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 تعريف

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

 اإللكترونيةالمصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع  األعالموسائل 

 وصفحات التواصل االجتماعي الرئيسة.

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 السياسية الخارجية 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 عاًما على الحياة البرلمانية في مصر 059يطلق حملة دعائية في واشنطن بمناسبة مرور شكري 

أعطى وزير الخارجية سامح شكري خالل زيارته لمقر السفارة المصرية في واشنطن إشارة البدء النطالق حملة دعائية لمصر في 

ووصف شكري الحملة بأنها مهمة، مشيًرا إلى أنها .مصر عاًما على الحياة البرلمانية في 059العاصمة األمريكية بمناسبة مرور 

ستطلع قطاعات عريضة من المجتمع األمريكي على التطورات الحالية في مصر، كما أنها يمكن أن تسهم في التعريف بالجوانب 

جهها مصر مع التي قد تخفى على المواطنين األمريكيين من عراقة الممارسة البرلمانية في مصر، والتحديات الكثيرة التي توا

 شركائها سواء في العالم العربي أوالواليات المتحدة.

 0/6/6902 مبوابة األهرا

 

 وزير الخارجية يلتقي مع زعيمة األقلية الديمقراطية في لجنة االستخبارات بمجلس الشيوخ األمريكي

وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري التقي خالل نشاط يومه األول في واشنطن مع السيناتور "دايان  المتحدث باسمصرح 

" زعيمة األقلية بلجنة االستخبارات وعضو لجنة االعتمادات بمجلس الشيوخ، حيث تركز اللقاء على العالقات الثنائية فاينستاين

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، إن شكري اإلقليمية، إلى القضاياالمصرية األمريكية وسبل تعزيزها في كافة المجاالت، باإلضافة 

اآليات التعاون والتواصل بين الكونجرس األمريكي والبرلمان المصري، كما تناول الوزير الرؤية أكد خالل اللقاء علي أهمية تعزيز 

 .المصرية تجاه مكافحة اإلرهاب، وسبل حل األزمة السورية، والجهود المصرية الداعمة لتشكيل حكومة التوافق الوطني في ليبيا

 0/6/6902 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 في الخرطوماللجنة الثالثية لسد النهضة تختتم اجتماعاتها اليوم 

تختتم وفود خبراء اللجنة الوطنية الثالثية لسد النهضة اإلثيوبي اجتماعاتها، اليوم الثالثاء، تمهيدا لعرض تقريرها على اجتماع 

وبدأت اللجنة .وزراء المياه والري للدول الثالث )مصر والسودان وإثيوبيا( المقرر عقده غدا األربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم

أمس، األحد، اجتماعها العاشر بالخرطوم لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركتين االستشاريتين الفرنسيتين أول 

 ."بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن دراسات تأثيرات سد النهضة على دول المصب

 0/6/6902 مصر العربية

 

  شريف إسماعيل يتابع تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء مع رئيس "سيمنس" العاليمة

لك على هامش مشاركته فى الدورة استقبل شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، وذ

، وحضر اللقاء وزير االستثمار. وخالل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية بدبيالرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا 

عدد من المجاالت المختلفة، ومن بينها إقامة محطات الطاقة التقليدية ومحطات الطاقة  التعاون القائم مع شركة سينمس فى

الجديدة والمتجددة من الرياح، وكذلك فى مجال التدريب للمهندسين والفنيين المصريين العاملين فى تلك المشروعات وغيرها، 

 .لكهرباء والبترول والشركةارتى ايتم إنشائه بالتعاون بين وز الذيمن خالل مركز سينمس للخدمة 

 8/6/6902 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852933/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1--%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fb0cae51-531f-4a52-831c-702e65d26c61
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/919185-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86/2575912#.VrmiY_l97IV
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 ينفي وجود مبادرة جديدة للمصالحة مع "اإلخوان" وروبيألسفير االتحاد ا

للمصالحة فى مصر وقال إن هذه المسألة  وروبيونألنفى جيمس موران سفير االتحاد األوروبي بالقاهرة، وجود مبادرة يتبناها ا

تعد موقفا أوروبيا ثابتا، يتم التعبير عنه منذ سقوط حكم اإلخوان بزعامة محمد مرسي، مشيرا إلى أنه تم التعرض لهذه 

 ولقاءاته سواء مع السيسي، أو مع رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال. وروبي،ألا نيالمصالحة، خالل زيارة الوفد البرلما

 8/6/6902 بوابة األهرام

 

 في مصر وضاعألوزير الخارجية يستهل زيارته لواشنطن بلقاءات مع وسائل االعالم واستعراض ا

شهد اليوم األول من زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة األمريكية واشنطن نشاًطا مكثًفا في التواصل مع المراكز 

اإلعالم والشخصيات البارزة من المسئولين السابقين الذين يعملون حالًيا في مراكز الفكر والمؤسسات البحثية البحثية ووسائل 

وحول أهم أنشطة وزير الخارجية في اليوم األول لزيارته لواشنطن، صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم .األمريكية

اإلذاعية في برنامجها الصباحي الرئيسي، حيث استعرض التطورات   N P Rمطوًلا مع محطة وزارة الخارجية بأن الوزير أجري حديًثا 

علي الساحة المصرية، وفي مقدمتها استكمال خارطة الطريق السياسية بنجاح وانعقاد مجلس النواب الجديد، كما تناول األوضاع 

وزير الخارجية شملت عدًدا من الشخصيات المؤثرة في  وأضاف بأن لقاءاتاإلقليمية والتحديات التي يواجهها الشرق األوسط.

المجتمع األمريكي التي شاركت في جلسة الحوار التفاعلي التي نظمها مجلس األطلنطي، والتي شرح شكري خاللها الموقف المصري 

 السيد الوزير بوفد من المنظماتمن القضايا اإلقليمية، وعلى رأسها األوضاع في ليبيا وسوريا واالتفاق النووي مع إيران. كما التقى 

 اليهودية األمريكية حيث تناول سبل دفع عملية السالم في الشرق األوسط والتأكيد على الموقف المصري المساند لحل الدولتين.

 صياتأن وزير الخارجية التقي مساء أمس االثنين مع أعضاء مجلس الشئون الخارجية الذي يضم عدًدا من الشخ إلىوأشار أبو زيد، 

البارزة في المجتمع األمريكي والمسئولين السابقين ومديري الشركات الكبرى، حيث تناول اللقاء استعراض التطورات االقتصادية 

قاءات ل أجري ثالثةأوضح إن سامح شكري  والتي شهدتها مصر والمشروعات الكبرى والجهود الحكومية لتحسين المناخ االستثماري. 

 ل ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، ومؤسسة "فورن بوليسي".مع مجالس تحرير "الوو

 8/6/6902 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 حول الموضوعات اإلفريقية الفرنسية-المشاورات السياسية المصرية 

زياراته ومشاوراته السابقة في مصر، قام السفير/ محمد  علىدعوة من مدير إدارة إفريقيا بالخارجية الفرنسية، وردًا  علىبناء 

باريس لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين  إلىإدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، بزيارة 

وشملت المشاورات  فبراير الجاري، وذلك بمشاركة السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا وأعضاء السفارة المصرية 4و 3يومي 

للتعامل مع هذه التحديات، استعراض التطورات والتحديات الراهنة علي صعيد القارة اإلفريقية، وكيفية التنسيق والتعاون 

ومن أهمها قضايا السلم واألمن والتنمية واإلرهاب، خاصة في وسط وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وكذلك الصومال ومنطقة 

وتضمنت مشاورات مساعد وزير الخارجية المصري لقاءات مع .القرن اإلفريقي ذات األهمية اإلستراتيجية مصريًا وإقليميًا ودوليًا

ولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والبرلمان الفرنسي، كما تضمنت لقاءات مع اإلعالم المصري المسئ

 .والفرنسي، لعرض الرؤية المصرية لمجمل األوضاع اإلفريقية التي تمثل أولوية للسياسة الخارجية المصرية

 8/6/6902 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/852766/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6ce66e00-c6cd-46ee-88b7-a6f46cf565bc
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1403e8b3-64a2-4c28-a76b-2240d2e00b3f
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 تطالب الرئيس بإدانة تصريحات الزند بشأن قتل اإلخوان« رايتس ووتش»

السيسى بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند الذى قوق االنسان المعنية بالدفاع عن ح طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش

وقالت المنظمة فى بيان أنها اكدت فى رسالة بعثت بها إلى السيسى .لإلخوان المسلمين« قتل جماعى»دعا بحسب المنظمة، إلى 

ها تدافع عن القتل الجماعى ألنصار اإلخوان يتعين عليه ادانة تصريحات وزير العدل فى حكومته التى بدا أن»إنه 

قيام قوات األمن المصرية بالفعل بقتل جماعى ألنصار اإلخوان المسلمين فى حين اصدر قضاة احكاما »وزعمت أن .«المسلمين

ه وكالة بحسب ما نقلت«. على مئات آخرين باإلعدام فى قضايا جماعية يعنى ان تهديد وزير العدل أحمد الزند هو تهديد حقيقى

يهيمن عليه بالفعل خطاب  الذيالمناخ العام »وأضافت هيومن رايتس ووتش أن تصريحات الزند تضيف إلى .الصحافة الفرنسية

