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، وفقًا لتسلسلها 6102تقرير رصدًا ألهم االحتجاجات الفئوية التي شهدتها مصر خالل شهر أبريل يتناول هذا ال

 التاريخي وذلك على الحو التالي:

 

 :(رصد) أبريل: وقفة للمحامين على سلم النقابة تضامنا مع عزة العشري 3

نظم العشرات من المحامين التابعين لحملة الدفاع عن المحامين ولجنة المرأة بنقابة المحامين وقفة 

عزة العشري التي تم االعتداء عليها من قبل أمناء شرطة وضباط قسم المعصرة يوم  تضامنية مع المحامية

 مارس ورّدد المحامون المحتجون هتافات، مثل: "سامح عاشور باطل"، و"ارحل يا مجلس سامح عاشور". 62األحد 

 

 (رصد) السكة الحديد" يتجمهرون داخل محطة مصر لصرف رواتبهم“أبريل: عشرات العاملين بـ  3

تجمهر عشرات العاملين بشركة الخدمات المتكاملة لنظافة وتأمين السكة الحديد، داخل محطة مصر برمسيس، 

للمطالبة بصرف رواتبهم، وعزل من وصفوهم بقيادات المعاش وطالب العاملون بالشركة بنقل تبعية 

 رها شركة مساهمة مصرية، كما طالبوا بعزل جميع من تخطى سن المعاش.العاملين إلى الهيئة باعتبا

http://rassd.com/182294.htm
http://rassd.com/182294.htm
http://rassd.com/182333.htm
http://rassd.com/182333.htm
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 (اليوم لمصريامستخلصي جمارك سفاجا )»أبريل: وزير النقل يتدخل لحل أزمة إضراب  4

بعد تكدس شاحنات األثاث التي تعمل في مجال نقل أمتعة ومتعلقات العاملين المصريين في السعودية 

م قرر ر منذ عدة أياودول الخليج العربي بميناء سفاجا البحري بسبب إضراب المستخلصين الجمركيين والمستم

سنة، رئيس هيئة موانئ البحر األحمر، للتنسيق مع  الدكتور جالل سعيد، وزير النقل، تكليف اللواء هشام أبو

 رئيس مصلحة الجمارك، لحل األزمة.

 

 (:نوالثوري االشتراكيون) الصالحية لالستثمار" يضربون عن العملعمال "أبريل:  4

، إضرابهم لليوم لفي عامل وموظفأوالبالغ عددهم  ،واصل عمال شركة الصالحية لالستثمار والتنمية الزراعية

 الشركة وبعض المسئولين المتورطين في قضايا فساد.  إدارةضد سياسات مجلس  على التوالي الثالث

 
 (:اليوم المصري)« مستخلصي جمارك سفاجا»وزير النقل يتدخل لحل أزمة إضراب أبريل:  4

بعد تكدس شاحنات األثاث التي تعمل في مجال نقل أمتعة ومتعلقات العاملين المصريين في السعودية 

الخليج العربي بميناء سفاجا البحري بسبب إضراب المستخلصين الجمركيين والمستمر منذ عدة أيام قرر ودول 

سنة، رئيس هيئة موانئ البحر األحمر، للتنسيق مع  الدكتور جالل سعيد، وزير النقل، تكليف اللواء هشام أبو

 رئيس مصلحة الجمارك، لحل األزمة.

 

 (:رصد) ثقافة األقصر احتجاجا على فصلهماعتصام العاملين بقصر أبريل:  5

نظم العاملون بقصر الثقافة باألقصر وقفة احتجاجية؛ اعتراضا على قرار وزير الثقافة حلمي النمنم بفصل 

ثقافة فضل اهلل هاشم المعينين الُجدد ونقلهم إلى مناطق وهيئات أخرى وقام المحتجون بحجز مدير قصر ال

في مكتبه بعد إعالنه تأييد قرار النمنم، كما أنه قام بتهديدهم باستعداء الشرطة في حال عدم فض 

 اعتصامهم.

