إلى استخدامها في مياه الشرب، مؤكًدا 

وأضاف السيسي أثناء افتتاحه عدًدا من الوحدات السكنية  جنيه لكي يتم إنجاز وحدات المعالجة الثالثية خالل العامين المقبلين

ش يهز ده مأكتوبر، أمس السبت: "هنتكلم كتير لتوصيل الرسالة للمصريين؛ ألن المشاريع دي محتاجة مليارات، والكالم  2بمدينة 

 ."المصريين

 6002-6-7 رصد

 سكاناإل

 «تفاجأت بالقرار»لدعم اإلسكان.. ورئيس الصندوق: « تحيا مصر»يخصص مليار جنيه من « السيسي»

السيسي، بتخصيص مليار جنيه من ، إنه تفاجأ بقرار عبد الفتاح «تحيا مصر»قال محمد عشماوي، الرئيس التنفيذي لصندوق 

 مشروًعا خدمًيا في السادس من أكتوبر وعددا من المناطق األخرى 81الصندوق، لدعم مشروعات وزارة اإلسكان، خالل افتتاحه لـ

، السبت، «سي بي سي»المذاع عبر فضائية « هنا العاصمة»في مداخلة هاتفية لبرنامج « السيسي»على قرار « عشماوي»علق و

، المحافظين والمستثمرين «تحيا مصر»وطالب الرئيس التنفيذي لـ .«احنا تحت أمر الرئيس في أي وقت، وتحت أمر الدولة»ا: قائًل

في كل المحافظات، بأن يتحملوا واجبهم تجاه محافظاتهم، وبناء وحدات سكنية ألهالي محافظاتهم، وخاصة المستثمرين ببناء 

 الدولة. وحدات للعمال لديهم لتخفيف العبء عن

 6002-6-2 الشروق

http://www.almasryalyoum.com/news/details/888674
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/2/8/%D8%B2%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7
http://rassd.com/176188.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022016&id=d8d28c7c-9c00-4c71-85e8-4a640bed32cb
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 ألف وحدة سكنية بمصر 600البنك الدولي يساهم في تمويل 

مليون  200الدولي لصرف أول شريحة من قرض الـكشفت مصادر حكومية، اليوم اإلثنين، إن الحكومة المصرية ستخاطب البنك 

ألف وحدة سكنية، التي وعدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الرئيس السيسي باالنتهاء  600دوالر للمشاركة في تمويل إنشاء 

 . من تنفيذها خالل عام

 6002-6-8 البوابه نيوز

 قل والمواصالتالن

 ل خصخصة السكة الحديدحو تردد ما تنفي النقل وزارة

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول عزم وزارة النقل خصخصة السكة 

وزير النقل ليس من سلطته الخصخصة وقال إبراهيم إن  الحديد من خالل تعاقدها مع شركة أجنبية إلدارة وتشغيل السكة الحديد

وأضاف إبراهيم أن قرار وزير النقل  وان مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري وال يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته

 بتشكيل لجنة للتعاقد مع شركة أجنبية إلدارة وتشغيل السكة الحديد هدفه االستفادة من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة

الستجالب خبرة استشارية عالمية للمعاونة في إدارة منظومة السكة والتدريب على أحدث ما وصل إليه تقنيات التشغيل لرفع 

 كفاءة هذا المرفق الهام حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش.

 2102-2-7 بوابة االخبار

 فقط 5مصاًبا.. والصحة: القتلى  38قتلي و 9األمن: ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس الطريق الصحراوي إلي 

مصابا، بينما  88قتلى و 9كشف مصدر أمني عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقالب اتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي إلي 

أتوبيس عام  002وكشفت التحقيقات األولية أن األتوبيس يحمل رقم  فقط 2أكدت مديرية الصحة في بني سويف أن القتلى 

وتشير التقارير األولية أن الحادث قد وقع بسبب انفجار  الخارجة، وتبين أنه أقلع من واحة الخارجة الساعة الثامنة من مساء أمس

 س أثناء سير السائق بسرعة فائقة، وأنه حاول التوقف.أحد إطارات األتوبي

 2102-2-8 بوابة االهرام

 المسلحة بإصالح كوبري سوهاج المتصدعالسيسي يكلف "الهيئة الهندسية" بالقوات 

بدأت اللجان التخصصية التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في معاينة جسم كوبري سوهاج المتصدع، وتحديد أنسب 

الوسائل إلصالحه بما يضمن تحقيق أعلى مستويات األمان، والسالمة للمواطنين، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، خالل المشروعات القومية األخيرة، بقيام الهيئة بمعاينة وإصالح الكوبري 

 والتغلب على اآلثار المترتبة عن تصدعه، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة.