 «.معاد لإلخوان المسلمين يصدر عن مسئولين رسميين ووجوه اعالمية بارزة

 8/6/6902 الشروق

 إيطاليا تحذر مصر: لن نسمح بإخفاء مالبسات مقتل ريجيني

حذرت إيطاليا االثنين مصر من أنها لن تسمح بإخفاء مالبسات مقتل طالب الدكتوراه اإليطالي في جامعة كامبريدج جوليو 

وفيما نشرت وسائل اإلعالم تفاصيل مروعة عما تعرض .القاهرة وعلى جثته آثار تعذيبريجيني، بعد العثور عليه مقتوال في 

له ريجيني، ووجهت أصابع االتهام إلى االستخبارات المصرية، كان رئيس الوزراء ماتيو رينزي يواجه الضغوط إلقامة جنازة رسمية 

ب وصول جثمانه نهاية األسبوع الماضي إلى روما، أنه قتل وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقا .عاما 68للشاب البالغ من العمر 

وقال وزير الخارجية باولو جنتيلوني إن .إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كافة أنحاء جسمه

تيلوني في مقابلة مع وقال جن.مصر تبدي تعاونا مع فريق المحققين اإليطالي وخبراء الطب الشرعي الذين أرسلوا إلى القاهرة

وذكرت الصحيفة أن ريجيني تعرض للضرب ."صحيفة "ال ريبوبليكا": "نريد أن يتم تحديد المسؤولين فعال وسوقهم أمام القضاء

وكان ريجيني يعد في مصر .المتكرر، كما اقتلعت أظافر يديه وقدميه، وكأن "فرقة الموت" التي قتلته كانت تعتقد أنه جاسوس

 .ه حول الحركات العمالية. وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضا تحت اسم مستعار لصحيفة "ايل مانيفستو"أطروحة دكتورا

 8/6/6902 60عربى

 كاتب مصري: مصر وقعت بين مطرقة اإلمارات وسندان السعودية

مات كثيرة، بين مطرقة دولة اإلمارات مقد ضوء وفي نفسها، وجدت المصرية الدبلوماسية" أنالكاتب عبدالناصر سالمة يرى 

السورية،  -التركية، أو حتى المصرية -اإليرانية، أو المصرية -وسندان المملكة السعودية فيما يتعلق بالعالقات المصرية

المتحدة، يوسف العتيبة، لتؤكد ذلك،  الواليات في اإلماراتي السفير تصريحات" ثاء إنوقال في مقال له الثال."اليمنية -والمصرية

حيث شن هجوما عنيفا على تركيا، وتطلع في الوقت نفسه إلى عالقات قوية لبالده مع إيران، في الوقت الذي تقاوم فيه 

وقال إن الفجوة ."تعاون استراتيجي مع تركياالسعودية أي نفوذ إيراني في المنطقة، بل ودشنت في سبيل ذلك، مؤخرا، مجلس 

الواسعة "في وجهتي النظر السعودية واإلماراتية تجاه كل من إيران وتركيا، ألقت بظاللها، سلبا، على عالقات مصر بكل من طهران 

وأضاف ."ا مع طهرانوأنقرة، على الرغم من المحاوالت السعودية إلصالح عالقات مصر مع أنقرة، والمحاوالت اإلماراتية إلصالحه

السعودية،  -اإليرانية سوف يعد خصما من رصيد العالقات المصرية -أنه "بات من الواضح أن أي تقدم في العالقات المصرية

التركية، وهو ما جعل أحد الصحفيين األتراك البارزين يكتب  -والحال ذاته مع اإلمارات، في حال أي تقدم في العالقات المصرية

 ."ر العالقات المصرية مع بالده يبدأ من اإلماراتمؤكدا أن تطو

 8/6/6902 60عربى

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022016&id=f615097e-6cd3-4905-bec8-6b0f83f35499
http://arabi21.com/story/886339/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A#tag_49232
http://arabi21.com/story/886344/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#tag_49232
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 قوى وشخصيات ثورية بأمريكا ترفض مبادرتي "محسوب" وحمزاوي

القانونية أعلنت كيانات وشخصيات ثورية مصرية مقيمة بالواليات المتحدة األمريكية رفضها مبادرتي وزير الدولة للشؤون 

وقالوا، في بيان لهم إنه "ال مجال ألي مبادرات .والمجالس النيابية األسبق محمد محسوب، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي

أو محاوالت تتخطى إرادة شعبنا الثائر أو تتناول أنصاف الحلول التي تتعارض مع اإلرادة الثورية الحرة، في استرداد الشرعية 

وا على ضرورة زوال االنقالب العسكري، ومحاكمة مرتكبيه على ما اقترفوه في حق الشعب والوطن من إجرام، وأكد."الكاملة

كيانا وشخصية ثورية بالواليات  29ووقع على البيان  .وحتى يوم سقوط االنقالب 6900والقصاص العادل والتام للشهداء منذ يناير 

 "EAFAJ" ، والمنظمة المصرية األمريكية للحرية والعدالة"EAU" المتحدة، من بينهم اتحاد المصريين األمريكيين

 8/6/6902 60عربى

 

 ميل 6.5صحف عالمية: السيسي يتحدث عن التقشف وموكبه يسير على سجادة طولها 

األحمر ليسير عليها موكب  كيلو مترات من الطريق بالسجاد 4اهتمت وسائل إعالم عالمية، بتسليط الضوء على واقعة تغطية 

أكتوبر، بينما يطالب المصريين بالتقشف ويتحدث عن ضرورة رفع الدعم عن الحاجات األساسية  2السيسي، أثناء زيارته لمدينة 

صحيفة "فورين بوليسي" األميركية، تقريًرا تحت عنوان "بوابة السجاد األحمر المصرية" سخرت فيه من المشهد كتبت  للمواطن.

 اثناء األحمر، بالسجاد ميل 6.5 سيسي ليظهر متحدًثا عن التقشف، بينما يغطي طريق طولهللل: "هل هناك طريقة أفضل بالقو

الصحيفة أن السيسي كان يستقل سيارة المعة سوداء فوق السجاد األحمر، يوم السبت الماضي، أثناء وجوده  موكبه". وذكرت سير

 بعض إلى الحكومة تقدمهما التي والمياه الكهرباء عن الدعم برفع سيقوم أنه هناك في إحدى ضواحي القاهرة؛ حيث أعلن من

وكالة "أسوشيتد برس" األميركية، إن السيسي يواجه  وتحت عنوان "سجاد الرئيس يثير ضجة"، قالت .فقًرا المصرية العائالت أكثر

ليه سيارات موكبه خالل افتتاح مشروع إسكان اجتماعي موجة من االنتقادات بعد وضع السجاد األحمر على الطرق العامة لتسير ع

 في ضواحي القاهرة، في الوقت الذي دعا المصريين فيه للتقشف.

 0/6/6902 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/886295/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A#tag_49232
http://rassd.com/176372.htm
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 السياسة الداخلية

 -المصرية: الرئاسة 

 للمحطة النووية فى الضبعة السيسي يستعرض تفاصيل العقد النهائى

أشاد السيسي أمس بمعدالت تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، سيما في ضوء انتظام التيار الكهربائي خالل الصيف الماضي 

والتنفيذ خالل  رغم زيادة األحمال وارتفاع درجات الحرارة كما وج َّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان مواصلة معدالت االنجاز

الصيف المقبل، مع استمرار اإلجراءات التي تساعد على ترشيد استهالك الطاقة، و التوسع في توفير لمبات "اللد" للمواطنين، مع 

كما وجه الرئيس بأهمية تعزيز جهود تحصيل مستحقات الدولة، باإلضافة إلى االهتمام .استخدامها في أعمدة اإلنارة بالشوارع

السريعة في التعامل مع شكاوى المواطنين من أجل التوصل لحلول سريعة للمشكالت وتفادى تفاقمها بما يضمن باالستجابة 

جاءت تصريحات السيسي خالل اجتماعه أمس مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء .تحسين مستوى مختلف الخدمات المقدمة لهم

 والطاقة المتجددة. 