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://revsoc.me/workers-farmers/36087/
http://revsoc.me/workers-farmers/36087/
http://revsoc.me/workers-farmers/36087/
http://revsoc.me/workers-farmers/36087/
http://revsoc.me/workers-farmers/36087/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/922348
http://rassd.com/182552.htm
http://rassd.com/182552.htm
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 (:األخبار بوابة) «مضرب األرز»وقفة احتجاجية ألهالي المحمودية بالبحيرة بسبب بيع أبريل:  5

نظم العشرات من أهالي مدينة المحمودية بالبحيرة وقفة احتجاجية، أمام مقر مضرب أرز المحمودية التابع 

لشركة مضارب رشيد احتجاجا على تصفيته وبيعه بأقل من ثمنه ورفع المشاركون الفتات مدون عليها 

 للفساد". ال-لسياسات عاطف عبيد  ال-منها: "ال للخصخصة  العبارات المنددة بالبيع،

 

 (:رصد) طالب كلية العلوم الصحية ببني سويف يضربون عن الدراسةأبريل:  5

دراسة واصل طالب كلية العلوم الصحية التطبيقية، جامعة بني سويف، إضرابهم عن حضور المحاضرات وال

على  %72بشكل عام، حتى تنفيذ مطالبهم وأوضح الطالب أن سبب إضرابهم، أنهم التحقوا بالكلية بحد أدنى 

  الصحيأساس أنهم نظير حكومي، وبعد ذلك اكتشفوا أن الكلية ما هي إال امتداد للمعهد الفني 

 

 (:الشروق) رات واألطباقوقفة احتجاجية لحملة الماجستير والدكتوراه بالصافأبريل:  5

وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء، للمطالبة  6105دفعة  والدكتوراهنظم العشرات من حملة الماجستير 

 التعليمية.إحنا الصفوة »السابقة، وردد المتظاهرون عدة هتافات منها: بالتعيين الحكومة أسوة بالدفعات 

الدكتور شغال كناس،  الناس.الدكتور شغال بواب، سمع سمع كل  البواب.مش واسطة وال محسوبية، سمع سمع 

ي الباشا ف ابنوالماجستير عايش في عذاب،  شباب.فينك فينك من زمان، بيقولك عام  ان.برلمبرلمان يا 

 «.وهو أحسن مني في إيه إيه.سيادتك شغال  ابن بيه. باشا قول يا والدكتور عالرصيف، قول يا التكييف.

 

 (:رصد)وقفة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة باإلفراج عن مجدي حسين أبريل:  2

ل وأسر الصحفيين المعتقلين وقفة احتجاجية، أمام نقابة نظم عدد من الصحفيين وأعضاء بحزب االستقال

الصحفيين؛ للتنديد بحبس الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ورئيس حزب 

 االستقالل، مطالبين بضرورة اإلفراج الفوري عنه وباقي الصحفيين المعتقلين.

 

http://akhbarelyom.com/article/5703d2549e7873381aac91bd/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-1459868244
http://akhbarelyom.com/article/5703d2549e7873381aac91bd/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-1459868244
http://akhbarelyom.com/article/5703d2549e7873381aac91bd/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-1459868244
http://akhbarelyom.com/article/5703d2549e7873381aac91bd/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-1459868244
http://akhbarelyom.com/article/5703d2549e7873381aac91bd/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-1459868244
http://akhbarelyom.com/article/5703d2549e7873381aac91bd/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-1459868244
http://rassd.com/182579.htm
http://rassd.com/182579.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042016&id=d06c85b4-60de-482f-8513-82a6ac40218a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042016&id=d06c85b4-60de-482f-8513-82a6ac40218a
http://rassd.com/182688.htm
http://rassd.com/182688.htm
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 (:البديل) اب مفتوح لتحقيق مطالبهموإضر بالسجن.مهددون « النيل لألقطان»عمال أبريل:  2

ة النيل لحليج األقطان بمدينة المحلة الكبرى في إضراب مفتوح عن العمل؛ لما وصفوه دخل عمال شرك

بتعسف اإلدارة ضد زمالئهم وتحويل عدد منهم إلى التحقيق، باإلضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية 

طان، إنهم دخلوا قال رجب متولي، أحد العمال بشركة النيل لحليج األقو لدى الشركة، فضال عن إلغاء الحوافز.

فى إضراب مفتوح عن العمل واالعتصام داخل مقر الشركة؛ بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، باإلضافة 

 211الـ ال يتعدى  الذيإلى تخفيض الحوافز تدريجيا، حتى منعت تماما، ولم يبق للعامل سوى راتبه األساسي، 

 رئيس مجلس اإلدارة التعسفية.جنيه، مؤكدا أنهم مستمرون فى اإلضراب؛ لرفض قرارات 

 ٣وأوضح أبو المجد سند، عامل، أن المئات من عمال الشركة يعانون؛ بسبب تأخر مستحقاتهم المالية قرابة 

أشهر، وإلغاء الحوافز دون أسباب، ما دفعهم لإلضراب عن العمل واالعتصام داخل مقر الشركة والتهديد 

 مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.بمواصلة احتجاجاتهم حتى االستجابة لجميع 

 

 (:رصد)بلطجية على جراح التجميل  3تداء أطباء "العجوزة" يضربون عن العمل بعد اعأبريل:  00

كريم قنديل، طبيب قال الدكتور طارق علي، عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، إنه تم االعتداء على الدكتور 

بلطجية، أثناء تأدية عمله في قسم االستقبال، مشيًرا إلى أنه  3جراحة التجميل بمستشفى العجوزة، بواسطة 

 تمت إصابته بكسر في األنف وفقدان للوعي، ما أدى إلى حجزه في العناية المركزة لالشتباه ما بعد االرتجاج.

 

 (:الموجز) الطعام داخل المستشفى المركزي بالدقهليةإضراب عدد من أهالي بني عبيد عن أبريل:  04

بـ عن الطعام، داخل المستشفى المركزي احتجاًجا على ما وصفوه )الدقهلية( أضرب عدد من أهالي بنى عبيد 

ات الطبية ونقص األطباء وهو ما تسبب في وفاة طفل منذ تدني مستوى الخدمات الطبية ونقص المستلزم»

المضربون تلقيهم تهديدات أمنية لمنعهم من اإلضراب، وحدثت مشادات كالمية مع إدارة  ديومين". وأك

 المستشفى والمسؤولين عنه بعد عدة ساعات من بدء اإلضراب.

 

https://elbadil.com/2016/04/06/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A5/
https://elbadil.com/2016/04/06/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A5/
http://rassd.com/183107.htm
http://rassd.com/183107.htm
http://almogaz.com/news/politics/2016/apr/14/2236858
http://almogaz.com/news/politics/2016/apr/14/2236858
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 (:الوطن) «فيوتشر»أولياء األمور يتظاهرون لمحاسبة مغتصب أطفال أبريل:  04

وفى أول رد فعل من أولياء األمور، تظاهر العشرات منهم احتجاجًا لعملية هتك عرض، خمسة أطفال تعرض 

فرد »المتهم بها على الكارثة التي حدثت داخل أسوار المدرسة البريطانية بمدينة نصر، احتجاجًا على الجريمة 

 «.أمن

 

 (:الوطن) أولياء أمور مدرسة "هشام بركات" يتظاهرون أمام "التعليم"أبريل:  04

نى تظاهر عشرات من أولياء أمور الطالب بمدرسة الشهيد هشام بركات التجريبية في الدقي، اليوم، أمام مب

وزارة التربية والتعليم، معلنين احتجاجهم على قرار الوزارة بإخالء مبنى من المدرسة وتحويل أبنائهم من 

 "المرحلة التمهيدية حتى الصف السادس االبتدائي" إلى مدرسة أخرى.

 

 (:الموجز) وقفة احتجاجية لطالب اإلعدادي والثانوي بالغردقة ضد منع الدروس الخصوصيةأبريل:  04

نظم العشرات من طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية في مدينة الغردقة وقفة احتجاجية بالقرب من 

صية، لخصومديرية التربية والتعليم، بسبب الضبطية القضائية لمدير الشؤون القانونية، وتجريم الدروس ا

 مطالبين بإلغاء القرار لعدم وجود مدرسين بالمدارس.

 

 (:السابع اليوم) يقطعون طريق السويس لوفاة شاب صدمته سيارة أهاليأبريل:  05

بقطع طريق السويس، وذلك إثر وفاة مواطن، بسبب سرعة جنونية إلحدى السيارات  األهاليعدد من قام 

المارة فى الطريق، موضحا أن المتواجدين رفضوا فتح الطريق حتى الوصول للمتسبب فى وفاة الشاب، فى ظل 

 ريق لتكدس السيارات بأعداد كبيرة.وجود عدد من أفراد قوات الشرطة لتهدئة المواطنين ومحاولة فتح الط
 

 (:رصد)وقفة احتجاجية للنوبيين أمام الصحفيين لرفض االنتهاكات الصحفية أبريل:  05

نظم عدد من النوبيين وقفة احتجاجية، على ساللم نقابة الصحفيين تحت عنوان "انتهاكات صحفية"؛ لرفض 

االنتهاكات الصحفية وإثارة الفتن ضد النوبيين، مطالبين بتفعيل قانون إنشاء الهيئة العليا إلعادة التوطين. 