 6002-6-7 الوطن

 تعليمال

 نصار: خريجو القاهرة بيتعينوا برواتب خيالية ومغردون: ماسورة الهطل ضربت

سخر مغردون عبر "تويتر"، من تصريحات الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والتي قال فيها إن خريجي جامعة القاهرة، 

تعليمهم جيد، مضيًفا "الطالب اللي بيتعلموا في جامعة القاهرة بيالقوا شغل ألن  يحصلون على فرص عمل برواتب خيالية

 قبل ما بيتخرجوا وبمرتب خيالي".

 6002-6-7 رصد

http://www.albawabhnews.com/1761127
http://akhbarelyom.com/article/56b797ff9e78735b234894d4/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1454872575
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/852571/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A--%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%8A.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/960826
http://rassd.com/176215.htm
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 االعالم

 6002انتهاًكا في  786البلشي: الصحافة تعرضت لـ

صحفًيا، ظهر اليوم، بمقر النقابة بوسط القاهرة، تحت عنوان "صحفيون تحت نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤتمًرا 

مقصلة الحبس واالعتداءات"؛ بهدف إلقاء الضوء على االنتهاكات التي تتعرض لها مهنة الصحافة من النظام الحالي، إلى جانب 

البلشي، عضو مجلس نقابة  أكد خالدو عرض الوضع السيئ الذي يعيشه الصحفيون المعتقلون داخل أماكن احتجازهم

انتهاًكا، ما بين حبس وسجن وتوقيف واقتحام منازل ومؤسسات صحفية ووقف  786الصحفيين، أن مهنة الصحافة تعرضت لـ

م الماضي، وأضاف "البلشي" أن معدل االنتهاكات، العا مقاالت وتكسير كاميرات ومعدات وتعطيل طباعة وفرم عدد من الصحف

 .ومانتهاك كل ي 6.0بلغ 

 6002-6-7 رصد

 الزراعه

 مصر تخفض دعم زراعة القمح إلى الثلث

من مزارعي القمح في بالده، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم،  %90قال وزير الزراعة المصري، عصام فايد، اليوم األحد، إن 

وأوضح الوزير المصري  فدانًا 62دوالرًا( للفالح عن الفدان الواحد وبحد أقصى  022جنيه ) 0800سيحصلون على دعم نقدي قدره 

 ."ماليين فدان 8.062ماليين مزارع عن مساحة  8.008في مؤتمر صحافي، اليوم، أن: "عدد المزارعين المستفيدين بالقمح يبلغ 

في النظام القديم قبل أن يخفضها وزير التموين الحالي، خالد  كيلوغرامًا( 020جنيهًا ألردب القمح )حوالي  160وكانت مصر تدفع 

 .دوالر زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد 600دوالرًا(، أي كانت تدفع إلى ما يصل إلى  10.8جنيهًا ) 860حنفي، إلى 

 6002-6-7 العربي الجديد

 وزير التموين: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم

تمر صحفي أقيم اليوم بمقر وزارة التموين، إن مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين في مؤ

جاء هذا  في العالم إن لم تكن الكبرى، وفي الفترة األخيرة تطورت منظومة االستيراد الخاصة بالحصول على القمح من الخارج

األقاويل التي ترددت مؤخرًا بدخول شحنة من القمح المسرطن المؤتمر باالشتراك مع وزير الزراعة والدكتور عصام فايد للرد على 

 .إلى مصر ووصوله إلى أيدي المواطنين

 6002-6-8 رصد

 سياحهال

 وإنخفاضها في شرم والغردقه "غرفة الفنادق المصرية": ارتفاع نسبة اإلشغاالت السياحية باألقصر وأسوان

نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية ناجي العريان إن نسبة اإلشغاالت السياحية باألقصر وأسوان تشهد ارتفاع في الفترة قال 

في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"  -أضاف "العريان" و الحالية؛ بسبب أجازات نصف العام، وبدء الموسم السياحي الشتوي

كما كشف أن نسبة  لهذا الموسم الشتوي %000هد في ارتفاع ملحوظ لتصل النسبة إلى أن نسبة إشغاالت المراكب النيلية تش -

اإلشغاالت في شرم الشيخ والغردقة مازالت تعاني من انخفاض حاد، وأن إيرادات السياحة الداخلية لم تحقق النسبة الكافية 

 لتكون مكاسب في تلك المناطق، متوقًعا عودة الحركة السياحية في أقرب وقت.