 0/6/6902 األهرام

الفرنسية: السيسي يتناول العالقات المصرية اإلفريقية ومكافحة اإلرهاب « جون إفريك»في حوار مع دورية 

 واألوضاع اإلقليمية

أجرى السيسي أمس حوارًا صحفيًا مع دورية "جون أفريك" وذلك بمناسبة قرب انعقاد منتدى االستثمار في إفريقيا الذي 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية .فبراير الجاري 60و 69ستستضيفه مدينة شرم الشيخ يومي 

يقية والتطورات التي تشهدها في إطار سياسة االنفتاح المصري على إفريقيا، باإلضافة بأن الحوار تناول العالقات المصرية اإلفر

إلى القضايا اإلفريقية وموقعها في أولويات السياسة الخارجية المصرية، السيما في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس األمن 

كما استأثرت موضوعات مكافحة .خالل شهر أبريل المقبلالتابع لألمم المتحدة وبدء عضويتها في مجلس السلم واألمن اإلفريقي 

اإلرهاب واألوضاع اإلقليمية، وخاصًة في كل من ليبيا وسوريا بجزء هام من محور القضايا اإلقليمية. وأضاف أن السيسي استعرض 

ة ة، وال سيما الجهود المبذولكذلك خالل الحوار مجمل تطورات األوضاع التي شهدتها الساحة المصرية خالل السنوات القليلة الماضي

لتحقيق التنمية الشاملة ومواصلة مسيرة اإلصالح الديمقراطي، والجهود واإلجراءات التي يتم اتخاذها لتنشيط السياحة وتوفير 

 .البيئة المالئمة والجاذبة لالستثمار

 0/6/6902 األهرام

 -المصرية: الحكومة 

  مليون جنيه فى األقصر 464محلب يتفقد مشروعات جديدة بقيمة مليار و

زار إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، محافظة األقصر، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، 

 6499فى مقدمتها، مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعونى، الذى يربط بين معبدى الكرنك واألقصر بطول  والتى يأتى

متر. كما يتفقد مشروع مستشفى األقصر لعالج السرطان، ويناقش المقترحات الخاصة بإقامة أول دار لألوبرا، وقاعة اجتماعات 

اه الشرب والصرف الصحى بمدن إسنا وأرمنت وبقية مدن المحافظة، والتى دولية بالمدينة، باإلضافة إلى متابعة مشروعات مي

  .مليون جنيه 464تصل تكلفتها إلى مليار و

 0/6/6902 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131811/136/475581/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131811/136/475583/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88427-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82/2576655#.VrmWovl97IU
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 يبحث سبل التعاون المشترك مع سفير اليابان بالقاهرةوزير النقل 

استقبل وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي، االثنين، سفير اليابان بالقاهرة تاكهيرو كاجاوا لبحث سبل التعاون بين الجانبين في 

)المرحلة األولى( من مترو األنفاق، وتناول اللقاء الدعم الذي يقدمه الجانب الياباني إلنشاء الخط الرابع .مجاالت النقل المختلفة

وإمكانية قيامه بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثانية للخط الرابع، وتعاون البلدين في الخطين الخامس والسادس 

 للمترو، وكذلك إمكانية قيام الجانب الياباني بنقل الخبرات في مجال التدريب في الموانئ البحرية.

 8/6/6902 الشروق

 -األجنبية: الوفود 

  كبير مستشارى الخارجية األمريكية يبدأ زيارة للقاهرة اليوم

، زيارة إلى مصر يجرى خاللها مباحثات مع كبار يبدأ السفير ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية األمريكي جون كيرى

  .المسئولين حول العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك، كما يلتقي مع عدد من كبار رجال األعمال

 0/6/6902 اليوم السابع

 -المصري: البرلمان 

 المستشار سرى صيام: استقلت من مجلس النواب بسبب التهميش

أكد المستشار سرى صيام عضو مجلس النواب المعين أنه تقدم باستقالته من مجلس النواب أمس األول ووجهها إلى رئيس 

وقال صيام إن هناك مناخا يهيئ لتقليص .بتسليمها مكتوبة إلى األمانة العامة للمجلسالمجلس الدكتور على عبد العال، وقام 

 ٧دوره فى األداء البرلمانى وتمثل هذا بصورة واضحة جدا عندما تم تشكيل لجنة إعداد الالئحة الداخلية للمجلس التى ضمت 

ذين يضعون الالئحة، واستطرد قائال: دارت التساؤالت خبراء اختارتهم هيئة مكتب المجلس، وفوجئ بعدم اختياره ضمن الخبراء ال

بداخلى بشأن قيام رئيس الدولة بتعيينى فى المجلس لالستفادة بخبراتى فى الجانب التشريعى وليس الرقابى بحكم عملى فى 

تم إحاطة، ولكن عندما يالقضاء ألكثر من نصف قرن ، وبالتالى فأنا لم يتم اختيارى لتقديم استجوابات أو بيانات عاجلة أو طلبات 

إعداد الالئحة وهى أهم عمل للمجلس فى الفترة الحالية وأول مرة ستصدر بقانون ويتم استبعادى، فمتى تكون االستفادة من 

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد األمين . وشدد المستشار سرى صيام على أن هذه االستقالة نهائية وال رجعة فيها.خبراتى

 .النواب  أن األمانة العامة تسلمت بالفعل استقالة صيام ، وأنه سوف يتم عرضها على هيئة مكتب المجلس العام لمجلس

 0/6/6902 األهرام

 

  مارس 04الصحة": االنتهاء من مسودة قانون التأمين وطرحه للحوار المجتمعى "

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، أن اللجنة ستنتهي من إعداد المسودة 

مارس المقبل. وقالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل،  04النهائية لمشروع القانون 

أشهر، مشيرة إلى أن اللجنة تجرى حاليًا تعديال شامال على  2لقانون سيتم وضعها بعد اعتماده بـ ، إن الالئحة التنفيذية ل

القانون، واضعة فى اعتبارها مالحظات المجتمع المدنى. وأضافت الدكتورة وجيدة، أنه سيتم طرح المشروع للنقاش المجتمعى 

  .حتى يحظى القانون بقبول ورضا شعبى ومجتمعى بعد االنتهاء من المسودة النهائية وستستمر عمليات التعديل

 0/6/6902 اليوم السابع

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022016&id=92974603-8cae-4741-b64c-efc95b73e5ea
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%89-%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%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2576633#.VrmWpPl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131811/25/475512/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%89/2576457#.VrmW8_l97IU
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 -واالئتالفات: األحزاب 

 

  دعم مصر": سنرفض استقالة "سرى صيام" فور عرضها على الجلسة العامة للبرلمان"

قال السفير محمد العرابي، القيادى بائتالف دعم مصر، إن نواب المجلس وعلى رأسهم قيادات االئتالف سيرفضون طلب المستشار 

سرى صيام بتقديم استقالته من المجلس نظرا لكونه قيمة كبيرة وإضافة للبرلمان. وأضاف أن االئتالف يرفض التصريحات التى 

ان للمستشار سرى صيام ألن هذا لم يحدث على اإلطالق، ودائما ما كان يشارك فى المناقشات تشير لوجود تهميش من قبل البرلم

الهامة. وأوضح أنه حال إصرار سرى صيام على االستقالة فإن المجلس لن يجد حال سوى قبول استقالته وتمنى التوفيق له خالل 

  .الفترة المقبلة

 8/6/6902 اليوم السابع

 -الدينية: المؤسسات 

 

 المفتى يستقبل مسئولة حقوق االنسان األمريكية

االمريكية وأكد خالل اللقاء إننا استقبل أمس شوقى عالم مفتي الجمهورية سارة سوا المس مسئولة حقوق االنسان فى الخارجية 

جميًعا فى سفينة واحدة ضد سرطان اإلرهاب، ونحن نحترم حرية الرأى والتعبير فى حدود سيادة القانون، وبما ال يصطدم مع 

 «.المصالح العليا للوطن

 0/6/6902 األهرام

 -تصريحات: 

 

  سامح عاشور: ساندنا "األطباء" ضد أمناء الشرطة وسنقاوم أى عنصر فاسد

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن عالقتهم مع كل الجهات تقوم على االحترام المتبادل، مضيفا أنهم يحترمون الشرطة فى 

عنصر فاسد يسئ للمواطنين. وأضاف: ساندنا نقابة األطباء ضد بعض أمناء الشرطة، وسنقاوم أى  أداء دورها وسيقاومون أى

عنصر فاسد يسئ للمواطنين"، الفتا إلى أنه سيضع الحجر األساسى لنادى أسيوط خالل هذا العام. ووجه رسالة لألعضاء المرشحين 

لزمالئكم وأن تكون المنافسة محترمة يكون الخالف فيها شريف من  النتخابات النقابات الفرعية قائال:" أتمنى أن تكونوا قدوة

  ."أجل الحفاظ على وحدة المحامين

 0/6/6902 اليوم السابع

  منتصر الزيات: آن األوان إلسقاط "األصنام" فى نقابة المحامين

سماها "األصنام" فى نقابة المحامين وكل من أهانوا النقابة وأوردوها أسوء مورد، قال منتصر الزيات، إنه آن األوان إلسقاط ما أ

متهما النقيب الحالى سامح عاشور باإلساءة للمهنة. وأضاف انه سيدعو إلسقاط رجال سامح عاشور فى االنتخابات الفرعية، الفتا 

حقيقية فى استرداد كرامة وهيبة المهنة علينا التوحد  إلى أنها الخطوة االولى نحو إسقاط "عاشور". وتابع:"إذا كانت الرغبة

  ."إلسقاط عاشور ورجاله

 0/6/6902 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B3%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-/2576358#.VrmXF_l97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131811/25/475540/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86--%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%B5/2576612#.VrmWsfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86/2576543#.VrmW1vl97IU


 

 

6902 فبراير 90   مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 السادات: تعديالت الدستور ليست أولويتنا اآلن

لمان حاولت مراعاة التوازن، موضحا أنه قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التي عملت على وضع الئحة البر

المؤتمر المنعقد، اليوم  وأضاف خالل.المجلسيجري إعداد المسودة الخاصة بها إلرسالها لمجلس الدولة، في ظل ارتباك أصاب 

 ىحتعلى عاتق البرلمان"، أن بعض األعضاء رفضوا عرض الالئحة على مجلس الدولة  الثالثاء، بعنوان "اآلمال والطموحات الملقاه

ال يكون له سلطة على البرلمان، والبعض اآلخر يرى أن ذلك أفضل، والبعض ذهب لألخذ برأي المحكمة الدستورية، مؤكدا أن األمر 

المواد به للتوضيح لمنع اللغط الحادث اآلن ورفض الحديث عن تعديالت الدستور، على الرغم من حاجة بعض .لم يحسم بعد

 واختالف اآلراء، بحد قوله، على الرغم من تفكير البعض في التعديالت لكنها ليست أولوية المجلس اآلن.