رفع المشاركون في الوقفة الفتات منها "لماذا تدعو وسائل اإلعالم إلثارة الفتنة وبث الكراهية ضد النوبيين"، 

الهيئة العليا إلعادة التوطين وتعمير وتنمية بالد يطالبون بإصرار بإصدار وتفعيل قانون إنشاء  نيالنوبي"

 .النوبة األصلية"

http://www.elwatannews.com/news/details/1094618
http://www.elwatannews.com/news/details/1094618
http://www.elwatannews.com/news/details/1095827
http://www.elwatannews.com/news/details/1095827
http://almogaz.com/news/politics/2016/apr/14/2236782
http://almogaz.com/news/politics/2016/apr/14/2236782
https://www.youm7.com/story/2016/4/15/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-/2676235
https://www.youm7.com/story/2016/4/15/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-/2676235
https://www.youm7.com/story/2016/4/15/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-/2676235
https://www.youm7.com/story/2016/4/15/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-/2676235
https://www.youm7.com/story/2016/4/15/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-/2676235
https://www.youm7.com/story/2016/4/15/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-/2676235
http://rassd.com/183549.htm
http://rassd.com/183549.htm


 

 

 المشهد المجتمعي 6   5 يونيو 6102

 

 (المصري التقرير)محامون يهددون باالعتصام احتجاجا علي اعتداء ضباط المرج علي زمالئهم أبريل:  02

من عبد الرحمن إسماعيل عطية  على كالقام الضابط فوزي وهدان الضابط بقسم شرطة المرج باالعتداء 

كما تم االعتداء على  ،صابتهمإلما أدى م بمساعدة أمين شرطة، المحاميين.محمد حسن عبد اللطيف و حرب

الغليان بين صفوف األساتذة  ن، وهو ما أدى لحالة معندما دافعت عن زميليهاالمحامية صابرين حسن 

 .م بالتهديد باالعتصام داخل القسمالمحامين ما دفعه

 

 (:رصد)الدولة  أراضي علىاستيالء "رّي البحيرة"  علىاحتجاج أهالي كفر الدوار بالبحيرة أبريل:  01

فوجئ أهالي منطقة العكريشة بكفر الدوار بمعدات وآليات لحفر األراضي المالصقة لترعة المحمودية على طول 

ي من التنصف كيلومتر، لمديرية الري بالبحيرة. وأكد األهالي أن الحفر يأتي تحت رعاية مديرية الري بالبحيرة، و

من الغضب بين ما أّدى لحالة مجهتها قامت بتأجير بعض أراضي الدولة بعدما استولت عليها دون وجه حق، 

مشاريع كافتريات و إلقامة يستخدمونهاين الذ األعمالأكدوا ان الشركة تؤجرها لبعض رجال ، وأهالي العكريشة

 ة.ربحي

 

 (:السابع اليوم )عن العمل للمطالبة بزيادة األجورالصلب و إضراب عمال شركة بشــاي للحديدأبريل:  01

الصلب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، دخولهم في إضراب أعلن المئات من عمال شركة بشاي للحديد و

لـ اعدم تطبيق و مفتوح عن العمل للمطالبة بزيادة األجور واحتجاجا على قيام الشركة بإلغاء األرباح السنوية

وذكر كبير العمال بالمجموعة، أن العمال قاموا بإيقاف العمل بجميع مصانع المجموعة لحين  مخاطر.بدل  14%

  قيق مطالبهم، مؤكدين أنهم في إضراب مفتوح ومستمر عن العملتح

 

 (:رصد)تظاهر عمال المدارس في القليوبية احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم أبريل:  01

قتحام مكتب وكيل الوزارة التعليم بمحافظة القليوبية محاولين او مديرية التربية أمامتظاهر عمال المدارس 

ناشد و ،وأمن المديرية شهدت الوقفة مشادات بين العمالو شــهرأ 5احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم لمدة 

ن المحافظ قد رفض صرف أأكدت مصادر داخل المديرية ظ القليوبية التدخل لصرف رواتبهم، والعمال محاف

 . أو تثبيتهم أوضاعهموتوفيق  رواتبهم

http://www.egyrep.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://www.egyrep.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://www.egyrep.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://www.egyrep.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://www.egyrep.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://www.egyrep.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://rassd.com/183821.htm
http://rassd.com/183821.htm
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-/2680791#.VxT_ejArLIU
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-/2680791#.VxT_ejArLIU
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-/2680791#.VxT_ejArLIU
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-/2680791#.VxT_ejArLIU
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-/2680791#.VxT_ejArLIU
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-/2680791#.VxT_ejArLIU
http://rassd.com/183829.htm
http://rassd.com/183829.htm