 2102-2-7 بوابة االخبار

 

http://rassd.com/176219.htm
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/7/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB
http://rassd.com/176235.htm
http://akhbarelyom.com/article/56b76b359d7873390eae70b2/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-1454861109
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 قباطاأل

تعترف بنموذج السالم بمصر ومقاومة اإلرهاب من خالل  لجنة الحوار بالكنيستين القبطية والروسية

 السيسي

قامت لجنة العالقات والحوار الثنائي للكنيستين القبطية والروسية، بوضع اإلطار الخارجي للمجاالت الخمسة للتعاون بين 

ارة األماكن المقدسة والحوارات الكنيستين: التعليم الالهوتي الكنيسة والمجتمع والدياكونية والخدمة االجتماعية، الرهبنة وزي

أقرت اللجنة تضامنها مع المسيحيين و فبراير الجاري وحتى اليوم 2الالهوتيةجاء ذلك أول اجتماعاتها بالقاهرة في الفترة من 

المتألمين في الشرق األوسط، وباألخص في سوريا والعراق وليبيا، كما ساندت سعي المسيحيين للحفاظ على وجودهم التاريخي 

لتطرف من خالل القيادة الفعالة واعترفت اللجنة بنموذج السالم بين األديان في مصر ومقاومة اإلرهاب وا في الشرق األوسط

 عبد الفتاح السيسي.ل

 2102-2-7 بوابة االهرام

 بشبرا الخيمة« يوسف النجار»األنبا مرقس يفتتح كنيسة 

تتاح االفوشهد حفل «. القديس يوسف النجار»افتتح األنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، صباح اليوم االثنين، كنيسة 

را شب« إبراشية»أقيم االفتتاح بحضور لفيف من كهنة  «كاراس نصحي قمصا»إقامة القداس اإللهي بالكنيسة، ورسامة القس 

 الخيمة وعدد كبير من أبنائها.

 6002-6-8 المصري اليوم

 أخرى

 تتحول إلي مرتع ألصحاب المقاهي وبيع المالبساآلثار اإلسالمية 

تركوا آثارنا اإلسالمية "فريسة" للبلطجية والباعة الجائلين، مشاهد توجع القلب على تاريخ مصر الذي أصبح "مرتعا" ألصحاب 

لشباشب والقباقيب" المقاهي وتجار اآلثار، وعربات األكل، فعندما تنزل إلى شارع المعز ترى المالبس تغطى األماكن األثرية و"ا

تتعلق على أبواب الجوامع للبيع، األمر ال ينتهي عند هذه المشاهد وكادت معالمها تزول نتيجة إهمال المسئولين من ناحية، 

 .وتحويل األهالي لها إلى ورش ومخازن أو محالت تجارية من ناحية أخرى في تشويه متعمد

 2102-2-8 بوابة االخبار

 بعد اكتشاف لحوم حمير.. دعوات واسعة ألهالي المنيا بمقاطعة اللحوم

ومشتقاتها، وذلك على إثر ضبط كميات كبيرة من أطلق عدد كبير من أبناء محافظة المنيا ومراكزها دعوات لمقاطعة اللحوم 

وكان قد تم ضبط أكثر  ساعة 18لحوم الحمير وأشالء حيوانات تستخدم في المطاعم ومحالت الوجبات السريعة وذلك في أقل من 

ظة وقد تم كيلو أحشاء حيوانات مجهولة المصدر، في باقي المحاف 200كيلو لحوم لدى جزار في مركز سمالوط وأكثر من  600من 

وعلى إثر ذلك فقد أعد شباب المحافظة حمالت مقاطعة تبدأ من اليوم على جميع مطاعم الوجبات  تحرير محاضر بالواقعتين

وأظهر األهالي عن استيائهم  السريعة ومحالت الجزارة؛ وذلك تعبيرا عن رفضهم الشديد لهذه الحالة من الغش في أسواق اللحوم

جدية أجهزة األمن في ضبط المتورطين وإيقاع أقصى العقوبات عليهم؛ لما في ذلك من أضرار على  وغضبهم من هذا األمر وعدم