 0/6/6902 مصر العربية

 

  سيف اليزل: أتواصل مع سرى صيام إلقناعه بالعدول عن استقالته من البرلمان

، رئيس ائتالف "دعم مصر"، أن استقالة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض األسبق وعضو قال اللواء سامح سيف اليزل

مجلس النواب، من البرلمان تعد خسارة كبيرة، موضحًا أن "صيام" يعد قيمة وقامة كبيرة، وله خبرات وباع قانونى طويل. وأضاف 

 فى فترة حرجة والبرلمان يحتاجنا جميعا يد واحدة".  أنه سيتواصل معه إلقناعه بالعدول عن استقالته، مشددا: " نحن

 8/6/6902 اليوم السابع

 

  ونستورد منتجات بها صراصير لجمارك: مصر سلة نفايات العالمرئيس ا

عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن قرارات تنظيم االستيراد ورفع الرسوم الجمركية لبعض السلع، هدفها  مجديقال الدكتور 

البيت المصرى ليس فى حاجة إليها فى الوقت  السلعحماية المستهلك المصرى، والصناعة الوطنية المصرية، مضيفا "بعض 

مصانع يعمل بها اآلالف". وأضاف خالل كلمته بمؤتمر التحاد الصناعات الحالى، وفى المقابل ليس هناك نقد أجنبى لشراء خامات ل

ية كونترات بها نشارة وألواح خشب 3المصرية، مصر أصبحت بوتقة وسلة لجلب نفايات العالم، وتابع "األسبوع الماضى وصلت لنا 

  ."ورفض موظفو المصلحة وهيئة الرقابة فتحها تستخدم فى البناء بها صراصير

 8/6/6902 اليوم السابع

 

 مرسي: أنا رئيس لكل المصريين ولم ألتِق هيئات إخوانية

، التعليق  على الفيديوهات المعروضة، فسمحت له بذلك، ليتحدث موضحا أن 8/6/6902لب مرسي من المحكمة، بجلسة ط

هناك مشهدين في األسطوانة الثالثة التي عرضت، خاصة باجتماعات له مع حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن هذه االجتماعات 

زب الحرية والعدالة. وأضاف "ضربت مثاال لم تكن بعد أن تولى رئاسة الجمهورية، بل هي مصّورة قبل ذلك عندما كان رئيسا لح

ميكروفونا لقنوات  69على ذلك وأنا واقف على المنصة وبجواري الدكتور محمد بديع والدكتور محمود حسين، وأمامنا أكثر من 

ك بعدم سمختلفة، وأن اللقاء كان بخصوص شرح القضية الفلسطينية مع الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر". "أنا ما زالت أتم

اختصاص المحاكمة والئيا لمحاكمتي، كما أبديت في أولى الجلسات، فأنا أرفض المحاكمة، وليس المحكمة، وأنا رئيس لكل 

 المصريين، وأنا لم ألتِق البّتة مع أي هيئات إخوانية منذ توليت منصب رئيس الجمهورية وحتى االنقالب العسكري".

 8/6/6902 العربى الجديد

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%A9/919281-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84--%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86/2576010#.VrmXgvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%8A/2575536#.VrmX0_l97IU
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/8/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%82-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 -شو: توك 

  "عمرو أديب: سرى صيام رغب فى قيادة البرلمان والرئاسة ردت "القرار للنواب

كشف عمرو أديب، عن كواليس تعيين المستشار سرى صيام بمجلس النواب، قائال:" كان يريد أن يتم تعيينه لرئاسة البرلمان 

لكن الرئاسة أبلغته أن األمر يرجع لقرار وإرادة األعضاء فى اختيار رئيس المجلس". وأوضح أن "صيام" لم يكن سعيدًا منذ دخوله 

أن مكانه رئيسا للبرلمان وليس وسط األعضاء، مضيفًا: "سرى صيام لم يجد نفسه أو ذاته داخل  مجلس النواب، وكان يشعر دائماً 

  ."البرلمان، ويشعر أنه قامة أكبر من رئيس المجلس 

 0/6/6902 اليوم السابع
 

 آخر النهار":"أخونتى" بعد إطالق حملة"أخالقنا" لعبة قديمة وسخيفة“عمرو خالد لـ 

المى، الهجوم عليه بعد إطالق حملة "أخالقنا" التى تهدف إلى إحياء منظومة األخالق والقيم التى استنكر عمرو خالد، الداعية اإلس

كان يتميز بها دومًا الشعب المصرى ودفعها بشكل إيجابى، فيما رد على االتهامات التى الحقته مؤخًرا، بانضمامه لإلخوان 

ونفى خالل  ."قديمة وهذا الكالم غير صحيح على اإلطالق بقوله:"هذا الكالم عيب وسخيف وإقصائى بحيلة سخيفة، ولعبة

حواره مع خالد صالح، ببرنامج "آخر النهار"، ما تررد حول إقصاءه من الحملة، بقوله: "هو أنا حد عينى علشان يعزلنى، وهذا الكالم 

ة "أخالقنا" برعاية وزارة الشباب غير صحيح، وهذا عمل تطوعى يقوم على الخيام"، مشيرا إلى أنه عندما تمت دعوته إلدارة حمل

  ."والرياضة، قام بهذا العمل متطوًعا، متسائًلا، "وده جزاتى؟

 0/6/6902 اليوم السابع
 

  خالد صالح: استقالة سرى صيام تعنى أن مناخ البرلمان طارد للكفاءات والقامات

استقالة المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء األعلى األسبق من البرلمان، مشيرا استنكر خالد صالح، 

إلى أنه ال ينبغى أن تمر استقالة هذا الرجل مرور الكرام. وأضاف أن المستشار سرى صيام، ُمعين من قبل السيسى، وخروجه بهذا 

يسيطر عليه، يعنى أن البرلمان ُيقدم مناخ طارد للكفاءات والقامات.  الذيجن يعتليه، والش الذيالشكل من مجلس النواب بالحزن 

وطالب بالتحقيق فى استقالة المستشار سرى صيام من مجلس النواب، سياسًيا وإعالمًيا، ألن هناك عالمات استفهام كثيرة وراء 

  .هذه االستقالة لقيمة مثل هذا الرجل الذي شغل أرفع المنصب بالدولة

 8/6/6902 اليوم السابع
 

 «تعيينه بالبرلمان غلط»مرتضى منصور عن استقالة سري صيام: 

الغلط من األول »عّلق عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، على استقالة المستشار سري صيام من المجلس، قائال: 

توقعت استقالة سري صيام من فترة ومن : »«العاصمة»على قناة « انفراد»امج في برن وقال.تعيين سري صيام في البرلمان

« صيام»أضاف أنه توقع صدام من البداية بين و.«ن غير ما حد يتاجر بيهاأول جلسة، واالستقالة جت في الوقت المناسب م

مستكتر على عبدالعال، رئاسة مجلس النواب،  أنتقولت لسري صيام »ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، قائال 

رفض النواب الستقالة سرى  وعن احتمالية.«ونصحته باالستقالة وبعدها جالي في المجلس قالي أنا هعمل بنصحتك وهستقيل

ما ينفعش نفرض عليه أنه يقدم خدمة عامة غصب عنه، ولو لم تقبل هيستقيل تانى، سرى صيام ليست مكانته »صيام، قال: 

 .«في البرلمان أو أنه يقعد غصب عنه

 8/6/6902 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7/2576417#.VrmW-_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7-/2576369#.VrmXC_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7/2576347#.VrmXHvl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56b9076e9d7873303edfb36d/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1454966638
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 «لكنه رفض»العدول عن االستقالة « صيام»مصطفى بكري: طلبت من 

قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه تحدث هاتفيا مع المستشار سري صيام عضو مجلس النواب المستقيل، وطلب منه 

مهم جدا بالبرلمان « صيام»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم ، أن وجود «بكري»وأضاف .العدول عن االستقالة لكنه رفض

هو قالي نصا أنا لن أعود مرة أخرى ولن أتراجع عن استقالتي، حتى لو تم »وتابع: .ألنه شخصية محل احترام من جميع النواب

أكدت له خالل »واستطرد: .قالته لكنه رفض اإلعالن عنها، موضحا أنه ذكر له أسباب است«رفض االستقالة من نواب المجلس

، الفتا إلى أنه كان يتمنى «المداخلة الهاتفية أهمية وجوده بالمجلس، ولكنه قال لي أنا تحت أمر البلد في أي مشورة قانونية

 ضمن اللجنة الخاصة بوضع الئحة البرلمان الجديدة.« صيام»شخصيا لو كان تم وضع 

 8/6/6902 الشروق

 