 

 

 المشهد المجتمعي 7   5 يونيو 6102

 

 اليوم)بسبب تأخر صرف مستحقات شهر مارس  األضرابالمبرة يعاودون  بمستشفىالعاملون أبريل:  01

 (:السابع

قوا اغلو عن العمل بسبب تأخر صرف رواتب شهر مارس أضرابهم باإلسكندريةالمبرة  بمستشفىعاود العاملون 

، وأشار العاملون بالمستشفى إلى أن تباطؤ إجراءات نقل المستشفى من ومنعوا دخول المرضي المستشفى

أشهر متواصلة،  3بات لمدة المؤسسة العالجية إلى هيئة المستشفيات التعليمية، تسبب فى وقف صرف المرت

الجديد فى شهر يوليو القادم، بما يقع بالضرر  الماليوإصراراها على صرف مرتبات العاملين بدءا من العام 

البالغ على كافة العاملين بالمستشفى، حيث تنفى كافة الجهات تبعيته المستشفى ماليا خالل تلك الفترة 

 وطالبوا وزير الصحة بالتدخل لحل األزمة

 

 (:السابع اليوم)المياه منذ أسبوع  انقطاعهالي العريش يستغيثون بسبب أأبريل:  07

 المحافظةفي حين ان  األهالياحتج  الصيف،خاصة مع دخول فصل و تواصل انقطاع المياهو األهاليوسط تذمر 

  حدث.لم تهتم لما 

 

 (:رصد) للطريق بعد مقتل عامل علي يد أمين شرطة قطعو احتجاج عمال الرحابأبريل:  07

وقعت اشتباكات بين قائدي السيارات وعمال مدينة الرحاب؛ بسبب قطعهم الطريق نتيجة غضبهم لمقتل 

ما أدى إلى تكدس السيارات صديقهم بائع المشروبات على يد أحد أمناء الشرطة؛ حيث أغلقوا الطرق بالحجارة، 

بمدخل مدينة الرحاب. ردد العمال هتافات: "الداخلية بلطجية"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، وسط تعاطف 

 من بعض قائدي السيارات الذين شاهدوا آثار الدماء على األرض. 

 

 (:السابع اليوم)وقفة احتجاجية ألعضاء هيئة تدريس الوادي بسبب منع دخول التاكسي أبريل:  07

أعضاء إلهانة  ال.، تحت عنوان "، وقفة احتجاجيةالواديامعة جنوب نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بج

" إلى الكليات المختلفة، مؤكدين أنه التاكسيهيئة التدريس"، احتجاًجا على قرار منع دخولهم بسيارات "

يتسبب فى تأخرهم عن المحاضرات باإلضافة إلى المشادات مع أمن الجامعة. وأكد أعضاء هيئة التدريس 

لالعتراض على هذا القرار الفتين عضو هيئة تدريس تقدموا بمذكرة لرئيس الجامعة  070المحتجين أن هناك 
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كيلو متر، وهو ما يتسبب فى تعطيلهم عن  6إلى أن المسافة بين بوابات الجامعة الرئيسية، والكليات تتجاوز 

يؤثر بدوره على أدائهم  والذيالوصول فى الوقت المحدد، إضافة إلى التعب والجهد بسبب ارتفاع درجة الحرارة 

 .تلمحاضرااداخل 

 

 (:السابع اليوم)الموقف الجديد  إليضراب سائقي المحمودية بسبب نقلهم إأبريل:  07

بالبحيرة فى إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على  المحمودية-ليوم عدد من السائقين بخط فيشا دخل ا

أحد السائقين -وأوضح مختار نعيم  تم افتتاحه منذ عدة أيام. الذينقلهم إلى مجمع المواقف الجديد 

 .دسوق وسرنباى على خطوط أخرى مثل واإلبقاء تعسفيتم نقلهم من موقفهم القديم بشكل  أنه-المحتجين

 

 (:رصد)" للمطالبة بالتعيين أمام "النواب احتجاج لذوي االحتياجات الخاصةأبريل:  61

ذوي االحتياجات و من المعاقين %10الـ ـفي نسبة  التعيينب نمجلس النواب مطالبي أماماحتج العشرات 

 . األمرفي هذا  اعدتهمبمسطالبين النواب و مستنكرين التجاهل الحكومي المتعمد لهم الخاصة،

 

 (:رصد)مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم  أمام"  األقطانوقفة احتجاجية لعمال "حلج أبريل:  61

نظم المئات من عمال مصانع النيل لحلج األقطان وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء 

سنة في المصنع وعندما تسلم المستثمر  31يقول العمال " بعد عمل و المتأخرة،للمطالبة بصرف رواتبهم 

عدم صرف رواتب وال يوجد تأمينات. رفع العمال السيد عبد العليم الصيفي تدهورت أحوال العمال، باإلضافة ل

 عدة الفتات تعبر عن استيائه من عدم تنفيذ الحكم الصادر بعودتهم للدولة.