 .صحة المواطنين وتعرضهم للمخاطر الصحية الكبيرة

 6002-6-7 رصد

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852458/%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%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/888788
http://akhbarelyom.com/article/56b7ee619e7873b846a866de/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-1454894689
http://rassd.com/176194.htm
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 التأمين ملف تفتح صدمة ..األهرامات حجارة بيع

 البشر، تطوير أن إلى فيه خلصنا األهرامات، منطقة تطوير مشروع عن تحقيقا «األخبار»جريدة  نشرت شهر من يقرب ما قبل

 الماليين تنفق قد أنك هي توصيلها، التحقيق أراد التي الفكرة الحجر كانت تطوير قبل يأتي أن يجب بحيث بمكان، األهمية من

 الذي األهرامات، حجارة بيع فيديو أثبته ما وهو غثاء، إلى الماليين هذه لتحول البشر، سلوكيات تأتى ثم الحجر، تطوير على

 على وقع ضرر يوجد ال فإنه ثم ومن األهرامات، حجارة تكسير الصعب من فإنه ميديا عمليا، السوشيال مواقع على جدال أحدث

 إصالح. تحتاج األمنية المنظومة أن هي الفيديو أوصلها التي الرسالة ولكن األثر،

 2102-2-8 بوابة االخبار

 انقطاع الكهرباء عن مناطق بدمياط بعد احتراق محولين

اندلع اليوم حريق بمحول كهرباء بمنطقة السرس بدمياط، وآخر بمنطقة مستشفى الجلدية بباب الحرس؛ ما تسبب فى انقطاع 

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ  التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المدينة، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية

إصالح العطل؛ حيث من المتوقع عودة التيار الكهربائي آخر اليوم بعد االنتهاء من إجراءات دمياط، قرارا بتغيير المحولين وسرعة 

 .تغيير المحولين وتركيب آخرين جديدين

 6002-6-7 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

http://akhbarelyom.com/article/56b7ea1a9e78730646a866de/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-1454893594
http://rassd.com/176222.htm
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  واألثرية بعد حادث بيع أحجار األهراماتتشديدات أمنية بالمناطق السياحية 

متهمين  8عززت أجهزة األمن من تواجدها بمحيط المناطق السياحية واألثرية الهامة، خاصة منطقة األهرامات بعد ضبط 

جنيه للقطعة. وشددت األجهزة األمنية، على الخدمات ضرورة اليقظة وتوسيع  620يبيعون أحجار من منطقة األهرامات بسعر 

  .ئرة االشتباه ومالحقة الخارجين عن القانون الذين يعثبون بتاريخ البالددا

 8/6/6002 اليوم السابع

 اإلبالغ عن المشتبه بهمالداخلية تناشد المواطنين 

 شخص أي عن باإلبالغ المواطنين، العامة، والعالقات اإلعالم لشؤون الداخلية وزير مساعد عبد الكريم، أبوبكر اللواء ناشد

لكنه مسؤولية الجميع.وقال في مداخلة هاتفية بأحد البرامج  فقط، الشرطة مسؤولية ليس األمن أن منطلق من فيه، يشتبهوا

 يأ عن المعلومات بإعطائنا يكون المواطنين تعاون" ". وأضافالفضائية: "األمن ليس مسؤوليتنا فقط، لكنه مسؤولية الجميع

 ي إجهاض عملية إرهابية".بقوله "المواطن الزم يبلغنا بأي مشتبه فيه، وممكن البالغ ده يساعدنا ف فيه". وتابع مشتبه شخص

 8/6/6002 رصد

 أمناء شرطة في الزقازيق يحتجون بعد اعتداء بلطجي على زميلهم

نظم عدد من أمناء الشرطة وقفة احتجاجية داخل قسم أول الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية اعتراضا على قيام بلطجية بالتعدي 

 الشحات بوصول يفيد تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية إخطارا.زميلهم وسرقة سالحه ودراجته البخاريةعلى 

وأكد مصدر أمني أن المتهمين اعترضوا .بالجسم بطعنات مصابا المستشفى إلى الزقازيق أول بقسم شرطة أمين عبدالوهاب

ة، أثناء عودته لمحل إقامته بالقرب من قرية العقدة، مركز منيا طريق أمين الشرطة وقاموا بسرقة سالحه ودراجته البخاري

 .القمح، والذوا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى خاص وتبين أنه مصاب بأربع طعنات