 «الدولة تكيل بمكيالين»إبراهيم عيسى: « األولتراس»عن تعامل الحكومة مع مظاهرات 

أعلن عن نفسه اليوم كأقوى تنظيم في مصر، في ظل عدم وجود قوى أو أحزاب سياسية  قال إبراهيم عيسى، إن األولتراس

منهم أمام استاد الدفاع الجوي يدل على قوتهم  69واضحة اآلن، مؤكدا أن مشهد تظاهر األولتراس اليوم في ذكرى مقتل 

وضمهم له، كما أن لديه برنامجا واضحا أن األولتراس لديهم القدرة على الحشد والتعبئة وجذب األعضاء  وأضاف.التنظيمية

وعقيدة ثابتة وخبرات التواصل وإعطاء التعليمات والتماسك الداخلي والقدرة على التحدي واستحضار عدو وخصم، وكل هذا يدل 

اس ، تعامل األمن اليوم مع التظاهرة التي قام بها أولتر«عيسى»في السياق ذاته، انتقد .على أنه التنظيم األقوى في مصر

زملكاوي وأولتراس أهالوي إلحياء ذكرى مقتل زمالئهم، موضحا أنهم لم يحصلوا على تصريح من أجل التظاهر ومع ذلك لم يتم 

نحن أمام دولة بالية غير قادرة على التفكير والتعامل معهم سوى باستخدام األداء »وتابع: .القبض عليهم وفقا لقانون التظاهر

قط قانون التظاهر بعد خروج األولتراس، والدولة تكيل بمكيالين فهي تقبل بالتظاهر ألنها ال تستطيع األمني أو األبوي.. اليوم س

 «.أن تواجهه وتسجن شباب في تظاهرات ألنها تمكنت من قمعها

 8/6/6902 الشروق
 

 الحكومة: لن نعين موظفين جدد في الدولة ولدينا ما يكفي 

صرح وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، أن الحكومة المصرية قررت عدم تعيين موظفين جدد لشغل وظائفها، وذلك 

 من أزيد جًدا كبير عدد وقال "بدر": "في."العاصمة" الفضائيةأثناء لقائه مع سعيد حساسين، ببرنامج "انفراد"، المذاع على قناة 

 بقيء ال تتناسب مع هذا العدد"، وأضاف أنه "ال استغناء عن أي موظف في أي مكان في الدولة، لكن في األدا جودة لكن االحتياج،

 ."ترشيد، إنك متزودش أعباء جديدة

 8/6/6902 رصد

 -ميديا:  سو شيال

 سيف الدولة: إلغاء عزاء نجل حسن البنا "عيب وعار"

استنكر الكاتب محمد سيف الدولة الباحث في الشأن القومي العربي إلغاء عزاء أحمد سيف اإلسالم نجل حسن البنا مؤسس جماعة 

البقاء هلل في أحمد سيف اإلسالم حسن “تويتر": وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر ".اإلخوان المسلمين

 ."البنا الذى قامت الجهات األمنية بمنع مساجد مصر من استقبال عزائه، عيب وعار، فليس فى الموت خصومة أو عداء

 8/6/6902 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022016&id=cb91a18c-0bea-496c-b40a-acfab1e8c310
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022016&id=0216d8a5-2c36-48a2-8d25-55e8abc2e305
http://rassd.com/176353.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%A7/918900-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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 وائل غنيم: االعتذار للشباب المحبوسين مش من "أخالقنا"

استنكر الناشط السياسي وائل غنيم، استمرار حبس الصحفي حسام عيسى بالرغم من صدور حكم محكمة ببراءته من التهم 

عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، أن حسام قضى ما  وأضاف غنيم في تدوينة.المنسوبة إليه

لألسف حسام لحد النهاردة محبوس في قسم المنتزه بعد أسبوعين من .يقرب من عامين في الحبس االحتياطي قبل محاكمته

ونوا بيجهزوله قضية ثانية تمنع حكم المحكمة باإلفراج عنه. ليه؟ ألن األمن الوطني مش عايز يخرجه، وفيه خوف من إنهم يك

آالف الشباب الواعد مرميين في السجون قهًرا وظلًما بدون محاكمة وفي .من خروجه ويرجع بسببها مسجون احتياطي مرة ثانية

ظروف غير إنسانية، في ظل تأييد واسع وهوس أمني هيسبب للبلد كارثة على المدى البعيد. ومش هينفع وقتها نعالج مواطن 

لألسف مش بنواجه  المحور، إحناوشعور المظلومين دول باليأس والرغبة في االنتقام بحملة إعالنات عن األخالق على الخلل 

 !بنصنعهالتطرف، إحنا 

 0/6/6902 ربيةمصر الع

 نور فرحات: سري صيام رفض االرتواء بماء نهر الجنون

علق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري على استقالة المستشار سري صيام من البرلمان قائالًَ : "رفض أن يرتوى بماء 

رفض أن يرتوى بماء نهر الجنون، “عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك":  في تدوينة وقال ."نهر الجنون

 ."استقال القاضي سرى صيام من البرلمان

 8/6/6902 مصر العربية

 يتوهم أن السيسي سيحمي شعب سوريا فليراجع عقلهالمطيري: من 

أشار حاكم المطيري أستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يتدخل لحماية الشعب 

عبر حسابه على موقع التدوين المصغر  وقال في تغريدة.حسب وصفه –السوري ألنه يقف بشكل رسمي مع الرئيس بشار األسد 

من يتوهم بأن جيش السيسي الذي يقف بشكل رسمي مع بشار سيدخل سوريا لحماية الشعب السوري من روسيا وإيران “"تويتر": 

 ."فليراجع عقله، المؤامرة كبيرة واهلل أكبر

 8/6/6902 مصر العربية

 والسيسي بيقول بتخسر وهيشربنا مية مجاري مليار.وائل عباس: القابضة للمياه ربحت ربع 

: المياه أزمة حول ،”بوك فيس“ اإلجتماعي التواصل بموقع حسابه عبر له قال المدون والناشط السياسي وائل عباس، في منشور

مختتمًا:  وتابع .”ية مجاريم يشربنا وها بتخسر بيقول والسيسي! جنيه مليار ربع صافية ارباح عاملة للمياه القابضة الشركة أن“

 .”حرامي ده وال مش حرامي؟” 

 8/6/6902 بوابة يناير

 األسواني: مشكلتنا المصري الذي يؤثر السالمة على الكرامةعالء 

لو احتذى المصريون بشجاعة نقابة األطباء ضد أمناء الشرطة البلطجية، “قال الكاتب والروائي العالمي، الدكتور عالء األسواني، أنه 

 مشكلتنا”: “تويتر“التدوينات القصيرة موقع  علىفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي  واختتم .”لكانوا تحرروا من الظلم من زمان

 .”المصري الذي يؤثر السالمة على الكرامة

 8/6/6902 بوابة يناير

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/919173-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7
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%A7/918684-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%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%A7/918612-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87
http://yanair.net/?p=47196
http://yanair.net/?p=47081
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 وقفة لعمال شركات النظافة باإلسماعيلية أمام مبنى المحافظة

أمام مبنى محافظة اإلسماعيلية، صباح اليوم؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مطالبين  نظم عمال النظافة وقفة

هاني برايا، رئيس الشركة المسؤولة عن جمع القمامة: "رئيس حي ثاني يتعسف ضد الشركة ويرفض  وقال المحافظ بالتدخل

ويعلق فتحي سعد "عامل":  ."صرف مستحقاتها المالية، وهو سبب تأخير صرف المرتبات، وقد يضطرنا إلى تسريح العمال

وتضيف ."ش الفلوس ودي مش المرة األولى للمشكلة"مبناخدش حقنا من الشركة وكل لما نشتكي المدير بيقولنا الحكومة مبعتت

 ."رشا منصور، موظفة "شوية حرامية بياخدوا فلوس النظافة في فواتير الكهرباء وبيحطوها في جيبهم

 6902-6-8 رصد

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 بالبنوك دوالر مليون 49 يضخ المركزي البنك

مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي اليوم الثالثاء، وذلك بالعطاء  49يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

 وباع الدوالرى الدوري، بعد تعديل آلية العطاءات الدوالرية التي تطرح بشكل دوري أيام األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع

مليون دوالر  49مليون دوالر للبنوك، من إجمالي  30.4المصري في العطاء الدوالري الدوري يوم األحد الماضي، نحو  البنك المركزي

 جنيه للدوالر. 4.43، وبسعر %35.4عرضت خالل العطاء، بنسبة تخصيص بلغت 

 6902-6-0 بوابة االخبار

 مصر في مستثمرة أجنبية دولة أكبر بريطانيا: األعمال رجال

قال علي عيسى، نائب رئيس جمعية رجال األعمال المصريين، وعضو الغرفة التجارية المصرية البريطانية، إن بريطانيا أكبر 

جاء ذلك خالل لقاء وفد من غرفة التجارية  منها الغاز و البترول واالتصاالت واألدوية دولة أجنبية مستثمرة في مصر بمجاالت عديدة

البريطانية برئاسة جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر مع أعضاء جمعية رجال  -المصرية 

عيسى، أن أحدى الشركات البريطانية قامت بتوقع  وأضاف األعمال المصريين بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن

 عقد شراكة مع شركة مصرية تعمل في مجال الطاقة المتجددة، يمثلها رجل األعمال عمرو علوبة األمين العام للجمعية.