 

 (اليوم المصري)المئات يشيعون جثمان "قتيل أمين شرطة الرحاب " في مسقط رأســه بالمنيا أبريل:  61

رحاب " الذي تم قتله علي يد أمين شرطة رفض دفع حساب " كوب عامل الشاي قتيل " ال أهاليشيع المئات من 

إن بعض أفراد العائلة ذهبوا إلحضار الجثمان  القتيل،شاي " للقتيل من جانبه، قال إيهاب محمد، ابن عم 

عقب الحصول على تصريح الدفن من مشرحة زينهم بالقاهرة، ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بالمنيا، 

 رعة القصاص البن عمه.مطالًبا بس
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 (:العربية مصر)يتظاهرون بــ"صور السيسي"  والدكتوراه حملة الماجستيرأبريل:  61

، وقفة احتجاجية، اليوم األربعاء، أمام البوابة 6105ظم العشرات من حملة الماجيستر والدكتوراه دفعة ن

 الرئيسية لمجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

 

 (:رصد)سائقو موقف دمنهور يضربون عن العمل بسبب " السيارات المخالفة " أبريل:  61

" وذلك بمجمع مواقف دمنهور احتجاجا على عمل دمنهور-أضرب عدد من سائقي الميكروباص بخط "دسوق 

البحيرة وكفر الشيخ وتكدس  محافظتيالسيارات المخالفة. أدى اإلضراب إلى ارتباك شديد في المواصالت بين 

 المواطنين بمجمع مواقف دمنهور وتعطل مصالحهم. 

 

 (:رصد)الشرقية عقب ذبح طالبة على يد شاب قبطيتظاهرات يومية بأبريل:  61

نظم أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية مسيرات يومية تجوب شوارع مركز الحسينية عقب مقتل طالبة 

ب بين األهالي من تعامل ذبحا على يد شاب قبطي، مطالبين بالقصاص العاجل من الجاني، وسط حالة من الغض

 المسؤولين مع القضية.

 

 المصري) تطالب البرلمان بنظر قوانين تطوير المنظومة الصحيةو " تؤجل عموميتها سنةاألطباءأبريل: " 61

 (:اليوم

، وذلك لعدم 6102قررت النقابة العامة لألطباء، تأجيل الجمعية العمومية العادية لمدة عام حتى مارس 

من مشروعات القوانين على مجلس  اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية، مشيرة إلى أنها تسعى لعرض عدد

 األطباءحدثت مشادات في أثناء انعقاد اجتماع اليوم بين أحد و .النواب الخاصة بتطوير المنظومة الصحية

 ليس القنوات التلفزيونيةو بزيارة المستشفيات إياهاالدكتورة مني مينا مطالبا و

 

تطلق  األمنقوات و اغتصب فتاةو نجار قتلمسيــرة من أهالي الشرقية للمطالبة بالقصاص من أبريل:  66

 (:اليوم المصري) الغاز

المسيلة للدموع لتفريق مسيرة لعدد من المواطنين  الغاز قنابلبالشرقية، منذ قليل،  األمنية األجهزةأطلقت 

 البون بالقصاص للطالبة، التي قتلها نجار مسلح منذ أيام.يط الحسينيةمن أبناء مدينة 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1022335-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1022335-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1022335-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1022335-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1022335-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1022335-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://rassd.com/184152.htm
http://rassd.com/184152.htm
http://rassd.com/184168.htm
http://rassd.com/184168.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934527
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934527
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934527
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934527
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934527
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934527
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934558
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934558
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934558
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934558
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934558
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934558
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/114571
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/80627
http://www.almasryalyoum.com/tag/144559
http://www.almasryalyoum.com/tag/144559
http://www.almasryalyoum.com/tag/144559
http://www.almasryalyoum.com/tag/144559


 

 

 المشهد المجتمعي 10   5 يونيو 6102

 

 (اليوم المصري) «فين حق الغلبان»وقفة احتجاجية أمام مستشفى بني عبيد المركزي: أبريل:  66

نظم المئات من أهالي مدينة بنى عبيد، وقفة احتجاجية، أمام المستشفى المركزي، احتجاجًا على سوء الخدمة 

الموافقة على األعداد المطلوبة من اإلخصائيين واالستشاريين والنواب، ضبط »بـ محتجون طالب الو الطبية.