 8/6/6002 رصد

 مقتل "كمال الشرقاوي" بعد اعتقاله من مستشفى بوالق الدكرور بالجيزة

 من فسقط بمطاردته وقاموا بالجيزة، ناهيا بقرية منزله من قامت قوات األمن بالقبض على المواطن "كمال محمد الشرقاوي"

ه من المستشفى حتى لفظ أنفاسه األخيرة اعتقال وتم الدكرور بوالق مستشفى إلى ونقل.الماضي الثالثاء يوم المنزل سطح أعلى

 .اليوم

 7/6/6002 رصد

 في تبادل إطالق نار مع األمن بالجيزة أشخاص 1الداخلية: مقتل 

ينتمون لتنظيم "أجناد مصر" عقب تبادل إطالق النار مع قوات األمن المكلفة  أشخاص 1أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، مقتل 

وجاء في .فى أحد المنازل المستأجرة بقرية الكريمات مركز أطفيح، والذي يتخذونه وكًرا لصناعة وتخزين المتفجرات بضبطهم،

 67سنة، وأكرم محمد حسن الشاذلى  69سنة، ومحمد فاروق أبو الحسن على  61هم أحمد سيد عبد اهلل أحمد األربعة، البيان أن 

 .سنة 62وعبد اهلل محمد عبد النبي سنة، 

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 لم نحتجز الشاب اإليطالي.. ومستمرون في جهودنا لكشف غموض مقتله«: الداخلية»

http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1-/2575079#.VrhCTfl97IU
http://rassd.com/176252.htm
http://rassd.com/176241.htm
http://rassd.com/176228.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/852445/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84--%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%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%A7%D9%84%D8%A3%D9%85.aspx
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عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم، إن كل ما أثير عن احتجاز الشاب اإليطالي جيوليو قال اللواء أبو بكر 

، أن «يحدث في مصر»في مداخلة هاتفية لبرنامج  وأضاف.ريجيني لدى األجهزة األمنية قبل مقتله ليس له أي أساس من الصحة

كان هو االطالع على اإلجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بشأن حادثة مقتل دور الوفد األمني اإليطالي الذي حضر إلى مصر 

الوفد اإليطالي تعرف على إجراءات الوزارة منذ اإلبالغ بغياب الطالب اإليطالي حتى العثور على جثته، وحتى اآلن »وتابع: .الشاب

، مؤكدا أنه سيتم «موض عن مقتل الشاب اإليطاليال توجد معلومات جديدة عن الموضوع.. نحن مستمرون في الجهود لكشف الغ

كانت الحكومة قد سلمت جثة الشاب اإليطالي جيوليو ريجيني إلى الخارجية اإليطالية، عقب .اإلعالن عن أي معلومات حال توافرها

 تشريح الجثة من أجل تحديد أسباب الوفاة.

 7/6/6002 الشروق

 أكتوبر 2مفرقعات الجيزة: العثور على عبوة هيكلية أمام نادي 

 2تلقت بالًغا بالعثور على جسم غريب أمام نادي  الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إن اإلدارة مجديقال اللواء 

أكتوبروعلى الفور قامت اإلدارة باالنتقال إلى محل البالغ وتبين من الفحص أنه عبارة عن عبوة هيكلية خالية من أي مواد 

 متفجرة.

 7/6/6002 البوابة نيوز

 أفشلت التهدئة مع األولتراس بمجزرة "الدفاع الجوي" مصر:"جهة سيادية"

كشف مصدر سياسي وثيق الصلة بمؤسسة الرئاسة المصرية، أن جهات في الدولة، امتنع عن تسميتها، "أفشلت اتفاقًا للتهدئة 

به عدد كبير من مع روابط األولتراس، منتصف العام الماضي". ويشير المصدر إلى أن "االتفاق كان على وشك الحصول، ورّحب 

وكان من أهم نتائج االتفاق عودة الجماهير للمدرجات". ويلفت إلى أنه "ُعقد راس أهالوي وأولتراس وايت نايتس قيادات أولت

وقتها اجتماع غير معلن، لممثلين عن األولتراس، مع وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم". لكن يضيف المصدر "فوجئنا بعدها 

من مشجعي نادي الزمالك ورابطة أولتراس وايت نايتس، قبل المباراة التي  66لدفاع الجوي، التي راح ضحيتها بتخطيط مجزرة ا

 ." 6002جمعت فريقي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي، التابع للمؤسسة العسكرية في فبراير