 6902-6-8 بوابة االخبار

 جنيهات بالسوق السوداء في مصر 8.89الدوالر يقفز إلى 

تعتزم مصر تخفيض سعر عملتها المحلية رسميًا، للحد من أزمة النقد األجنبي الحادة التي تعاني منها أسواق الصرف. وبدأت 

جنيهات للدوالر انخفاضا من  8.65، على أساس سعر صرف 6902/6904الحكومة في إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 

أسعار الدوالر قفزاتها في السوق  وواصلت مجّدداً لية، ما يكشف عن النية لخفض سعر الجنيه جنيهات في السنة المالية الحا 4.45

جنيهات، وسط توقعات بمواصلة االرتفاع خالل األيام المقبلة، في حين يبلغ سعره الرسمي  8.89السوداء، أمس، ليرتفع إلى 

 جنيهات.  4.83

 6902-6-0 بي الجديدالعر

 

http://rassd.com/176323.htm
http://akhbarelyom.com/article/56b97b2c9d78738a6b6a43d3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-1454996268
http://akhbarelyom.com/article/56b8c35f9d7873d820187d92/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1454949215
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-8-80-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 «المحتكرين»المستوردون يحذرون: أزمة فى األسعار بسبب 

فبراير، بغرفة القاهرة التجارية بمحاسبة الصناع المحتكرين  8طالبت الشعبة العامة للمستوردين في اجتماعها، اإلثنين 

أسعار السلع، والمنتجات باألسواق  وحذرت الشعبة من اشتعال أزمة حادة في وإخضاعهم للرقابة وحماية حقوق المستهلك

مؤكدة  6902لسنة  43و  6905لسنة  006و  000المحلية الفترة المقبلة نتيجة تداعيات قرار تنظيم االستيراد الصادر مؤخرا، رقم 

أن المستهلك البسيط الضحية األولى واالهم من وراء هذا القرار.وأعلنت الشعبة تشكيل لجنة مكونة من رئيس شعبة 

ستوردين أحمد شيحة، وأسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هالل رئيس شعبة األدوات المنزلية الم

والكهربائية، وفتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة األدوات المنزلية، لمتابعة أزمة تقييد االستيراد والقرارات غير المدروسة التي 

 أصدرها وزير الصناعة.

 6902-6-8 بوابة االخبار

 «النقد األجنبى»تتوقفان عن اإلنتاج لعدم تدبير « L.G»و« جنرال موتورز»

« L.G»جنرال موتورز، الذي يعد أكبر طاقة إنتاجية لتجميع السيارات في مصر، و ، اإلثنين، أن مصنعى«المصرى اليوم»علمت 

مصنع تتولى توريد المستلزمات، توقفت تمامًا عن اإلنتاج، وتم إخطار عدة جهات معنية بالتوقف،  099لألجهزة المنزلية، ونحو 

قد األجنبى. وقال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة ومنح العمالة إجازة مدفوعة األجر، حتى إشعار آخر، بسبب مشاكل تدبير الن

الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن األزمة في األساس ناتجة عن مشاكل عدم وفرة النقد األجنبى، كما أن مثل 

رًا لنقد األجنبى، مشيهذه المصانع الكبرى ال يمكنها، وفقًا لإلجراءات الجديدة من البنك المركزى، أن تتعامل في السوق السوداء ل

إلى أن عددًا كبيرًا من المنتجين ال يستطيعون اإلفراج عن الشحنات الواردة من المكونات والمستلزمات عبر الموانئ، وفقًا لنموذج 

 جمارك، إال بعد سداد القيمة بالدوالر وهو ما يتعذر تنفيذه. 4

 6902-6-8 المصري اليوم

 

6905خالل  %02.4تراجع الصادرات غير البترولية بنحو   

مليار دوالر،  08.506ليبلغ نحو  %02.48الماضي، بنحو  6905سجلت معدالت الصادرات غير البترولية بمصر، تراجًعا خالل عام 

وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن إجمالي صادرات مصر  6904مليار دوالر خالل عام  66.626مقارنة بنحو 

مليار دوالر خالل ديسمبر  0.054مليار دوالر، مقارنة بـ 0.402، لتسجل %06.3غير البترولية، خالل ديسمبر الماضي، تراجعت بنحو 

 مليار دوالر 6.600مليار دوالر مقارنة بـ 6.655لتسجل  ،%6وأشار التقرير إلى تراجع صادرات قطاع الحاصالت الزراعية بنحو  6904

مليار دوالر، ثم صادرات المالبس  0.424مليار دوالر مقارنة بـ 0.493، ليبلغ مستوى %69وانخفض قطاع الصناعات اليدوية بنحو 

ماليين دوالر  092نحو ، ثم صادرات الغزل والمنسوجات حيث سجلت %2مليار دوالر بنسبة تراجع  0.434الجاهزة والتي سجلت 

 .%69مليون دوالر بنسبة انخفاض  296، ثم صادرات المفروشات المنزلية وسجلت %4بتراجع 
 6902-6-8 رصد

 الجمركية الرسوم رفع من الحصيلة في زيادة جنيه مليار 0.5

مليار جنيه عقب قرارات رفع  0.5عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن زيادة الحصيلة الجمركية بقيمة  كشف الدكتور مجدى

 الرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة، والتي تسهم في توفير النقد األجنبي للمصانع.

 6902-6-8 بوابة االخبار

http://akhbarelyom.com/article/56b8885d9e7873be099c6144/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-1454934109
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889243
http://rassd.com/176315.htm
http://akhbarelyom.com/article/56b8cd0d9e7873f529219dbc/1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-1454951693
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 صحهال

بي رمد طنطا لمستشفى دار الشفاءوصول مصا  

سيارات اإلسعاف التي نقلت المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات في النظر إثر حقن أعينهم بمادة "أفاستن" في مستشفى  وصلت

فبراير، قد قام  8د.أحمد عماد الدين راضي، االثنين وكان وزير الصحة والسكان  رمد طنطا، إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة

بزيارة المرضى في مستشفى رمد جامعة طنطا، وقرر عرضهم على لجنة من كبار أساتذة العيون جامعتي القاهرة وعين شمس، 

 متعهدا بعالجهم على نفقة الدولة وسفرهم إلى الخارج إذا اقتضت حالتهم.

 6902-6-8 بوابة االخبار

 

 «رمد طنطا»وزير الصحة يتجاهل زيارة مصابي 

تسبب تجاهل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، زيارة مصابي رمد طنطا استياء المرضى وأقاربهم الذين كانوا ينتظرون تلك 

تفاجئوا بتجاهل الوزير لهم وعدم زيارته والتقاؤه بهم بالرغم من تواجده وأكد أقارب المصابين، أنهم  الزيارة منذ حدوث الواقعة

 داخل المستشفى والتقاؤه بالمدير.

 6902-6-8 بوابة االخبار

 

 ضبط مصنع غير مرخص داخله أغذية غير صالحة لالستهالك اآلدمي في بني سويف

مصنع غير مرخص لتصنيع المواد الغذائية، والبسكوت المحشو، غير صالحة لالستهالك  ضبطت إدارة مباحث تموين بني سويف

باكو بسكوت محشو  89آالف، و 09وعثر رجال مباحث التموين، في المحافظة على  اآلدمي بمدينة إهناسيا غرب بني سويف

من زجاجات  248رحلة التقطيع والتغليف، وبالفراولة جاهز للتداول باألسواق، وكمية من قطع البسكوت المحشو بالفراولة قبل م

 قالبا سمن صناعي يستخدم في مراحل تصنيع الحلوى منتهى الصالحية. 64عصائر لمشروب مانجو ال يوجد علية مدة الصالحية، و

 6902-6-0 الوطن

 

 سكاناإل

 العقارب"..الحكومة هدمت المنازل واألهالي بالعراءمصر: غضب في "تل 

أثار استئناف الحكومة المصرية المفاجئ هدم عشش ومساكن األهالي في منطقة "تل العقارب" في السيدة زينب في القاهرة، 

زالة، خالل أمس االثنين، غضب األهالي، لعدم تسلمهم وحدات سكنية بديلة حسب ُوعود المحافظة، التي أكدت وقف عمليات اإل

وزادت قسوة البرد وحالة الطقس السيء من غضب األهالي، مؤكدين أن  األيام الماضية، بسبب امتحانات نصف العام الدراسي

ألف نسمة، ال سيما األطفال منهم  499الحكومة المصرية مسؤولة عن رفع المعاناة عن سكان "تل العقارب"، البالغ عددهم نحو 

 4وكانت محافظة القاهرة قد قطعت الكهرباء والمياه عن تلك المنطقة التي تصل مساحتها إلى  مرضىوكبار السن والنساء وال

أفدنة إلجبار األهالي على ترك مساكنهم، على الرغم من ارتباط األهالي بمدارس أوالدهم وبأعمال حرفية وأخرى يومية األجر وغير 

 ثابتة. 

 6902-6-0 العربي الجديد

 

http://akhbarelyom.com/article/56b9097a9e7873e949dd76d1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1454967162
http://akhbarelyom.com/article/56b8a5689e78731f170b3d72/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-1454941544
http://www.elwatannews.com/news/details/963133
http://www.alaraby.co.uk/society/2016/2/9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 النقل والمواصالت

 سنوًيا جنيه مليارات 2 تتطلب الطرق صيانة: النقل وزارة

الطرق ونعمل على إصالحها، قال المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم إن الوزارة نعترف بوجود مشاكل كبيرة في عدد من 

وأكد متحدث وزارة النقل أن هناك مشكلة في اإلدارة  مليارات جنيه سنويا لصيانتها ٦الفًتا إلى أن صيانة للطرق التي تتطلب 

 ووليس هناك ما يمنع من االستعانة بشركات أجنبية إلدارة السكة الحديد والموانئ والنقل النهري، الفًتا إلى أن هدف الوزارة ه

 االستعانة بإحدى الشركات العالمية إلدارة مرفق السكة الحديد لتحسين الخدمة وتطويرها.

 6902-6-8 بوابة االخبار

 معبرا غير شرعى على السكة الحديد لتفادى حوادث القطارات 660إغالق 

شنت اإلدارة العامة لشرطة النقل والمواصالت باالشتراك مع األجهزة األمنية حملة أمنية مكبرة إلزالة وغلق المعابر غير القانونية 

مديرية أمن فى إطار  02معبرا بـنطاق  660على جانبى شريط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وتنجح فى إغالق 

فة إلى الحفاظ على حياة المواطنين والتى تعتمد فى أحد محاورها على اتخاذ كافة اإلجراءات إستراتيجية وزارة الداخلية الهاد

 .الالزمة لضمان سالمة المواطنين والحد من الحوادث والسيما حوادث القطارات
 6902-6-0 اليوم السابع

 ممدوح حمزة: اعتراف وزير النقل بالفشل تعليمات الستكمال خصخصة مصر

أكد الناشط السياسي، المهندس ممدوح حمزة، أن اعتراف وزير النقل المصري بالفشل في إدارة القطارات المصرية، استكمال 

وأوضح حمزة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن ما قاله وزير النقل من اعتراف بالفشل،  لخصخصة مصر

 .ما هو إال تعليمات الستكمال خصخة مصر بالكامل، مشيرا إلى أنه ستتبع تلك الخطوة خصخصة البنوك والشركات الحكومية أيضا

 6902-6-8 رصد

 االعالم

 عكاشة يغلق "الفراعين" لرفض والدته اإلنفاق على القناة

أكد الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس نواب السيسي، أن والدته أخبرته بعدم استكمالها اإلنفاق على القناة، وذلك خالل لقائه 

القناة معرضة لإلغالق يوم السبت المقبل لعدم تمكنه وأوضح عكاشة أن  ."ببرنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الفراعين

   ."من سداد مديونيات القناة، وأشار إلى أن جميع القنوات في مصر تمول من الغرب إال قناة "الفراعين
 6902-6-0 رصد

 الزراعه
 

 القمح فى ذمة اهلل

تقرأ في عدد األهرام التعاوني الصادر،غدًا ،الثالثاء عددًا من الملفات الهامة منها، نجاح مخطط وزارة التموين فى مصر لتدمير 

كما تتناول الجريدة في عددها ملًفا بعنوان "القمح في ذمة اهلل" وترصد فيه تفاصيل خداع   زراعة القمح لصالح مافيا االستيراد

ومن المقرر أن الجريدة لن تتوقف عن حملتها ضد القرارات  من المزارعين بالدعم %00الوزراء، وزعم استفادة وزير الزراعة لرئيس 

 .التي أغضبت المزارعين، حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة

 6902-6-8 االهرام التعاوني

http://akhbarelyom.com/article/56b8dfc39e78735d3504305e/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7-1454956483
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-229-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7/2576617#.VrmlqfkrLIU
http://rassd.com/176350.htm
http://rassd.com/176360.htm
http://taawen.ahram.org.eg/NewsQ/20953.aspx
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 قباطاأل

 فبراير 03 السبت الوحدة أجل من تصلي مصر كنائس

 ٠٢فبراير وحتى السبت  ٣١تجتمع الطوائف المسيحية في مصر للصالة معا في أسبوع الصالة من أجل الوحدة والذي يبدأ السبت 

ته ايذكر أن أسبوع الصالة الذي يقام بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق األوسط ومجلس كنائس مصر تدور موضوعو فبراير الجاري

حول الدعوة المسيحية وتعقد فعالياته في الكنائس التابعة لمختلف الطوائف في مناطق الزمالك وشبرا مصر ومدينة نصر 

 أكتوبر و الفجالة على مدار اإلسبوع. ٦والظاهر ومدينة 

 6902-6-0 بوابة االخبار

 أساقفة 4ليبيا بطريقة خاصة وتعلن عن برنامج بحضور  قتلىإيبارشية سمالوط ُتحيي ذكرى 

تقام و من الشهر الجاري 02أعلنت مطرانية سمالوط بالمنيا عن برنامج تذكار قتلى ليبيا الذى يبدأ غًدا الثالثاء، ويستمر حتى 

عظات ونهضات روحية يومية بكنيسة السيدة العذراء بقرية العور، قرية شهداء الوطن والكنيسة، الذين تم ذبحهم بليبيا في 

 شهر فبراير من العام الماضي.

 6902-6-8 االقباط اليوم 

 أخرى

 قانوني : ما يحدث في منظومة الخبز "جريمة متكاملة"خبير 

أكد المحامي محمد حامد المحالوي أن منظومة الخبز "سوفت وير" تبدأ "كجريمة" بطبع الكروت الذكية في مكاتب التموين، إضافة 

ماليين  4على الدولة  إلى الشركة التي تطبع الكروت ، وتم تحرير محاضر في إحدى المحافظات بأن سرقة الكروت الذكية أضاع

فبراير أن الشركة تأخذ من  8وأضاف المحالوي خالل حواره ببرنامج "مفتاح الحياة" الذي عرض على قناة "الحياة" االثنين  جنيه

وأشار إلى أن بداية الفساد والسرقات في تلك ."جنيه "حوالة 69مليون جنيه مقابل طبع الكروت ، وتأخذ من المواطن  08الدولة 

 ظومة كان حينما تم إعطاء أصحاب المخابز كارت ذهبي ، وبدأ بعضهم في عدم خبز حصتهم ، وتم ضبط الكارت بدون عمل.المن

 6902-6-0 بوابة االخبار

 سعوديين 4دهس شاب مصري في الرياض لخالف مع 

مواطنين، اإلثنين، فيما نشرت  4فيديو يشير إلى مقتل شاب مصري في السعودية على يد « فيس بوك»تداول مستخدمو موقع 

صفحات الجالية المصرية في السعودية صوًرا قالت إنها للقتيل. وذكرت الصفحة أن المصري القتيل دهسته سيارة كان  إحدى

وألقت الشرطة السعودية القبض على الشباب األربعة، وتم نقل  شباب سعوديين، ما أسفر عن وفاته في الحال 4يستقلها 

 ض، حسبما ذكرت الصفحة.الجثمان إلى مستشفى الشميسي في حي عليشة بالريا

 6902-6-0 المصري اليوم

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56b97d419d78734b6c6a43d3/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-13-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1454996801
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=143429
http://akhbarelyom.com/article/56b916c99d787310442a011a/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-1454970569
http://www.almasryalyoum.com/news/details/889353
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 األمنيالشأن 

 -األمنية: األخبار 

 ساعة 64غرفة مراقبة وخدمات لتأمين المبنى خالل الـ  استحداث-ية أمن القاهرة فى ثوبها الجديد مدير

أكد اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية ألمن القاهرة أنه تم االنتهاء من جميع التجهيزات ونقل معظم الضباط واالفراد 

والموظفين الى مقر المبنى بشارع بورسعيد بباب الخلق ومن المقرر أن يتم افتتاحها خالل االيام القادمة بحضور اللواء مجدي 

واشار اللواء عبدالعال إلى انه تم تجهيز المبنى على اعلى مستوى وتزويده بكاميرات .ة ومساعدى الوزيرعبد الغفار وزير الداخلي

مراقبة حديثة ذات تقنية عالية وبوابات الكترونية على جميع المداخل والمخارج واستحداث غرفة مراقبة أمنية لرصد اى محاولة 

ساعة لرصد كل من يخل  64ووضع خدمات أمنية ومباحثية ثابتة على مدار ال الختراقه، كما تمت مراجعة الخطط األمنية لتأمينه

 باالمن العام .. فضال عن وضع حوائط خرسانية خارج اسوار المديرية بمحيطها.

 0/6/6902 األهرام

 

 «الكونغو الديمقراطية»مجدي عبد الغفار يستقبل مفوض عام شرطة 

استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اللواء / شارل بيسينجيمانا مفوض عام الشرطة بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

وأكد خالل اللقاء .مسئولى جهاز الشرطة الكونغوليةالذي يقوم بزيارة رسمية للبالد على رأس وفد أمنى رفيع المستوى من كبار 

على استعداد الوزارة الكامل لتعزيز التعاون األمنى بين الجانبين وبخاصة فيما يتصل بتدريب الكوادر األمنية الكونغولية على 

 مجاالت الشرطة واألمن تأكيدًا لحرص وزارة الداخلية على دعم رسالة األمن فى الدول اإلفريقية.

 0/6/6902 األهرام

 

  نقل هشام طلعت مصطفى من مستشفى السالم إلى سجن طرة

مقتل سوزان  قضيةنفذت األجهزة األمنية، قرار النيابة العامة، بنقل رجل األعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه في 

وكان هشام طلعت يقضى الشهور األخيرة فى مستشفى  السالم.تميم، إلى سجن مزرعة طرة من مقر محبسه الحالى بمستشفى 

  .لته الصحية، غير أن قرار النيابة العامة جاء بإعادته الى السجنتدهور حا بسبب،السالم تحت حراسة أمنية مشددة 

 0/6/6902 اليوم السابع

 

 الداخلية" تعلن سقوط خاليا إرهابية مسئولة عن التفجيرات"

أعلنت وزارة الداخلية سقوط عدد كبير من الخاليا اإلرهابية ارتكب أفرادها العديد من التفجيرات فى األيام الماضية، ومسئولة 

ف المتهمون بارتكابهم العديد من الجرائم واألعمال التخريبية فى عدة اعترقامت بنشر فيديو ألعن األعمال التخريبية. و

  .اخل الشقق السكنية، الستخدامها فى التفجيراتمحافظات، وتصنيعهم المتفجرات د

 8/6/6902 اليوم السابع

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131811/25/475524/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131811/25/475526/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%B9.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/9/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A9/2576455#.VrmW-Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%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-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7/2576249#.VrmXSvl97IU
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  وزير الداخلية: ال تصالح مع اإلخوان والروح المعنوية لضباط سيناء فى السماء

قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن الروح المعنوية للضباط فى سيناء فى عنان السماء، وال تصالح مع جماعة اإلخوان. 

وأضاف خالل مؤتمر صحفى بمقر األمن الوطنى بمدينة نصر، أن الداخلية أسقطت العديد من الخاليا اإلرهابية مؤخرا. وأشار إلى 

ء، وإحالة المتجاوزين فى حقهم للتأديب، وهذا أقصى إجراء لدينا، وننتظر قرارات النيابة، وأضاف: لن نقبل احترام الوزارة لألطبا

وقال إن كافة األجهزة األمنية تكثف جهودها اآلن فى جمع  .تجاوزا ضد الشعب المصرى، وال يوجد اختفاء قسرى وتلك شائعات

" أحد رعاية إيطاليا على األراضى المصرية، وتابع: ونعمل بشكل جاد جدًا لكشف مالبسات المعلومات بشأن حادث مقتل "ريجينى

الحادث. وجمعنا حجما كبيرا من المعلومات التى ستساعدنا للوصول إلى مرتكبى الحادث". وأضاف قائال: "نرفض ما تردد بشأن أن 

أن نسب إليه أمر كهذا". وشدد وزير الداخلية على تعجبه من األمن متورط فى الحادث. هذا أمر مرفوض. الجهاز األمنى لم يسبق 

  .مثل هذه األقوايل كون ذلك ليس من سياسات الجهاز األمنى

 8/6/6902 اليوم السابع

 منظمة: مصر تحولت لزنزانة جماعية للحقوقيين 69

منظمة حقوقية قرارات المنع من السفر األخيرة تجاه العديد من العاملين في المجال العام والمدافعين عن حقوق  69أدانت 

بيانها أن األمر كأنه  واعتبرت المنظمات في.اإلنسان، وعلى رأسهم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

يصنع من الحدود المصرية جدرانا لزنزانة جماعية، مطالبة برفع حظر السفر فورا عن جمال عيد وغيره ممن تكرر معهم األمر 

نظرة للدراسات النسوية، الجماعة الوطنية لحقوق اإلنسان والقانون، الجمعية :” ووقع على البيان كل من .بدون سند قانوني

هوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز المصرية للن

القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، 

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، "مركز مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 

 عدالة للحقوق والحريات.

 8/6/6902 مصر العربية

 -ونيابات: محاكم 

 إحالة الدعوى المطالبة بحظر األلتراس للقضاء اإلدارى

احالت محكمة القضاء اإلدارى باإلسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، 

الجتماعى للمطالبة بصفة الدعوى التى أقامها أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن ا

مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة باالمتناع عن وقف ما يسمى الحركات واالئتالفات والحمالت والبروتوكوالت والجبهات 

 والروابط على قمتها االلتراس التى ال سند لها من الدستور والقانون إلى الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بالقاهرة لالختصاص.

 0/6/6902 األهرام
 

 النقض تلغي أحكاًما بالسجن والبراءة ضد المتهمين في أحداث عنف "أبراج نايل سيتي"

المتهمين والنيابة العامة على أحكام صادرة ضدهم بالسجن والبراءة في قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من 

النيابة العامة كانت و .ووقضت المحكمة بإعادة المحاكمة للمتهمين أمام دائرة أخرى ."قضية أحداث عنف "أبراج نايل سيتي

 متهًما على أحكام بالسجن ضدهم. 08وطعن  متهم، 66بحق على أحكام البراةطعنت 

 8/6/6902 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/2/8/%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%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86/2576126#.VrmXV_l97IU
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%A9/918837-20-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.ahram.org.eg/News/131811/25/475541/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/852627/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-.aspx
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 بخارية بالهرمإحالة مجند للمحاكمة لدهسه شخصا أثناء استقالله دراجة 

أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبوالحسب، مجند شرطة تابع لقوة تأمين المنطقة األثرية للمحاكمة، لدهسه شخصا 

 أثناء استقالله دراجة بخارية بصحبة آخر، بعد االشتباه فيهما، ومطاردتهما لمحاولة التحقق منهما.

 8/6/6902 الشروق

 

 من معارضي حكم العسكر 89جنح اإلسماعيلية تحكم ببراءة 

 من كل ببراءة فحكمت ا باإلسماعيلية،قضاي عدة في العسكر حكم من معارضي 89قضت محكمة جنح اإلسماعيلية اليوم ببراءة 

 برقم والمقيدة أبوصوير إداري 6905 لسنة 658 رقم الملفقة القضية في عبد السالم محمد رجب حذيفة محمود، محمد نبيل عمار

 6904 لسنة 42 رقم الملفقة القضية في أحمد عبد اهلل محمد ببراءة آخر حكما أصدرت كما أبوصوير، جنح 6905 لسنة 4249

 .مركز اإلسماعيليةجنح  6905لسنة  6808مقيدة برقم وال
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 -اعتقاالت: 

 من داخل القطارالقبض على نائب "الحرية والعدالة" بكفر الدوار 

اذ واألستألقت قوات األمن، القبض على الدكتور مهدي قرشم، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة 

بكلية الطب البيطري بجامعة اإلسكندرية، أمس، من داخل القطار المتوجه إلى القاهرة لحضور مؤتمر بحثي، وتم اقتياده إلى جهة 

وأكد شهود عيان، أن الدكتور مهدي كان يجلس في مقعده بالقطار، وفوجئ بعدد كبير من قوات الداخلية تقبض .غير معلومة

 .المتوجه للقاهرةعليه قبل تحرك القطار 
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022016&id=094d9be3-715c-4ec9-bda3-6272f8058855
http://rassd.com/176330.htm
http://www.rassd.com/176309.htm
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 الشأن العسكرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائد العام ورئيس األركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اإلماراتية

رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثى رئيس أركان القوات  استقبل الفريق محمود حجازى

وتباحث الطرفان عدًدا من الملفات ذات االهتمام . المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالًيا

ن فى العديد من المجاالت، ال سيما فى المجال العسكرى ومكافحة اإلرهاب المشترك فى ضوء عالقات الشراكة والتعاون بين البلدي

وعقب اللقاء، نقل الفريق الرميثى إلى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام . واستعادة األمن واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى تحية وتقدير صاحب السمو الشيخ 

اإلمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ووزير الدفاع، واعتزازه والشعب اإلماراتى بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية 

ة الموضوعات المرتبطفى إرساء دعائم األمن واالستقرار بالمنطقة، كما تناول اللقاء تطابق الرؤى والجهود المشتركة تجاه مختلف 

 . بعالقات الشراكة االستراتيجية والعمل المشترك التى تجمع البلدين الشقيقين
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 خبير عسكري مصري: السعودية لن تدخل سوريا ومصر لن تساعدها

عد الخبير العسكري المصري، اللواء حسام سويلم، االثنين، دخول القوات السعودية في عملية عسكرية داخل األراضي استب

وقال سويلم، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية المقربة من السلطات، حول مشاركة السعودية في تحالف .السورية

سوريا وفي إطار اتفاق دولي، إن "هذا لم يتبلور بعد"، واصفا األنباء التي تتردد إقليمي عربي ـ تركي لمحاربة تنظيم الدولة، في 

وترددت أنباء عن وجود قوات عربية من األردن ومصر والسودان والبحرين .حول هذا بـ"غير الدقيقة"، وال أساس لها من الصحة

السعودي، العميد أحمد عسيري، عن استعداد في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تصريحات مستشار وزير الدفاع 

 .كما استبعد الخبير العسكري المصري مشاركة بالده مع السعودية في سوريا.المملكة إلرسال قوات برية إلى سوريا
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http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28985
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