النوبتجيه، ترخيص بنك الدم، تشغيل الحضانات والعناية المركزة وغرفة اإلفاقة، وتوفير المستلزمات كاملة 

 «من أول القطن حتى الدواء

 

 (:اليوم المصري)" زوجها الموقوف عن العمل"  طفلتيها في المنيــا تضامنًا معو إضراب موظفةأبريل:  66

عام عن الطعام بمستشفى مطاي العام، تضامنا مع زوجها لتضرره من وكيل  إضرابوابنتيها في  موظفةدخلت 

كان زوجها سائق مفصول ووزارة التموين، ومديرة إدارة شؤون العاملين بالمحافظة بعد إيقافه عن العمل. 

 .6105له منذ يونيو  اإلثابةلم يتم صرف حافز و من ديوان المحافظة

 

 (:رصد) نباء عن مقتل محتجز جنائي بداخلثان الفيوم بعد ورود أ بمحيط قسم األهاليتجمهر أبريل:  66

القسم  أمامللتجمهر  األهاليمما دفع  تل مسجون جنائي يدعي " صبري جاد " داخل الحجز بقسم ثان الفيومُق

 القسم.خوفا من اقتحام  األمنوسط انتشــار لقوات 

 

 (:رصد) وقفة احتجاجية بمستشفى إيتاي البارود في البحيرة للمطالبة بعودة المديرأبريل:  63

إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة، وقفة احتجاجية داخل نظم عدد من األطباء والممرضات بمستشفى 

المستشفى، اعتراًضا على استبعاد الدكتور إسماعيل هاشم مدير المستشفى، مطالبين بعودته لمنصبه 

 كمدير للمستشفى مرة أخرى.

 

 (:رصد)"ارحلوا يا فشلة" للمسئولين:األهالي و تفاقم أزمة الغاز في الدقهليةأبريل:  63

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي مدينة المطرية وضواحيها، وعلى وجه الخصوص قرية العصافرة 

التابعة للمدينة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد عودة أزمة الغاز من جديد؛ حيث يقف المواطنون في الطوابير 

 الغاز.الحصول على أسطوانة لساعات طويلة من أجل 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/934638
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934638
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934638
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934638
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934638
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934638
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934645
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934645
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934645
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934645
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934645
http://www.almasryalyoum.com/news/details/934645
http://www.almasryalyoum.com/tag/92468
http://www.almasryalyoum.com/tag/92468
http://www.almasryalyoum.com/tag/92468
http://www.almasryalyoum.com/tag/92468
http://www.almasryalyoum.com/tag/92468
http://www.almasryalyoum.com/tag/786
http://www.almasryalyoum.com/tag/786
http://www.almasryalyoum.com/tag/786
https://www.facebook.com/RassdNewsN/photos/a.280183138725469.58204.103622369714881/1288795204530919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RassdNewsN/photos/a.280183138725469.58204.103622369714881/1288795204530919/?type=3&theater
http://rassd.com/184425.htm
http://rassd.com/184425.htm
http://rassd.com/184413.htm
http://rassd.com/184413.htm


 

 

 المشهد المجتمعي 11   5 يونيو 6102

 

 (:السابع اليوم) متعاقدو التعليم بالشرقية يطالبون بالتثبيت فى وقفة أمام المحافظةأبريل:  6

التربية والتعليم فى الشرقية، من حملة المؤهالت المتوسطة والفوق متوسطة،  متعاقديرات من تجمع العش

أمام ديوان عام المحافظة، لمطالبة المحافظ اللواء خالد سعيد بالتثبت طبقا للقانون، وسط هتافات "كيلو 

 جنيه". 21حنا بناخد سنين وا 5جينه"، "فين العدالة االجتماعية  21جينه واحنا مرتبنا  101بـ اللحمة 

 

 (:العربية مصر) نقابة المهندسين تدين القبض علي أمين عام النقابة بالشرقيةأبريل:  64

دسين، إن النقابة تدين القبض على الزميل "فتحي عبد اللطيف" األمين قال محمد النمر، وكيل نقابة المهن

 الوأنها ترفض ذلك اإلجراء خاصة وأنه لم توجه له أي تهم بجانب أن الوضع في البالد  الشرقية،العام لنقابة 