 7/6/6002 العربى الجديد

  النائب العام يقرر حظر النشر فى التحقيقات المتعلقة بإنشاء محطة نووية بالضبعة

فى شأن مشروع أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، 

 جميع إنشاء المحطة النووية بالضبعة. وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة األموال العامة العليا

وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجالت القومية والحزبية اليومية واألسبوعية، المحلية واألجنبية وغيرها 

كانت، وكذا المواقع اإللكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام  من النشرات أيا

  .بشأنها

 2/6/6002 م السابعاليو

 

 

 

 الداخلية المصرية تجتمع بقوات الشرطة في سيناء الحتواء تذمرها

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022016&id=1dc21a17-2a6e-41a9-9ba9-cf7173031a91
http://www.albawabhnews.com/1759552
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/6/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://www.youm7.com/story/2016/2/6/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7/2572397#.VrhfEPl97IU
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توّجه اثنان من كبار قيادات وزارة الداخلية المصرية، إلى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لمحاولة احتواء حالة التذمر بين 

 الوزير مساعد من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إلى وصدرت تعليمات.ضباط وجنود قوات الشرطة العاملة في المنطقة

وجاء التكليف، وفقًا .سيناء شمال لمنطقة بالسفر المنشاوي، مدحت المركزي األمن وقائد الحق، جاد سيد العام األمن لقطاع

العمليات األمنية التي وجهتها القوات لبيانات الوزارة، في إطار الوقوف على جاهزية القوات ومراجعة الخطط األمنية، ورصد نتائج 

 ."للعناصر "اإلرهابية

 2/6/6002 العربى الجديد

 -محاكم ونيابات: 

 في فساد الداخلية النيابة تطالب بالتحفظ على أموال "العادلي"

طالب ممثل النيابة العامة، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير 

كما طالب ممثل .آخرون من قيادات الوزارة 06الداخلية األسبق، التهامه باالستيالء على أموال وزارة الداخلية، والتي يحاكم بها مع 

بمنع جميع المتهمين وأوالدهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهن النقدية دون أرصدة الشركات، سواء أموال سائلة أو  النيابة

 منقولة مملوكة في البنوك.

 7/6/6002 البوابة نيوز

 

 خالل إجراء عملية "لوز" بطنطاسنوات مع الشغل لتسببهم في وفاة طفل  2أطباء  1حبس 

 00سنوات مع الشغل وكفالة  2أطباء بالمركز الطبي بمحلة مرحوم،  1قضت محكمة جنح مركز طنطا بمحافظة الغربية بحبس 

 2جنيه، بسبب اإلهمال الطبي في عملية اللوز لطفل يبلغ من العمر  2000مؤقت  مدنيجنيه وتعويض  200آالف جنيه وغرامة 

 هم في وفاته.سنوات وتسبب

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 للمفتى فى قضية "لجان العمليات المتقدمة" أشخاص 8المحكمة العسكرية تحيل 

لجان العمليات المتقدمة لجماعة اإلخوان" إلى “بـ متهمين في القضية المعروفة إعالمًيا  8قررت المحكمة العسكرية إحالة أوراق 

متهًما  02متهًما بينهم  68مارس المقبل للحكم، والقضية بها  08وحددت المحكمة جلسة .المفتي، ألخذ الرأي في إعدامهم

 محبوسين على ذمة القضية.

 7/6/6002 بوابة األهرام

 

 مارس 02 متهم في أحداث العدوة.. وتأجيل الجلسة لـ 629إخالء سبيل 

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 

مارس لفض األحراز، وأمرت المحكمة بإخالء  02متهما آخرين، في القضية المعروفة إعالمًيا بـ"أحداث العدوة" لـ 286بديع و

 القضية.متهما على ذمة  629سبيل 

 7/6/6002 البوابة نيوز

 سنوات للمتهمين في خلية السويس  00المشدد 

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B0%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85
http://www.albawabhnews.com/1759444
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/852451/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/852377/%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%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A.aspx
http://www.albawabhnews.com/1760573
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الحكم برئاسة  صدر ."سنوات على المتهمين في قضية" خلية السويس 00قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 

عبد الوهاب وطلعت  وأشرفالمستشار فتحي بمعاقبة كل من محمد عبد الحكيم محسوب وأسامة العيوطي وشريف الحسن 

سنوات لما اسند إليهم من اتهامات في قضية  00إبراهيم ومحمد السعيد شامعون ومحمد بدر وإبراهيم يحي بالسجن المشدد 

 .«خلية السويس»

 2/6/6002 بوابة األخبار

 اللجان النوعية"“بـ متهمين وبراءة آخر  8لـ عاًما  ٢٢السجن 

المشدد على ثمانية متهمين وبراءة اخر حضوريا في قضية  بالسجن الشرطة،هرة والمنعقدة بأكاديمية قضت محكمة جنايات القا

 صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي بيومي وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادي..خلية حلوان النوعية

 2/6/6002 بة األخباربوا

 سنوات للمتهمين في "أحداث عنف الطالبية" 00إلى  ٣السجن من 

سنوات لثالثة متهمين "عبد الرحمن محمد حسين وأحمد يحيي محمود وعمر  8قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 

في التجمهر.وعاقبت المحكمة غيابًيا كًلا من: كمال عبد الرسول وأحمد رمضان" في قضية "أحداث الطالبية" التهامهم باالشتراك 

 سنوات وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية. 00"أشرف محمد السيد الغزاوي وأحمد عبد الرحمن" بالسجن المشدد 

 2/6/0026 بوابة األخبار

 سنوات لنائبه 00سنوات لرئيس هيئة موانئ بورسعيد و 2المشدد 

ـ  سنوات وتغريمه  00 المستشار الهندسى للهيئة من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد أحمد أبو العينين 08قضت الدائرة ال

رئيس هيئة الموانى كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد نجيب شرف إبراهيم، .المبالغ المحصلة التي حصل عليها كرشوة

سنوات وتغريمها المبالغ المحصلة التي حصلوا عليها كرشوة، واإلعفاء من العقاب عن كل من حسيني  2ومحمد التابعي قوطة 

مود عمر رفاعي، وأمرت بمصادرة على أبوبكر، وأحمد عيد محمد مهدي وكريم مح عبد الحميدمحمد كمال الدسوقي وتامر 

 المضبوطات.

 2/6/6002 بوابة األخبار

 -اعتقاالت: 

 بتهمة خرق قانون التظاهر في دمياط شخصالقبض على 

بتهمة إثارة الشغب  اإلخوان،تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة مركز دمياط، من إلقاء القبض على نجيب شلبي، عضو بجماعة 

 والفوضى وخرق قانون التظاهر، حيث إنه مطلوب التنفيذ والحكم عليه في عدد من القضايا.

 8/6/6002 البوابة نيوز

 من أعضاء األلتراس التهامهم بمحاولة اقتحام "األهلي" 8 القبض على

هم بمحاولة اقتحام النادي من أعضاء رابطة مشجعي النادي األهلي "األلتراس" التهام 8ألقت مباحث القاهرة القبض على 

بالجزيرة ومقر اتحاد كرة القدم، تحسبا ألي وكانت أجهزة األمن بالقاهرة قد كثفت من تواجدها حول مقر النادي األهلي .األهلي

 .محاوالت شغب من جانب "ألتراس" النادي األهلي

 2/6/6002 بوابة األخبار

 الشأن العسكري

http://akhbarelyom.com/article/56b5c076ae46bea107638fad/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1454751862
http://akhbarelyom.com/article/56b5dc8dae46befa134c6a47/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%A1%D9%A5-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7-%D9%84%D9%808-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D9%80%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%A9-1454759053
http://akhbarelyom.com/article/56b5dd1eaf46bebd13748e0f/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1454759198
http://akhbarelyom.com/article/56b6018bae46be16247d7612/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8810-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-1454768523
http://www.albawabhnews.com/1760751
http://akhbarelyom.com/article/56b5bdd7af46be3707638fad/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-1454751191
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 ــــــــــــــــــــــــــ

 نائب قائد القيادة المركزية البحرية األمريكية يصل القاهرة

"يوجين بلياك" نائب قائد القيادة المركزية البحرية األمريكية قادما من البحرين في زيارة للبالد  ى مطار القاهرة الدولى،وصل إل

 يلتقي خاللها مع كبار المسئولين.