 مثل هذه اإلجراءات التعسفية. ليتحم

 

 (:رصد)" الوزراء مجلس" أمام يتظاهرون" األقطان لحليج النيل" عمالأبريل:  64

 للمطالبة الوزراء مجلس أمام األسبوع خالل الثانية للمرة األقطان لحلج النيل شركة عمال من عشرات تظاهر

 .ــهرأش منذ المتأخرة رواتبهم بصرفو بيعها، بعد العام للقطاع الشركة بعودة للمطالبة القضاء حكم بتنفيذ

 

 (:رصد) عشرات الصحفيين يردون على حصار األمن للنقابة بلعب الكرةأبريل:  62

ثروت وشارع شامبليون،  قعبد الخالرد العشرات من الصحفيين على محاصرة قوات األمن لهم، وإغالق شارع 

بلعب كرة في محيط نقابتهم. جاء ذلك الحصار على خلفية دعوتهم للتظاهر على سلم النقابة ضد ما أسموه 

 انتهاكات قوات األمن ضدهم، خالل تغطيتهم لتظاهرات أمس واعتقال بعض زمالئهم.

 

 (:السابع اليوم)وقفة احتجاجية ألصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم أبريل:  62

أحوالهم مطالبين بزيادة المعاشات بما يواكب  إلىطالب بعض من أصحاب المعاشات اليوم الحكومة بااللتفات 

 .اعتماد حد أدني لألجورو سعار المطردة في السوق المصريزيادة األ
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 المشهد المجتمعي 12   5 يونيو 6102

 

 (:رصد)تجمهر ألهالي "ألف مسكن " بعد مقتل سائق علي يد ضابط شرطة أبريل:  62

ق علي يد ضابط شرطة إثر مشادة بينهما مما تجمهر المئـات من أهالي ألف مسكن بالقاهرة بعد مقتل سائ

 اعتقلت عددا منهم و اندفعت قوات الشرطةو األمر،هذا  على احتجاجاقطع الطريق  إليدفع باألهالي 
 

 (:رصد) قدامى الخريجين من أمام مجلس الوزراءأبريل: تظاهر  62

  .عدم تعيينهمو تزمت المسئولينو بالتعيينات،الخريجين أمام مجلس الوزراء للمطالبة تظاهر ائتالف قدامي 
 

 (:رصد) فسه بسبب مشروع اإلسكان ببورسعيدمواطن يحاول حرق نأبريل:  62

ى نفسه أمام بوابة ديوان عام قام مواطن من محافظة بورسعيد، بمحاولة إحراق نفسه بسكب البنزين عل

المحافظة، احتجاجا على عدم إدراج اسمه بقائمة األسماء المستحقين لوحدات سكنية بمشروع اإلسكان 

االجتماعي الذي أعلنت عنه المحافظة. ونجح مواطنون في إحكام السيطرة على المواطن ومنعه من إشعال 

 .النيران بنفسه وتهدئته
 

 (:العربية مصر)دار القضاء العالي  إليت الكاميراو صحفيين باألقالممسيــرة من الأبريل:  61

تظاهر المئات من الصحفيين يتقدمهم أعضاء مجلس النقابة اليوم بمسيــرة تجاه دار القضـاء العالي 

الكاميرات تعبيرا عن رفضهم للقمع الممنهج و األقالمبحق الصحفيين رافعين  لالنتهاكاتمعلنين رفضهم 

 .من السلطة ضد الصحفيين
 

 (:رصد) أبريل 65مسجونين في مظاهرات ال "المهندسين" تنظم احتجاجية تضامنا معأبريل:  61

، أمام مقر النقابة بوسط القاهرة، تضامنا مع أعضائها المهندسين، تنظيم وقفة احتجاجية أعلنت نقابة

وأكدت النقابة في بيان ، المقبوض عليهم خالل المظاهرات الرافضة التفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

سابق لها، أنها ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية، للدفاع عن المهندسين، الذين ألقت قوات األمن القبض 

عليهم، خالل التظاهرات، والدفاع عنهم أمام النيابة العامة. يذكر أن قوات األمن ألقت القبض على العشرات 

 ، والرافضة التفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصرأبريل 65من المواطنين، خالل فض تظاهرات، اإلثنين 

 .والسعودية
 

 (:اليوم المصري) منزل ربة اختفاء بعد طنطا ـ المحلة طريق يقطعون محتجونأبريل:  31

ل نزل قبقطع محتجون طريق المحلة ـ طنطا، السبت، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، بسبب اختفاء ربة م

 .أيام 3
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