 8/6/6002 لسابعاليوم ا

 سنوات 8الشئون المعنوية عن "السجادة الحمراء": ليست مكلفة.. ونستخدمها منذ 

علق العميد إيهاب القهوجى، مساعد مدير إدارة الشئون المعنوية، على ما تداولته وسائل التواصل االجتماعى من انتقادات بشأن 

سنوات، حيث استخدمت فى جميع احتفاالت  8تستخدم منذ أكثر من "السجادة الحمراء"، قائال:" هى مادة من القماش الخفيف 

الدولة وتوضع لتزين الشكل العام وتعطى انطباع جيد لالحتفال الذى ينقل إلى العالم، ثم يتم رفعها، ويتم استخدامها فى حفل 

المذاع عبر فضائية "اليوم"، إن هذه وقال القهوجى"، فى مداخلة هاتفية مع اإلعالمى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم"  آخر".

المادة ليست مكلفة، وتم استخدامها من قبل وسيتم استخدامها فى الحفالت المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم استخدامها فى حفل 

افتتاح قناة السويس ومشروع شرق التفريعة والفرافرة وكذلك كافة المشروعات التى تشرف عليها القوات المسلحة لتعطى 

من الشكل الجيد البهجة أمام المواطنين والعالم. وتابع:"ال يوجد لها أى تكلفة.. نريد أن نعطى انطباعات أن مصر تسير فى  حالة

االتجاه السليم ونعطى نوعا من البهجة أن شعبنا وقواتنا المسلحة قادرين على تنظيم أى شئ يبعث بالراحة فى نفوس 

ادة من القماش استخدمت أكثر من مرة وال يوجد لها أى تكلفة وستستخدم فى المواطنين بشكل عام"، مضيفًا:" هذه الم

 المشروعات المقبلة وليس بها أى إسراف أو مغاالة".

 7/6/6002 يوم السابعال

 ساعة بمشاركة مصر 18السعودية تبدأ مناورات "رعد الشمال" خالل 

ساعة فقط تفصل المملكة العربية السعودية عن بداية مناورات "رعد الشمال"، في  18قالت مصادر إعالمية سعودية، إن 

" وأكدت صحيفة "سبق وكالة "سبوتنيك" الروسية.منطقة حفر الباطن، والتي تشارك فيها عدة جيوش عربية وإسالمية، بحسب  

السعودية، أن هذه المناورات تحمل عدة رسائل أهمها الرسالة الموجهة إلدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما، بأن المنطقة قادرة 

ه السعودية رغبتها وأشارت الصحيفة، إلى أن التمرينات العسكرية تأتي في وقت أعلنت في على حل مشاكلها دون الحاجة إليه.

 في إرسال آالف المقاتلين للقيام بعمليات برية في سوريا بقيادة سعودية وتركية بهدف القضاء على تنظيم "داعش" اإلرهابي.

ومن المقرر أن تشارك إضافة إلى السعودية ومصر، كل من اإلمارات والبحرين واألردن وباكستان، واليمن والسودان.وكانت شبكة 

نقلت السبت الماضي، عن مصادر سعودية مطلعة قولها، إن "هناك خططًا سعودية لتدريبات عسكرية كجزء من  "سي إن إن"،

 إعدادها لمكافحة تنظيم داعش في سوريا".

 7/6/6002 الوطن

 صناع األمل""الدفاع" تحث المواطنين على بناء الوطن بفيلم "

نشرت وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي، اليوم، فيلم "صناع األمل" عبر موقعها الرسمي، والذي أنتجته إدارة الشؤون المعنوية للقوات 

 المسلحة، ويتحدث عن العمل لبناء الوطن وتنميته، في وقت تشهد فيه دول محيطة بمصر هزائم وانكسارات.

 2/6/6002 الوطن

 سفير مصر بأبيدجان يشارك باحتفالية تكريم سرية مصرية ضمن قوات حفظ السالم

http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2574849#.VrhRv_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA/2574752#.VrhSdPkrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/961279
http://www.elwatannews.com/news/details/958663
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م مشارك السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر بأبيدجان، في حفل تكريم السرية الهندسية المصرية المشاركة ضمن قوات األ

، والتي تنتهي فترة خدمتهم في نهاية فبراير الجاري، علي أن يتم تبديل أعضاء UNOCIالمتحدة لحفظ السالم في كوت ديفوار 

أبابكر سيسيه، مندوبا عن  UNDPكما شارك في الحفل رئيس بعثة الـ  السرية في بداية مارس القادم بقوات مصرية أخري.

كلمة أشاد فيها بالقوات المصرية وكفاءتها في تنفيذ األعمال المكلفة بها من قبل قيادة  قائد قوات األمم المتحدة والذي ألقي

 القوات األهمية.

 2/6/6002 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852032/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx

