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الشبكة العربية لدلعم اللعلم

 -1المستجدات العامة
-

النتهاء من إلعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة واللعل.م.
وقعت معظم المواقع البخبارية والقنوات الفضائية في فللخ المعلومللات الخاطئللة حللول معلومللات و ألعللداد قتلللي
الجيللش جللراء الحللادث الرهللابي الللذي وقللع بالشلليخ زويللد بسلليناء صللباح يللو.م  ١يوليللو .ولعرضللت قنللاة »CBC
 «Extraصللوررا قللالت أنهللا منسللوبة لحسللابات جهللاديين ،وتوضللح آثللار لعللدد مللن الهجمللات الرهابيللة الللتي شللنها
مسلحون لعلى كمائن للجيش بشمال سليناء .كمللا نشلرت بعللض المواقللع البخباريللة نفللس الصلورة ،وبعللد التحقللق
تللبين أن الصللورة مللن فيللديو رفعتلله قنللاة »جنللد القصللى« مللن سللوريا فللي  4نوفمللبر  2013لتفجيللر دبابللة بقللذائف
.N92

-

أكثر من  1400صحفي لعالمي يمثلون أكبر صحف ووكالت أنباء العالم ،يشللاركون فلي تغطيللة حفلل افتتللاح قنللاة
السويس الجديدة.
قرر التليفزيون المصري منح إشارة بث الحتفال بمشروع قناة السويس الجديدة إلى جميع القنللوات المصللرية
الخاصللة والعربيللة والعالميللة بالمجللان ودون مقابللل حللتى يسللتطيع اكللبر لعللدد مللن المشللاهدين فللي مختلللف دول
العالم من مشاهدة ومتابعة الحفل.
شارك  16إلعلمي وإلعلمية في التغطية المشتركة بين  9قنللوات مصلرية بجلانب التلفزيللون الحكلومي فللي تغطيلة
فعاليات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة لعلى مدار يو.م الحتفال الموافق  6أغسطس.

-

مجدي الجلد يغادر جريدة الوطن.
حظر النشر في قضية اغتيال النائب العا.م المستشار هشا.م بركات.
أكثر من مائة شكوى من صحفيين ألعضاء بالنقابة يطلبون فيها لعد.م قبول لعضوية أماني البخرس المحررة بللاليو.م
السابع

-

-

 -2الصحافة
المستجدات العامة
-

-

قال رجل اللعمال صلح دياب مؤسس جريدة المصري اليو.م ،إنه يجري حاليرا إلعادة هيكلة للمصري اليللو.م ،كمللا
أشار بخلل مدابخلة هاتفية في برنامج »كل.م تاني« ،المذاع لعلى قنللاة دريللم ،يللو.م  28أغسللطس ،أن لعللدد العللاملين
بالمؤسسللة قللد تجللاوز سللتمائة فللرد وهللو مللا يسللاوي  5أضللعاف العللدد فللي نهايللة  ،2006وذلللك دون زيللادة أي
صفحات أو أى تغيير نوعي.
ألعلن رجل اللعمال محمد المين ،يو.م  3أغسطس ،ابختيار الكلاتب الصللحفي لعبلد الفتللاح الجبلالي رئيسللا لمجلللس
إدارة جريدة الوطن.
ألعلنت جريدة التحرير ،يو.م  24أغسطس ،لعللن توقللف طبللع الجريلدة ابتللدارء ملن يللو.م  1سلبتمبر ،لعللى أن يسلتمر
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-

-

موقعها اللكتروني ورفضت نقابللة الصللحفيين قلرار مالللك الجريللدة ،مؤكللدة أن الصللحف ليسللت مشللروع تجللاري
وأنها ملك للقارئ وللشعب وأن قرار مالك جريدة التحرير فيه تشريد للصحفيين وإهدار لحقوقهم ،وأن النقابة
ستتخذ كل الجراءات مع مالك الجريدة لحماية حقوق الصحفيين.
توفي ،يو.م  16أغسطس ،جمال المكاوي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الرياضلي لعلن لعملر
ناهز  59لعارما.
تللوفي يللو.م  ٢٠أغسللطس الكللاتب الصللحفي شللفيق أحمللد لعلللى ،الللذي تللولى منصللب مللدير تحريللر جريللدة العربللي
الناصري.
قالت صحف ومواقع إبخبارية أن مطابع الهرا.م أوقفت طبالعة جريدة الصلباح ،يللو.م  22أغسلطس ،بسلبب مقلال
للللدكتور أحمللد رفعللت ينتقللد فيلله محمللد بللدران رئيللس حللزب «مسللتقبل وطللن» ،واصللفا إيللاه "بللالفتي المللدلل
للرئيس" ،ولم تذكر جريدة الصباح ذلك في أي بيان رسمي ،كما نفى محمد بدران صلته بالمر.
أصدرت جريدة «اليو.م السابع» اليومية ،العتبارار من يللو.م  ٢٩يوليللو لعللددها كللامل بللاللوان ،فللي تجربلة هللي الولللى
من نولعها في مصر ،أن تقد.م صحيفة بخاصة مطبولعة لعلى الصدور كاملللة بللاللوان ،وأشللارت الجريللدة أن الهللدف
من تلك الخطوة هو تعويض القارئ لعن زيادة ثمن النسخة الذي تم بخلل الشهور الماضية.

تطورات تحريرية
-

-

-

-

استقرت إدارة »جريدة الللوطن« -بشللكل مللؤقت -لعلللى تكليللف الناقللد الفنللي محمللود الكللر ودسللي برئاسللة مجلللس
تحريللر الجريللدة إ لللى حيللن ابختيللار رئيللس تحريللر جديللد ،وكللان الكللاتب الصللحفي مجللدي الجلد قللد اسللتقال مللن
رئاسة تحرير الجريدة في  ٤أغسطس ،وترددت أنباء لعن لعزمه تدشين مشروع صحفي جديد لم يتم اللعلن لعن
ملمحه الولى بعد.
نشرت بعض الصحف يو.م  ١٨أغسطس كثير من المشللاطرات والعللزاء للرئيللس السيسللي ،لعلللى الرغللم مللن مطالبللة
رئاسة الجمهورية الجميع بعد.م نشر أي مشاطرات لعزاء للرئيس لعبدالفتاح السيسي في وفللاة والللدته وبخاصللة فللي
الصحف ووسائل اللعل.م والتبرع بها لصالح اللعمال الخيرية.
دشن صحفيو الوطن ولعدد من العاملين بالحقل اللعلملي هاشلتاج #أدلعلم_الجلد للعلن دلعمهللم التلا.م لرئيلس
تحرير الوطن ضد أي حملت للنيل من سمعته ،وللتأكيلد لعللى تمسلكهم ببقلائه لعللى رأس تحريلر الجريللدة اللتي
أسسللها لعللا.م  ،٢٠١٢وقللد تللداول صللحفيو الللوطن يللو.م  30يوليللو ،بخطللاب بخللط يللد الجلد يعلللن بلله إطلق النسللخة
الجديدة لموقع الوطن نيوز يو.م  ٦أغسللطس تزامنلا مللع افتتللاح قنلاة السللويس الجديللدة ،وهللو مللا كللان ينفلي ولللو
بشكل مؤقت كافة التقارير التي أشارت لرحيل الجلد لعن منصبه ،لكنه رحل بعدها.
ألعلنت إدارة مؤسسة جريدة »التحرير« ،يو.م  12أغسطس ،تولي الكاتب الصحفي ،محمد فوزي ،منصب رئاسة
تحرير البوابة اللكترونية للجريدة ،وييعلد «فلوزي» ملن المؤسسلين لجريلدة التحريللر ،كملا كلان يشلغل منصلب
نائب رئيس تحرير الجريدة ،كما لعمل أيضار في جريدة» الدستور«.
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أثار مقال للكاتب مجدي الجلد ،رئيس تحرير جريدة »الوطن« ،بعنوان»أنا صرصار ..وأنت أيضا «! ..نشر يو.م
 2يوليو ،جدرل لعلى مواقع التواصل الجتملاعي ،حيلث تنلاول المقللال قض ية الصلراع الجللاري بي ن البخللوان والدوللة
الن.
قال دكتور أحمد زويل ،العالم المصري صاحب جائزة نوبل ،أثناء لقاءه بشباب اللعلميين ،يو.م  ١٥أغسطس ،في
مقر سكنه بمدينة الشيخ زايد ،إن اللعل.م المصري يهول كثيررا بتركيزه لعلى دولة ما "فيظل يشتم فيها ليل نهار"،
لعلى حلد تعلبيره ،يمشليررا إ لللى أنله ليلس هنلاك دوللة تفكلر إل فلي نفسلها ،وأنله يجلب لعلينلا دبخلول السلوق العلالمي
بهدوء ولعلينا الستغناء لعن الصوت العالي.
العتذرت جريدة »الوطن« للفنانة إيمان العاصي بعد نشر معلومة بخاطئة تطرقت لمشاركتها في لعمل فني بللالرغم
من أنها ل لعلقة لها به ،وجاءت المعلومة ضمن حوار معها تم نشره في العدد المطبوع يو.م  22يوليو.
أصدر مركز الهرا.م للنشر ،كتا ربا بعنوان »حوارات نجيب محفوظ« ،يتضمن الحوارات التي أجراهللا معلله الكللاتب
محمد سلماوي ونشرت في »الهرا.م« قبل رحيل محفوظ ،وذلك بمناسبة اللذكرى التاسلعة لرحيلل محفلوظ ،يلو.م
 30أغسطس.

اعتداءات
طالب يحيي قل،ش ،نقيب الصحفيين ،اللواء مجدى لعبدالغفار ،وزير الدابخليللة ،بللالتحقيق فللي واقعللة اقتحللا.م ضللابط
شرطة من قسم دار السل.م ،لمنزل الصحفي أحمد لعبد الله ،وشهرته أحمد فارس ،رئيس قسم الشئون الدبلوماسية
والخارجية بموقع »البوابة نيللوز« ،وقلال قل،ش فللي بخطللابه لللوزير الدابخليللة يللو.م  30يوليلو إن الضلابط كسللر بلاب شلقة
الصحفي ولعبث بمحتوياتها بمسالعدة القوة التي معه ،وتمت سرقة مبلغ مالي قدره  18ألف جنيه من شقته.

تحقيقات و قضايا
-

-

-

حددت محكمة استئناف القاهرة يو.م ٢٩ ،أغسطس ،جلسة  15سبتمبر ،كللأولى جلسللات محاكمللة  48متهمللا مللن
جمالعة البخوان بتهمة قتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف لعبد الرؤوف.
قضت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،يو.م  ٢٩أغسطس ،بمعاقبة كل مللن محمللد
فاضل فهمى ،وباهر محمد الصحفيين سابرقا بقناة الجزيرة النجليزية ،إلى جلانب كلل ملن صلهيب سلعد ،وبخاللد
لعبد الرؤوف ،وشادى لعبد الحميد ،والسترالي بيتر جريسللتى ،المرحللل إ لللى مللوطنه أسللتراليا ،بللالحبس المشللدد 3
سنوات ،في القضية المعروفة إلعلم ريا بل «بخلية الماريوت» ،وقد حضرت أمل كلوني المحامية البريطانية وزوجة
الممثل العالمى جورج كلونى الجلسة.
لعاقبت محكمة مدينة نصر ،يو.م  ٤أغسطس ،الصحفي المسئول لعلن موقللع العاصللمة نيللوز بللالحبس سلنة لنشللره
أبخبللار كاذبللة ،بتاريللخ  9يونيللو  ،2015و تللداولها لعنلله لعللدة مواقللع دون التأكللد مللن صللحتها للتشللهير بمطللالعم أ.م
حسن.
منعت سلطات مطار القاهرة الدولي ،الكاتب الصحفي لعبد الحليم قنديل ،رئيس تحرير جريدة »صوت المللة«
السبولعية ،من السفر يو.م  8أغسطس ،إلى لعمان ،للمشاركة في منتدى يقا.م في العاصمة الردنية.
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-

قضت محكمة جنح أول مدينلة نصللر ،يللو.م  2يوليللو ،بحبلس كللل ملن مجللدي الجلد ،مقلد.م برنامللج »لز.م نفهلم«
بقناة  ،cbcومحمد المين ،رئيس مجلس إدارة القناة ،ووائل سللعد ،معللد البرنامللج 6 ،أشللهر وكفالللة ألللف جنيلله،
وغرامة  10آلف جنيه ،لتهامهم بنشر أبخبار كاذبة.
أبخلت نيابة أول أكتوبر ،يو.م  ٢٥يوليو ،سبيل ثلث صحفيين وأميني شرطة وفللرد أمللن بمدينللة النتللاج اللعلمللي
ل لعلللى فريللق البخللر .بللدأت
بكفالللة  1000جنيلله لكللل منهللم ،وذلللك بعللد تبللادل الطرفيللن التهامللات بالتعللدي ك ر
الواقعة حينما فوجيء الصللحفيين الثلثللة ،لعقللب اسللتيفائهم لجللراءات الللدبخول المعللول بهللا مللن بوابللة  2بمدينللة
النتللاج ومرورهللم مللن الحللاجز المنللي ،بشللخص يرتللدي زيللا مللدنيا يصللرخ فيهللم بشللكل غيللر لئللق ويطلللب منهللم
التوقف والعللودة إليله لتفتيشللهم وحينمللا استفسللروا منلله لعللن هللويته رفلض أن يفصلح لعللن هللويته وهللرول إليهلم
بصحبة لعدد من أمناء الشرطة وقا.م بالتعدي لعليهم بالضرب والسب.

 -3الوسائط المتعددة والتفاعلية
تزداد صحافة المواطن أهميللة فللي مصللر ،حيلث أسسللت العديللد مللن
مواقللع البخبللار مسللاحات للقللراء لنشللر البخبللار ،والصللور ،ومقللالت
الرأي ،إلخ ،ولموقع اليو.م السابع قسم بخاص بصحافة المواطن ،كمللا أسللس موقللع
المصللري اليللو.م قسللم مماثللل باسللم "شللارك" ،وانطلللق فللي نهايللات  2014لتشللجيع
المواطنين لعلى نشر محتويات سريعة.

 - 4المواقع البخبارية
سهل النمو المتسارع لعلدد مسلتخدمي النلترنت فلي مصلر ،النملو
السريع للمواقع البخبارية ،حيث ازداد لعللدد مسللتخدمي النللترنت
من  %21,6في  ،2010وفقا لحصائيات البنك الدولي ،إللى  %49,6فلي لعلا.م ،2015
وققا لحصائيات "."Internet Society
-

-

شللهد شللهر أغسللطس ،انطلق الموقللع اللكللتروني لمجلللة  7أيللا.م ،الللتي يرأسللها الصللحفي ياسللر أيللوب ،وهللي مجلللة
أسبولعية ،تصدر يو.م الربعاء ،تهتم بأبخبار الفن والرياضللة والمجتمللع ،وصللدر أول لعللدد لهللا منللذ لعللامين ونصللف
تقريبا.
أطلقت الفنانة مي لعز الدين بيانار صحفيرا ،يللو.م  30يوليللو ،أكللدت فيله أن حوارهللا مللع موقللع «مصللراوي» مفلبرك
ولم يحدث وأن صورتها مع الصحفي حسلين الجنللدي كللانت فللي أحللدى الخيلا.م الرمضللانية وللم يتللم وقتهلا إجلراء
حوار ،من جانبه قال الجندي أن "الحوار مع لعز الدين مسجل وتللم بالفعللل وربمللا هللي نسلليت ذلللك ،لكللن الموقللع
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متمسك بموقفه ويرفض ادلعاء لعز الدين بفبركة الحوار بخصوصرا وأنها معترضة لعلى لعبارة تراها مسيئة وهللى غيللر
ذلك لعلى الطلق" ،لعلى حد قوله.

 -5اتحاد الاذاعة والتلفزيون
يدفع اتحاد الذالعة والتليفزيون شهريا 220 ،مليللون جنيله مصللري
كأجور للعاملين فيه ،ويقلدر إجملالي العللاملين في ه بلل  35000أللف
لعامل ،وكانت تلك المعلومات وفقا لحوار لعصا.م المير ،رئيلس التحللاد ،لجريللدة
الوطن في  18أبريل.
-

-

-

-

-

ألعلنت قناة النيل الدولية ،يللو.م  3أغسللطس ،لعللن إنتللاج  9أغللان جديللدة بمناسلبة افتتللاح مشللروع قنللاة السللويس
الجديدة ،لتذاع بخلل الحتفال.
صرحت صفاء حجازي ،رئيس قطاع البخبار باتحاد الذالعة والتلفزيون ،أن هناك  94كاميرا جاهزة لتغطية حفللل
افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته يو.م  6أغسطس ،وأشارت حجازي إلى أن الل  94كاميرا ينقسموا إ لللى
 40كاميرا بخاصة بالشركة الفرنسية المنظمة للحفل ،و  54كاميرا من التليفزيون المصري ،يمشيرة أن هذا العدد
قابل للزيادة.
ألعلن لعدد من العاملين في قطاع البخبار وقناة النبل البخباريللة ،العتراضللهم لعلللى دور التلفزيللون فللي تغطيللة افتتللاح
قناة السويس الجديدة ،والعتبروا تحريك  52من كاميرات القطللاع وأطقللم التصللوير الخاصللة بهللا نللوع مللن إهللدار
الطاقات والمال بخاصة في ظل التعاقد مع شلركة فرنسلية لنقلل الحتفلال لعللي الهللواء ،جلاء ذللك فلي بيلان لهلم ،تلم
نشره لعلى موقع التواصل الجتماعي فيس بوك يو.م  8أغسطس.
قللررت هيئللة النيابللة الداريللة ،يللو.م  26أغسللطس ،بإحالللة  15قيادريللا بقطللاع الهندسللة الذالعيللة باتحللاد الذالعللة
والتليفزيلللون للمحاكملللة التأديبيلللة ،لتهلللامهم بارتكلللاب مخالفلللات إداريلللة وماليلللة جسللليمة ،كملللا تلللم اتهلللامهم
بالتسللبب فللي تكللرار انقطللاع التيللار الكهربللائي بمبنللى اتحللاد الذالعللة والتليفزيللون »ماسللبيرو« ،بمللا يهللدد المللن
القومي.
التقى لعصا.م المير ،رئيس اتحاد الذالعة والتليفزيون ،بالفريق لعبد العزيز س يف اللدين ،رئيلس الهيئ ة العربيلة
للتصللنيع ،يللو.م  25أغسللطس ،لبحللث سللبل التعللاون المشللترك حللول تطللوير مكتبللة التليفزيللون وأرشللفة المللواد
الذالعيللة والتليفزيونيللة النللادرة ،وأوضللح الميللر ان الهيئللة العربيللة للتصللنيع سللتقو.م بللدور هللا.م فللي تللوفير أجهللزة
سلليرفر للسللتديوهات ،ونظللا.م أرشللفة متكامللل لمكتبللة التليفزيللون مللن بخلل لعمليللات نقللل الشللرطة ورقمنللة
محتواها.
أفاد قطاع البخبار بالتليفزيون المصرى بعثة إللى العاصلمة الروسلية موسلكو ،وذللك لتغطيلة الزيللارة اللتي أجراهلا
رئيس الجمهورية لعبد الفتاح السيسى إلى روسيا ،في الفترة من  25إلى  28أغسطس.
وافق قطاع البخبار لعلى سفر المذيع أحمد بصيلة ضمن الوفد اللعلمي الذي سيقو.م بتغطية جولة الرئيللس لعبللد
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الفتاح السيسلى السليوية واللتي تبلدأ ملن سلنغافورة فلي  30أغسلطس وبعللدها إ لللى الص ين وإندونيسليا ،كمللا يضلم
الوفد اللعلمي ،لعلء رشوان ،مراسل قناة النيل للبخبار في رئاسة الجمهورية ،وطاقمللا مللن المصللورين والفنييللن.
وكانت التغطية لعن طريق إذالعة التقارير والرسائل البخبارية ،فضلل لعلن نقلل فعاليلات الزيللارة لعلن طريلق الب ث
المباشر للقاءات الرئيس مع المسئولين هناك.
أصدر العاملين بقناة النيل الثقافية ،يو.م  22أغسطس ،بيانار صحفيرا ،لعرضوا فيه الزمة المادية الللتي تتعللرض لهللا
القنللاة ،مناشللدين المسللئولين بالهتمللا.م بللالمر حللتى تعللود القنللاة كمللا بللدأت فللي التسللعينات" ،محللط إلعجللاب
للمشاهدين" ،وفقا لوصف البيان.
انتقد نشطاء مواقللع التواصللل الجتمللاعي تغطيلة التليفزيللون المصللري لحللادث انفجللار مبنلى المللن الللوطني بشلبرا
الخيمة ،الذي حدث فجر  ٢٠أغسطس وأسفر لعن إصللابة  29مواطرنللا .وتللداول النشللطاء بعلض الصلور اللتي تظهللر
استمرار التلفزيون في إذالعة الغاني والرقصات الستعراضية ،مكتفريا بنقل البخبار لعللن طريللق»شللريط العواجللل«
لعلى الشريط السفلي لشاشاته ،دون وجود تغطية فعالة لما يجري.
بدأت إذالعة البرنامج العا.م بث أولى حلقات البرنامج الجديللد »سلليادة النللائب« ،يللو.م  ١٨أغسللطس ،وتقللو.م فكللرة
البرنامج لعلى تقديم نائب لعن الحي أو إحدى المدن والقلرى بمصللر ،ويستضليف أشلخاص لعللاديين مللن لعلدد ملن
المحافظات ،من بخلل فكرة افتراضية أنهم نواب في البرلملان ،يقلدمون اس تجوابات وطلبلات إحاطلة ،ويطرحلون
أفكللارهم لحللل المشللاكل والسلللبيات الللتي تواجههللا تلللك المنللاطق ،ومللا يمكللن تحقيقلله فللي دائرتهللم مللن بخلل
لعضويتهم بالبرلمان ،وذلك بخلل  10دقائق هي مدة البرنامج.
صرح مجدي لعبد العال ،أحد يمعدي التلفزيون المصري ،أن سلمير سلالم ،رئيلس القنلاة الوللى ،قد أصلدر قلرارار
بللالتحقيق فللي واقعللة تكللرار ضلليوف التقللارير الخارجيللة فللي برنامللج »بيتنللا الكللبير« لعلللى القنللاة الولللى ،ومحاسللبة
المسللئولين لعللن ذلللك إذا ثبللت أن تكللرار الضلليوف كللان لعمللدا ،حيللث كللانت قللد انتشللرت لعلللى مواقللع التواصللل
الجتماعي ،يو.م  ١٤أغسطس ،صورة لحد الشخاص الذي ظهر في  6تقارير مختلفة للبرنامج.
أقا.م لعلى غيث ،مخللرج بالقنللاة الولللى ،يللو.م  4أغسللطس ،دلعللوى قضللائية ضلد المهنللدس إبراهيلم محللب ،رئيلس
الللوزراء ،ولعصللا.م الميللر ،رئيللس اتحللاد الذالعللة والتليفزيللون ،ليقللاف قللرار إقللالته مللن منصللبه كمللدير لعللا.م لدارة
البرامج الثقافية بالقناة الولى ،في شهر سبتمبر  2014بشكل مفاجئ ،ودون إبخطاره قبل اتخاذ القرار.
أصدر لعصا.م المير ،رئيس اتحاد الذالعة والتليفزيون ،يو.م  25يوليو ،قراررا بتعيين لعللدد مللن الكللوادر فللي مناصللب
مختلفة حيث أمر بتكليف :واصف دسوقى بوظيفة مدير لعا.م الرسال الذاعي و التليفزيللوني بللالوادي الجديللد و
جنوب مصر بقطاع الهندسة الذالعية ،و لعبد الحليم محمد ،كبير متابعي بحوث البرامج ،للقيا.م بمهللا.م وظيفللة
مللدير لعللا.م التللدريب الذاعللي ،وايمللان بخليللل ،مللدير إدارة تللدريب الحاسللبات ،للقيللا.م بمهللا.م وظيفللة مللدير لعللا.م
التدريب التليفزيوني ،و لعصا.م محمد لطفي لعبد السل.م ،مدير إدارة تخطيط البرامللج التدريبيللة ،للقيللا.م بمهللا.م
وظيفللة مللدير لعللا.م التللدريب الداري ،والمهندسللة نجللوى شللاكر محمللد حجللازى ،مللدير لعللا.م تشللغيل وصلليانة
استوديوهات القنلاة السادسلة ،بمهللا.م وظيفلة مستشللار ،وفلاتن فلوزى مهنلى ،كللبير محاسلبين ،بوظيفلة مستشللار
بقطاع الهندسة الذالعية.
أصدرت ميرفت بخير الله ،رئيسة شبكة البرنامج العا.م ،قرارار يو.م  ٢٢يوليو ،بوقف برنامج »زيارة لمكتب فلن«،
للذالعية الكبيرة نادية صالح ،مؤقتا لحين تحديد مصيره النهائي .ويأتي ذلك لعلى بخلفية حلقة ،يللو.م  ٢١يوليللو ،مللن
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البرنامج ،حيث تم إذالعة حلقلة قديملة ملن دون مونتلا ج أو مراجعلة ،فظهلرت فيهلا جمللة" :إن اللدكتور محمللد
مرسي يصدر طاقة إيجابية للمجتمع».
اتفق لعصا.م المير ،رئيس اتحاد الذالعة والتليفزيون ،مع اللعلمي أسللامة كمللال ،مقللد.م برنامللج »القللاهرة «360
لعلى قنللاة »القللاهرة والنلاس« ،يللو.م  14يوليللو ،لعلللى العللودة مللرة أبخللرى إ لللى شاشلة التليفزيللون المصللري ،مللن بخلل
تقديم برنامج توك شو ضخم لعلى قناتي »الولى والفضائية المصرية« ،في أغسطس.
بعد مطالبة رئيس اتحاد الذالعة والتلفزيون ،لعصا.م المير ،رئيس الوزراء ،بإقالة اللعلمية صفاء حجازي رئيسة
قطاع البخبار من منصبها ،لعقد بينهم لقاء ثنائي ،يو.م  6يوليو" ،لحتللواء الخلفللات بينهمللا ومتابعلة اسلتعدادات
التليفزيون لتغطية حفل افتتاح قناة السويس" ،بحسب بيان رسمي لعن التليفزيون المصري ،صللدر فللي  7يوليللو.
وكانت صفحة المركز الصحفي لوزارة اللعل.م نشرت ،يو.م  ٤يوليو ،بيانا منسوبا لعصا.م المير ،يطالب فيه رئيس
مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإقالة صفاء حجازي رئيس قطاع البخبار.
وافللق لعصلا.م الميللر ،رئيللس اتحللاد الذالعللة والتليفزيللون ،يللو.م  2يوليللو ،لعلللى تكليلف اللعلمللي صلبري السللمالوطى،
نائب رئيس قناة النيل للرياضة ،بمنصب رئيس القناة.
ذكرت جريدة الوطن ،يو.م  4يوليو ،أنه سيتم التحقيق في واقعة لعلرض برنامللج »كلمللات مللن الللذاكرة« للمخرجللة
سللارة إبراهيللم ،المللذاع لعلللى شاشللة القنللاة الولللى ،لظهللور كلمللات ومللأثورات سلليد قطللب ،أحللد قيللادات جمالعللة
البخوان ،في البرنامج.
قررت شبكة صلوت العلرب ،تغييلر بخطلة احتفلال الشلبكة بعيلد ميلدهللا الثلاني والسلتين ،الموافلق  ٤يوليلو حلتى
تتناسب مع الحداث التي تعيشها مصر والدول العربية ،بعد اللعمال الرهابية التي شهدتها المنطقة ،وكان ملن
بينها في ذلك الوقت؛ الهجو.م لعلى أكمنة الجيش بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.
قالت اللعلمية بثينة كامل ،إن هناك مذيعات بالتليفزيون المصري قدمن "تنازلت جنسية" لبعض القيللادات
للوصول لمكانة بخاصللة فللي »ماسللبيرو« ،واصللفه إيللاهن بللل"الضللحايا" ،وأضللافت كامللل ،بخلل حوارهللا مللع اللعلمللي
طوني بخليفة ،ببرنامج »بدون مكياج« ،لعلى قناة »القاهرة والناس« يو.م  ٩يوليللو ،إنهلا ل تلوججه لورملا للمذيعلة اللتي
تفعل ذلك حتى تصل لهدفها ،بل تلو.م "القجواد" الذي سهل لها ذلك.

 -6القنوات الخاصة
تطلق معظم القنوات التليفزيونية المواقع البخباريللة لنشللر محتللوى
برامجها والبخبار العامة المنسللوبة فلي كللثير مللن الحيللان إللى صلحف
ومواقع إبخباريلة أبخلرى ،ول تهتلم معظلم القنلوات بلإطلق بخدملة إبخباريلة بخاصلة،
مثل الل  ،BBC، CNNوالعربية والجزيرة.
-

ألعلنت شركة »النيل« للنتاج الذاعي ،يو.م  29أغسللطس ،أن لعللدد متللابعي الصللفحة الرسللمية لذالعللة »نجللو.م إف
إ.م« لعلى موقع التواصل الجتماعي »فيس بوك« بخمسة مليين شخص.
ألعلنت إدارة المهرجان الللدولي للذالعللة ،يللو.م  27أغسللطس ،لعللن ابختيللار إذالعللة »نجللو.م إف إ.م« ،لتمثيللل مصللر فللي
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دورته السادسة المقامة هذا العا.م في مدينة زيوريخ بسويسرا بخلل الفترة من  26إلى  30أغسلطس ،حيلث تعللد
المرة الولى التي تشارك فيها إذالعة مصرية في هذا المهرجان ،حيث يشارك أكثر من  50محطة إذالعية دولية.

تطورات تحريرية
-

-

-

-

-

أطلقت قناة  ONTVحملة لرلعاية مرضى الكبد في مصر ،هدفها التولعية بأمراض الكبد وبخطورتها وطللرق تجنللب
الصابة بفيروس سي وفيروس بي ،وإبراز الدور الذي تقو.م به المعاهد المتخصصة في هذا المجال.
أطلقللت إذالعللة »نغللم إف إ.م« ،يللو.م  1يوليللو ،حملللة »معللرا ضللد الرهللاب وتحيللا مصللر« ،وذلللك لعللبر جميللع برامللج
المحطة وبخلل الفواصل اللعلنية ،لحث المسللتمعين لعللى المشلاركة ودلعلم الدوللة لمحاربللة الرهللاب ومسللاندة
القوات المسلحة والجهزة المنية ضد العناصر الرهابية والجرامية.
ألعلنت الدالعية نادية لعمارة ،لعبر صفحتها الرسمية لعلى موقع التواصل الجتماعي »فيس بوك« ،يللو.م  7يوليللو ،أن
قناة »الحياة« أوقفت برنامج »قلوب لعامرة« ،التي كانت تقدمه لعبر شاشة »الحيللاة  ،«2دون أن تفصللح مباشللرة
لعن سبب إيقاف البرنامج.
ألعلنت شبكة قنوات الحياة ،يو.م  13يوليو ،لعن إطلق قناة جديدة تحت اسم» الحياة والناس«.
قللررت إدارة قنللوات دريللم ،يللو.م  22يوليللو ،إغلق قنللاة »دريللم  ،«1والكتفللاء بقنللاة »دريللم  ،«2وذلللك تللوفيررا
للنفقللات وحللل مشللكلة الجللور لجميللع العللاملين بللالدارة الللتي بللدأت منللذ لعللدة أشللهر .وظهللر مكللان القنللاة قنللاة
جديدة أبخرى هي  ،Free TVوهي قناة غنائية تابعة لشركة فري ميوزيك والمنتج الغنائي نصر محروس.
كشف هيثم أبوبخليل ،القيادي السابق بالمجلس الثوري التابع لجمالعة البخوان في تركيا ،لعن إغلق قنللاة »مصللر
الن« البخوانيللة الللتي تبللث مللن تركيللا ابتللداء مللن يللو.م  ١٧أغسللطس ،جللاء ذلللك لعللبر صللفحته لعلللى موقللع التواصللل
الجتماعي «فيس بوك".
أغلقللت هيئللة اللعل.م الردنيللة ،يللو.م  31أغسللطس ،اسللتوديوهات البللث المباشللر الللتي تبللث مللن بخللهللا فضللائية
»اليرمللوك« ،التابعلة لجمالعلة البخللوان المسللمين ،ممللا تسلبب بتوقلف الب ث المباشللر لبراملج القنلاة .وأوضلحت
الهيئة أن قرار الغلق جاء نتيجة قيا.م القناة بالبث منذ سنوات دون حصولها لعلى تربخيص بذلك.

أبخبار البرامج
-

-

كشفت قناة الحياة ،يو.م  31أغسطس ،لعن اسم برنامج التوك الشو للنجمي برنامج مذيع العرب ،بخليللل جمللال و
ممدوح الشناوي ،وهو «بخلصة الكل.م».
ألعلنللت قنللاة  ontvلعللن تقللديم تغطيللة بخاصللة لزيللارة الرئيللس لعبللد الفتللاح السيسللي ،بالتعللاون مللع قنللاة »روسلليا
اليللو.م« ،حيللث سللتقد.م تغطيللات مباشللرة لوقللائع الزيللارة ،الللتي بللدأت  25أغسللطس ،مللن دابخللل اسللتديوهات RT
بموسكو.
أطلقت قناة »النهار اليو.م« ،يو.م  29أغسطس ،أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج »مصر تستطيع«.
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بدأت الفنانة إسعاد يونس ،يو.م  16أغسطس ،تصوير الموسلم الخلامس مللن برنامجهلا »صلاحبة السللعادة« اللذي
حققت مواسمه الماضية نجاحار كبيررا.
نف ت اللعلميلة رشلا نبيلل ،مقدملة برنامللج كل.م تللاني لعللى شاشلة «دريلم  ،»2يللو.م  13أغسلطس ،قيامهلا بتصلوير
حلقة مع راشد الغنوشي ،زلعيم حركة النهضة التونسية وذلك لعقب أنباء لعن منع لعرض الحلقة لعلى الشاشة.
أجرت اللعلمية لميس الحديلدي فلي برنامجهلا »هنلا العاصلمة« ،الملذاع لع بر فضلائية  ،CBCيللو.م  29أغسلطس،
حوا ررا مع المحامية والناشطة الحقوقية أمل كلوني محامية محمد فهمي ،صحفي الجزيرة السابق.
وقع القائمون لعلى مهرجان السلكندرية السلينمائي ،يللو.م  4أغسلطس ،برتوكللول تعللاون مللع شلبكة قنللوات النهللار،
لعلى أن تكون قنوات النهار رالعيار إلعلميرا للمهرجان في دورته الحادية والثلثين المقللرر انطلقهللا فللي الفلترة مللن 2
إلى  8سبتمبر .٢٠١٥
ألعلنت إذالعة نغم إف إ.م ،لعن بث أولى حلقات البرنامج الجديد »الناس الرايقة« ،الذي سيذاع يوميار مللن الحللد
إلى الربعاء من الرابعة وحتى السادسة مساء ،بدرء مللن يللو.م  ٣٠أغسللطس وهللو مللن تقللديم أحمللد الشللناوي وأميللرة
نور.

تغيرات وانتقالت
-

-

-

قال اللعلمي أحمد يونس ،مقد.م برنامج »ع القهوة« لعبر إذالعللة نجللو.م إف إ.م ،أنلله تقللد.م باسللتقالته مللن الذالعللة
"بعللد الخطللوة البخيللرة بوقللف برنللامجه دون إبللداء أسلباب واضللحة" ،بحسللب مللا نسللب للله ببيللان صللحفي نشللرته
جريدة التحرير في لعددها الصادر يو.م  1أغسطس.
قررت إدارة قنوات  ،ONTVيو.م  22يوليو ،قبول الستقالة الللتي تقللدمت بهللا اللعلميللة ريللم ماجللد وتوقفهللا لعللن
تقديم برنامج «جمع مؤنت سالم» ،والذي يتم إنتاجه بالشللتراك مللع قنللاة  DWاللمانيللة ،ولعرضللت إدارة القنللاة
لعلللى القنللاة اللمانيللة فللي حللال رغبتهللا فللي اسللتكمال الللبرتوكول الموقللع بينهمللا دراسللة السللتعانة ببللديل بالتفللاق
بينهما لتولى حلقات «جمع مؤنت سالم» .
ألعلن اللعلمي طوني بخليفة ،يو.م  ١١يوليو ،أنلله سليغادر قنلاة »القللاهرة والنللاس« بعللد سلبع سلنوات أمضللاها لعللى
شاشتها ،وكان من أول الوجوه التي ظهرت لعلى القناة منذ تأسيسها وحتى اليو.م.

تحقيقات وقضايا
-

-

جددت نيابة قسم ثاني أكتوبر ،يو.م  30يوليو ،حبس »أيمن.أ« 51 ،سللنة مللذيع بقنللاة الرحمللة الفضللائية 15 ،يورمللا
لعلى ذمة التحقيللق فللي اتهللامه بجمللع تبرلعلات دون تصللريح .وكشللفت التحقيقلات لعللن أن المتهلم اتفللق مللع إدارة
القناة لعلى تقديم برنامج مقابل  2000جنيه وجمع التبرلعات أثناء البرنامج لصالح جمعية »العمل لبخرتك«.
قللررت محكمللة جنللح العجللوزة ،يللو.م  30يوليللو ،تأجيللل دلعللوى السللب والقللذف المقامللة مللن المهنللدس نجيللب
ساويرس ،رجل اللعمال ،ضد اللعلمي لعبد الرحيم لعلي ،للطلع لعلى التقريلر الفنلي ،لجلسلة  3سلبتمبر المقبلل.
وكان ساويرس ،أقا.م جنحة مباشرة ضد لعلي ،يتهمه فيها بالسب والقذف لعلى إحدى القنوات الفضائية.
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قضللت محكمللة جنللح الللدقي ،يللو.م  8يوليللو ،غيابيللا بحبللس المللذيع البخللواني معللتز مطللر  10سللنوات وغرامللة 500
جنيه ،لتهامه بمحاولة قلب نظا.م الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصللر ،يللو.م  15يوليللو ،بلبراءة اللعلمللي أحمللد موسللى ملن تهمللة سلب وقللذف
المستشار هشا.م جنينة ،رئيس الجهللاز المركللزي للمحاسللبات ،إل أن المحللامي العللا.م الول لنيابللة شللرق القللاهرة
قللرر ،يللو.م  27أغسللطس ،إحالللة اللعلمللي أحمللد موسللى ،مقللد.م برنامللج »لعلللى مسللئوليتي« بقنللاة »صللدى البلللد«،
للمحاكمة الجنائية العاجلة ،لعلى بخلفية اتهامه بسب وقذف هشا.م جنينه ،رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها ،يو.م  26يوليو ،بتغريلم اللعلملي أحمللد موسلي و المحللامي بخاللد أبلو
بكللر بمبلللغ  15ألللف جنيلله لكللل منهمللا ،و تعللويض مللدني  2001جنيلله لقيامهمللا بسللب و قلذف المحللامي طللارق
العوضي.
أوصللى تقريللر لهيئللة مفوضللي الدولللة بمجلللس الدولللة ،صللدر يللو.م  26أغسللطس ،بوقللف برنامللج »لعلللى مسللئوليتي«
الذي يقدمه اللعلمي أحمد موسلى لجسلامة المخالفلات الثابتلة فلي حقله ووقلف ب ث أي برناملج أبخلر تحلت أي
مسللمى يظهللر فيلله موسللى بخلل فللترة التوقللف سللواء بصللفة مباشللرة أو غيللر مباشللرة.كمللا أوصللى التقريللر بللإلزا.م
المحطللات الفضللائية بالمتنللاع لعلن استضللافة مرتضللى منصلور سللواء بالحضللور فللي البرامللج أو بالمدابخلللة الهاتفيلة
لفللترة مناسللبة بسللبب جسللامة المخالفللات الللتي ارتكبهللا ،بخلل ظهللوره فللي البرنامللج والمللدابخلت الهاتفيللة الللتي
أجراها.
أجلت محكمة جنح مصر القديمة ،يو.م  26يوليو ،محاكملة اللعلمللي والبلاحث إسللل.م بحيلري ،فلي قضلية اتهللامه
بل»بخيانة المانة« ،إلى جلسة  4أكتوبر.
قررت محكمة القضاء الداري ،يو.م  27أغسطس ،تأجيل الدلعوى التي أقامها اللعلمللي توفيللق لعكاشللة ،للمطالبللة
بإغلق  62قناة فضائية إلى جلسة  25أكتوبر المقبل.
قررت محكمة القضللاء الداري ،يللو.م  26أغسللطس ،تأجيلل الللدلعوى القضلائية المقاملة مللن الفنلان لعملرو ديللاب،
لوقف بث قناة » mbcمصر« ،لعرضها برنامج »المفاجأة ..أيا.م في حياة الهضبة« ،دون الرجوع أو الحصول لعلى
إذن منه ،لجلسة  4أكتوبر.
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ،يو.م  22يوليو ،بقبول المعارضة الستئنافية المقدمة من اللعلمية ريهلا.م
سللعيد مقدمللة برنامللج »صللبايا الخيللر« لعلللى حكللم حبسللها سللنة بتهمللة اللعتللداء بالضللرب لعلللى مسللالعد مخللرج
برنامجها ،كما قضت المحكمة ببر ائتها.
رفع ماجد غراب ،مراسل قناة »صدى البلد« ،دلعوى قضائية ،يطللالب فيهللا بمقاضللاة رئيللس مجلللس إدارة شللركة
سلليجما للنتللاج اللعلمللي وشللبكة تلفزيللون الحيللاة ،بصللفتهما ،ومهيللب لعبللد الهللادي ،مللدير البرامللج الرياضللية
بالقنللاة ،ومراسللل ومصللور آبخريللن تللابعين للقنللاة ،للعتللداء مراسلللها لعليلله أثنللاء تغطيتلله مبللاراة النللادي الهلللي
والزمالك التي لعقدت يلو.م  21يوليللو ،ومحاوللة منعله ملن إجلراء حللوار تلفزيللوني مللع الملدير الفنلي للهللي ،فتح ي
مللبروك .وطللالب »غللراب« بتعللويض مللادي قيمتلله  5ملييللن جنيلله ،وذلللك لقيللا.م المراسللل مهيللب لعبللد الهللادي،
بمنعه من إجراء حوار تلفزيوني مع المدير الفني لنادي الهلي ،لعقب المباراة ،وسبه وقذفه واللعتداء لعليه.
قضت محكمة جنح أول أكتوبر ،يو.م  11يوليو ،ببراءة اللعلمي »أحمد السيد لعبد العزيللز« ،مقللد.م برامللج بقنللاة
الفرالعين ،في اتهامه بسب وقذف اللعلمية ريها.م سعيد.
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قضت محكملة جنلح اللدقي ،يلو.م  6يوليلو ،ب براءة لميلس الحديلدي ،مذيعلة  ،cbcملن اللدلعوى الجنائيلة المقاملة
ضللدها بتهمللة سللب وقللذف شللبكة تلفزيللون الغربللي ،فللي برنامجهللا «هنللا العاصللمة" .فيمللا ألعلنللت الحديللدي أنهللا
ستطلب مليون جنيه تعويض.
في بيان رسمي ،صدر يو.م  4يوليو ،أكلد القلائمون لعللى التحلاد النللوبي العلا.م نيتهلم مقاضللاة كلل ملن رئيلس نلادي
الزمالك ،ووائل البراشي ،مقد.م برنامج »العاشرة مساء« لعلللى قنللاة دريللم ،بجللانب القنللاة نفسللها وذلللك "لمللا بللدر
منهم من ألفاظ لعنصرية ومهينة لشعب النوبة ممثل في الللعب النللوبي أحمللد الميرغنللي فللي حلقلة يللو.م  3يوليللو"،
لعلى حد قول التحاد في بيانه.

أبخبار متنوعة
-

-

-

ابختار صندوق مكافحة الدمان ،مسلسل »تحت السليطرة« ،كأفضلل اللعمللال الدراميلة تنلاورل لمشلكلة الدملان،
بخلل شهر رمضان .
تعرضت اللعلمية »دينا رامز« لموقف محرج لعلى الهواء ،حيث انقطللع التيللار الكهربللائي لعللن برنامجهللا »صللباح
البلد« ،وذلك أثناء تقديمها للفقرة البخبارية ،يو.م  ١١أغسطس ،المذاع لعلى قناة »صدى البلد«.
نشر مالك قنوات دريم ،المهندس أحمد بهجت ،لعلى حسابه لعلى فيس بوك ،يو.م  3أغسطس ،أنه تم رفع اسللمه
من قائمة الممنولعين من السفر بعد إدراجه قبل فترة طويلة.
تم رفع اسم توفيق لعكاشة مالك قناة الفرالعين من قوائم المنع من السفر تنفيرذا لحكم محكمة جنايللات القللاهرة
يو.م  ٣٠يوليو.
أبلغ برنامج المم المتحدة للمرأة ) (UN Womenاللعلمي شريف لعامر رسميا بابختياره للنضما.م إلى البرنامج
والحملللة المشللاركة للله الللتي تحمللل لعنللوان  ،He for Sheوهللي حملللة دوليللة تعمللل لعلللى دلعللم حقللوق المللرأة فللي
المجتمعات الفقيرة والنامية وتستعين بنجو.م اللعل.م والفن والرياضة لتنظيللم حملت تولعويللة تحقللق أهللدافها،
وبذلك يعتبر لعامر أول إلعلمي مصري يترشح لهذه المهمة العالمية.
ألعلن رئيس نادي الزمالك ،أن الجماهير طالبته إنشاء قناة فضائية بخاصة بالزمالك بخلل احتفالية النادي ،يللو.م 1
أغسطس ،بالحصول لعلى درع الدوري الممتاز.
تصدرت قناة »الفرالعين« أسوأ قناة في استطلع أجرته جريدة الخليج ،دابخل المارات.
قالت مريم بغدادي ،مذيعة قناة  ،Ontvيو.م  31أغسطس ،أنها تقللدمت بشللكوى للحصللول لعلللى حقهللا مللن إدارة
قناة » «Ontvوذلك فللي الخلف القلائم بينهللا وبيلن القنلاة لسلترداد الحقللوق الخاصلة بهلا والمسللتحقات الماليللة
المتأبخرة منذ شهر أكتوبر من العا.م الماضي.
نظم مجمولعة من موظفي نادى الزمالك وقفة احتجاجية أما.م مبنى وزارة الستثمار ،يو.م 26يوليو ،مطالبين فيها
بإغلق قناة  ،crtو إستمرت الوقفة لمدة نصللف سللالعة ،قبللل أن يطلللب المللن مللن مللوظفي النللادي النصللراف .و
تأتي الوقفة الحتجاجية لعلي أثر الخلف القائم بين مرتضي منصور ،رئيس نادى الزمالك ،و أحمد سللعيد ،رئيللس
القناة ،و قا.م أحد مسلئولي اللوزارة بالحلديث ملع المحتجيلن و أبخلبرهم أن اللوزارة س تدرس الطللب المقلد.م مللن
رئيس النادى لغلق قناة .crt
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 -7حرية الرأي و التعبير

قضت محكمة القضلاء الداري ،يللو.م  25أغسلطس ،بعلد.م قبلول اللدلعوى المقاملة ملن محمللود جلويلي المحلامي،
التي تطالب بحجب موقع التواصل الجتماعي »فيس بوك« في مصر.
ألعربت لجنلة الحريلات بنقابلة الصلحفيين ،فلي بيلان صلدر يللو.م  ١٢أغسلطس ،لعلن قلقهلا الشلديد بسلبب "تلدهور
الوضاع الصحية للعديد من الصحفيين المحتجزين أو المحبوسلين بخاصلة فلي سلجن العقلرب ،وذللك بعلد أن تلم
ل لعن منع الزيارات لعنهم لمدد طويلة" ،حسب اللجنة.
حرمانهم من تلقي الرلعاية الصحية المناسبة فض ر
نظمت لجنللة الحريللات بنقابللة الصللحفيين ،مللؤتمر صلحفي لهلا ،يللو.م  11يوليللو ،بالتعللاون مللع »حمللة الفلراج لعللن
شوكان« ،تحت لعنوان " 700يللو.م لعلللى حبللس المصللور محمللود شللوكان" ،لمتابعللة أوضللاع الصللحفيين المحبوسللين
والمحتجزين.

 -8المؤسسات الحكومية
تنللص المللادة  213مللن دسللتور  2014أن "الهيئللة الوطنيللة لللعل.م هيئللة مسللتقلة،
تقو.م لعلى إدارة المؤسسات اللعلمية المرئية والذالعية والرقمية المملوكة للدولة،
وتطويرهللللا ،وتنميللللة أصللللولها ،وضللللمان اسللللتقللها وحيادهللللا ،والتزامهللللا بللللأداء مهنللللي ،وإداري،
واقتصادي رش يد .ويحللدد القلانون تشلكيل الهيئلة ،ونظلا.م لعملهلا ،والوضلاع الوظيفيلة للعلاملين
فيها .وييؤبخذ رأى الهيئة في مشرولعات القوانين ،واللوائح المتعلقة بمجال لعملها".
-

-

-

أوضح الرئيس لعبد الفتاح السيسللي ،بخلل لقللارء تليفزيونيللرا لقنللاة البخبللار الرئيسللية فللي آسلليا »Channel News
 ،«Asiaيو.م  ٣١أغسطس ،أنه ل تعقيب لعلى أحكا.م القضاء ،وذللك تعقيبلرا لعللى استفسللار يخلص الحكلا.م الصلادرة
بشللأن »صلحفيي الجزيلرة« ،مشلليررا إ لللى المكانلة والسللتقللية الللذين يتمتلع بهمللا القضلاء المصللري الللذي يمللارس
لعمله دون أي تدبخل سياسي.
أصللدر الرئيللس المصللري لعبللد الفتللاح السيسللي ،يللو.م  ١٧أغسللطس ،قللرارا بقللانون مكافحللة الرهللاب لعلللى أن يكللون
ساريا من تاريخ الصدار .وينص القانون ،الذي نشر في الجريدة الرسمية لعلى أحكا.م باللعللدا.م والمؤبللد لعلللي كللل
مللن يثبللت قيللامه بإنشللاء أو تأسلليس أو تمويللل جمالعللة إرهابيللة .وفيمللا يخللص وسللائل اللعل.م ،نللص القللانون لعلللى
تغريم كل من ينشر أبخبارا لعن "ألعمال إرهابية" بخلف البيانات الرسمية ،ويللذكر أن فللي مشللروع القلانون كللانت
العقوبة الحبس بدل من الغرامة ،لكن بعد رفض الصلحفيين تللم إلغللاء لعقوبلة حبلس الصللحفيين لكلن مللع تغليللظ
لعقوبة الغرامة.
أصدر المهندس إبراهيم محلب ،رئيس مجلس الوزراء ،يو.م  7يوليو ،قرارا بتكليف سوسن لعبد الفتللاح الللدويك،
للعمل رئيسرا لمجلس إدارة مجلة الذالعة والتليفزيللون ،وبخاللد حنف ى لعبلد اللله ،للعمللل رئيسللرا للتحريلر .وأنهلى
القلرار ،تكليلف ناهلد محملد لعلز العلرب ،ملن العملل كرئيلس مجللس إدارة ورئيلس تحريلر ،مللع تكليفهلا بالعمللل
كمستشارة للمجلة.
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ألعلن وزير الخارجية المصري ،سامح شكري ،بخلل مللؤتمر صللحفي ،يللو.م  2أغسللطس ،مللع نظيللره المريكللي ،جللون
كيللري ،أنلله ل يوجللد أي صللحفي بخلللف القضللبان ،لسللباب تتعلللق بحريللة الللرأي والتعللبير ،أو أيللة أمللور متعلقللة
بأنشطة صحفية ،مشيررا إلى أن أي تهمة أدت لوجودهم بخلف القضبان هي تتعلق بالرهاب.
طلبت وزارة الدابخلية من المحطات الفضائية ،يو.م  ١يوليو ،توحيد البث الذاعي من أجل إذالعة بيللان امنللي حللول
تصفية لعدد من العناصر البخوانية في مدينة  6أكتوبر.
نفت وزارة الدابخلية الخبر الذي تم تداوله مساء يو.م  ٢٨أغسطس لعن ابخللتراق الموقللع الرسللمي لللوزارة الدابخليللة
من قبل قائمين بألعمال قرصنة إلكترونية ،موضحين أن ما حلدث هللو القيلا.م بلإجراءات الصليانة الدوريلة لبعلض
مكونات الموقع مما أدى إلى إيقافه مؤقترا.
منللع محمللد لعللز ،مللدير المكتللب اللعلمللي بللوزارة النقللل والمواصلللت ،التعامللل إلعلمييللا مللع الصللحفي صللديق
العيسوي ،محرر جريدة »التحرير« المكلللف بمتابعلة وتغطيلة أبخبللار الللوزارة .وأملر لعللز ،حسلب ملا جللاء بموقللع
التحريللر ،العللاملين بللالمكتب اللعلمللي بلللعد.م التعللاون معلله ولعللد.م إرسللال أي مللادة صللحفية تتعلللق بللالوزارة
ل في لعددها الصادر بتاريخ  25يوليو ،تحت لعنوان »وزيللر النقللل..
لل»التحرير« ،بعدما نشرت الجريدة ملرفا كام ر
 13شهررا من الفشل«.
أصللدر المستشللار لعلللي لعمللران ،القللائم بألعمللال النللائب العللا.م ،يللو.م  2يوليللو قللراررا بحظللر النشللر فللي قضللية اغتيللال
النللائب العللا.م المستشللار هشللا.م بركللات .وشللمل القللرار حظللر النشللر لعللن التحقيقللات ،فللي جميللع وسللائل اللعل.م
المسللمولعة والمرئيللة ،وكللذلك الصللحف والمجلت القوميللة والحزبيللة والخاصللة اليوميللة والسللبولعية ،المحليللة
والجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت ،وكذا المواقع اللكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات ،لعدا البيانللات
التي تصدر من مكتب النائب العا.م بشأنها.
أصدر المستشار لعلى لعمران ،القائم بألعمال النائب العا.م ،يو.م  27يوليو ،قراررا بحظر النشر فللي القضللية المعروفللة
إلعلم ريلا »بواقعلة الرشللوة الجنسلية لرئيلس محكملة جنلح مسلتأنف مدينلة نصلر« ،والللذي كللان قلد أصلدر حكرملا
ببراءة اللعلمي أحمد موسى في واقعة سب الصحفي أسامة الغزالي حرب ،لحين انتهاء التحقيقات.
أكد مجلس إدارة مدينة النتاج اللعلمي ،برئاسللة أسللامة هيكللل ،أنلله سلليتم إرسللال توصلليات مللؤتمر "اللعل.م فللي
مواجهللة الرهللاب" ،الللذي لعقللد فللي  ٢٩يوليللو ،إ لللى مكتللب رئاسللة الجمهوريللة حللتى يتللم تفعيللل تلللك التوصلليات،
للمؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي .وبخرج المؤتمر بعدة توصيات
هي توحيد جهات إصدار الترابخيص لوسائل اللعل.م ،وسرلعة إصدار التشللريعات المنظمللة لللعل.م بكافللة روافللده
المرئللي والمسللموع والمقللروء وبخاصللة اللكللتروني ،وإصللدار قللانون حريللة تللداول المعلومللات ،وسللرلعة إصللدار
تشريع منظم لنقابة اللعلميين ،ووضع بخطللة إلعلميللة محللدودة للدولللة وتحديللدا للتعامللل اللعلمللي العاجللل فللي
حلالت الزمللات وفلي حلالت الحلوادث الرهابيلة حلتى ل يقلع المللواطن المصللري تحلت تلأثير اللعل.م البخلر سلواء
دابخللل مصللر أو بخارجهللا ،والسللراع بوضللع بخطللة محللددة ولعاجلللة لتجديللد الخطللاب الللديني بمللا يتوافللق مللع روح
العصللر ،وتكللثيف برامللج لتللدريب اللعلمييللن لزيللادة مهللارات الصللحفيين واللعلمييللن فللي التعامللل مللع أدوات
العصللر ،وسللرلعة إصللدار مواثيللق الشللرف الصللحفية واللعلميللة بواسللطة نقابللة الصللحافة واللعل.م والمتحللدثين
الرسميين في المؤسسات المختلفة.
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تمكنت إدارة شركة »نايل سات« من إغلق قناة »شها« ،وذلك بعد لعرضها مواد إباحية حيث تعرضللت لموجللة
من النقد.
اتهمت القللوات المسلللحة المصللرية ،رسلمريا ،ولول مللرة ،قنلوات تليفزيونيللة ،بمسللالعدة الرهللابيين فلي تحركلاتهم
ضد الجيش المصري في »معركة الثأر« التي دارت بمدينة الشيخ زويد ،وذكر الفيديو التوضلليحي الللذي ألعللدته
الشلللئون المعنويلللة وأذيلللع لعلللبر شاشلللات التليفزيلللون المصلللري ،يلللو.م  2يوليلللو ،أسلللماء  3قنلللوات تليفزيونيلللة
هلللي»الجزيلللرة« القطريلللة ،وقنلللاتي »الشلللرق ومكلميلللن« ،اللتلللان تبثلللان ملللن تركيلللا ،بالعتبلللارهم قنلللوات سلللالعدت
الرهابيين.
ألعلنت إدارة مدينة النتللاج اللعلملي ،لعلن إطلق اسلمي الفنلانين الراحلي ن »نلور الشلريف« و»لعملر الشلريف«،
لعلى أحدث استديوهين جديدين للدراما ،يتم إنشاؤهما حالييا بالمدينة.

 -9نقابة الصحفيين
-

-

ألعلنت اللجنة الوطنيللة للتشللريعات الصللحفية واللعلميللة )لجنللة الخمسللين( ،يللو.م  16أغسللطس ،بخلل المللؤتمر
الصحفي الذي لعقدته بمقر نقابة الصحفيين ،لعن النتهاء من إلعداد مشللروع القللانون الموحللد لتنظيللم الصللحافة
واللعل.م .وحضر المؤتمر الصحفي ،الكاتب الصحفي جلل لعارف ،رئيس اللجنة الوطنية للتشللريعات الصللحفية
واللعلمية ،ويحيللي قل،ش ،نقيلب الصللحفيين ،وضللياء رشللوان ،نقيللب الصللحفيين السللابق ،والللدكتور حسللن لعمللاد
مكاوي ،لعميد كلية اللعل.م السابق ،وكل من اللعلمييلن حملدي الكنيس ي ،وجمللال الشللالعر ،ولعللي لعبلد الرحملن،
وألعضاء مجلس نقابلة الصلحفيين ولعلدد ملن الصلحفيين واللعلمييلن .ويتضلمن مشللروع القلانون الموحلد سلبعة
أبلللواب ،تضلللم  207ملللواد ،ألعلللدت وفقلللا للملللواد الدسلللتورية اللللتي تضلللمن حريلللة واسلللتقلل الصلللحافة واللعل.م،
والمسئولية الوطنية والمحاسبة والتنظيم الذاتي.
أكد محمود كامل ،لعضو مجلس نقابة الصحفيين ،أن مجلس النقابة استقبل أكثر من مائة شكوى من صحفيين
ألعضاء بالنقابة يطلبون فيها لعد.م قبول لعضوية أماني البخرس ،المحررة باليو.م السابع ،بنللاء لعلللى اتهامهللا بللالبل غ
لعللن زميلهللا أحمللد رمضللان ،المصللور بجريللدة التحريللر ،وتسللليمه لرجللال المللن ،يللو.م  ١٦أغسللطس ،أثنللاء تغطيللة
محاكمللة الرئيللس السللابق محمللد مرسللي ،وقللد تللم الفللراج لعنلله ثللاني يللو.م بكفالللة  5000جنيللة .وأضللاف كامللل أن
النقابة ستنظر بعين اللعتبار لهذه الشكاوى بخصوصرا وأنه قلد ثبللت مخالفللة المحللررة المللذكورة لميثللاق الشللرف
الصحفي .وقد أصدرت نقابة الصحفيين ،يو.م  ١٧أغسطس ،قرار بمنع البخرس من دبخول مقر النقابللة تحللت أي
ظللرف ،وكللذلك بخللاطبت النقابللة رسللميرا بخالللد صلللح رئيللس تحريللر جريللدة اليللو.م السللابع لفتللح تحقيللق دابخللل
الجريدة في الواقعلة وإبل غ النقابلة بالنتيجلة فلي أقلرب وق ت.رفيملا أصلدر مجللس تحريللر »اليللو.م السلابع« بيارنلا
مقتضربا ،يو.م  ١٨أغسطس ،ييعلن فيه استجابته لنقابة الصحفيين بالتحقيق مع البخرس ،بنللارء لعلللى بخطللاب نقيللب
الصحفيين لرئيس تحرير »اليو.م السابع« ،وطالب البيان مجلللس نقابللة الصللحفيين ،بللإدارة هللذا التحقيللق رسللمريا
من بخلل ثلثة ممثلين من ألعضائه ،يكون مللن بينهللم الللزميلن جمللال لعبللد الرحيللم وبخالللد البلشللي ،بالضللافة إ لللى
محللامي النقابللة السللتاذ سلليد أبللو زيللد والمستشللار القللانوني لليللو.م السللابع المحللامي أنللور الرفللاعي .فيمللا نفللت
البخرس بخلل حوارها مع اللعلمي يوسف الحسيني فللي برنللامجه «السللادة المحللترمون» ،المللذاع لعلللى فضللائية »
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 ،«ON TVيو.م  19أغسطس ،أنها لم تقم بالبل غ لعن أحمد رمضان بأنه أبخواني.
التقى إبراهيم محلب ،رئيس الوزراء ،بنقيب الصحفيين ومجللس النقابلة ،يللو.م  ١٣أغسلطس ،لمناقشلة مطلالبهم
حول توفير الخدمات اللزمة للصحفيين والحريات وتوفير الخدمات والرلعاية للصللحفيين المحبوسللين .وأوضللح
قل،ش أن الجتمللاع تطللرق لمناقشللة ملللف التشللريعات وأزمللة الصللحفيين فللي الصللحف الحزبيللة بعللد إغلقهللا
بالتزامن مع ثورة يناير ،وأوضاع الصحفيين الجتمالعية والقتصادية.

 -10المجتمع المدني
 رشح المجلس الدولي لحقوق النسان 16 ،إلعلميلا مصللريا ،ضلمن قائملة أكلثر  55إلعلميلا تلأثيرا فلي العلالم ،واللتياشتملت أيضا لعلى شخصليات لعربيلة منهلا الوليلد بلن طلل وتركلي اللدبخيل وجلورج قرداحلي ،وغربيلة منهلا جلون
ستيوارت ،وأوبرا وينفري .وجاءت نسب تصويت الزائرين لموقع المجلس لعلى النترنت لللعلميين المصريين،
كالتللالي« :محمللد حسللنين هيكللل  ،%2.4أحمللد المسلللماني  ،%2.3لعمللرو الليللثي  ،%2.1لعمللرو أديللب  ،%2منللى
الشاذلي  ،%2باسلم يوسلف  ،%1.9محمللود سلعد  ،%1.4جيهلان منصلور  ،%1.3لبنلى لعسلل  ،%1.3لعملاد أديلب
 ،%1.2هالة سرحان  ،%1.2معتز الدمردا،ش  ،%1.2شريف لعامر  ،%1.1لميللس الحديللدي  ،%1.1ريهللا.م سللعيد
 ،%1.1منى الطحاوي .”%0.7
 ألعربت لجنة الدفاع لعن استقلل الصحافة ،في بيان لها يو.م  ١٥أغسطس ،لعن شديد أسفها للوضاع التي وصفتهابل»المأسوية« للصحفيين ،بخلل السنوات الثلث الماضية ،التي ألحقت الضللرر النفسلي والمعيشلي بكلثير منهللم،
وبخاصرة في الصحف الحزبية.
 رصد تقرير صللادر لعلن »صلحفيون ضلد التعللذيب« ،فلي  ١٠أغسلطس ،لعلن حلدوث  53حاللة انتهلاك مختلفلة ضلدالصحفيين أثناء تأدية لعملهم ،بخلل يوليو الماضي ،وتم تسجيل  16حالة بخلل السبوع الول ،و  5انتهاكللات فللي
السلبوع الثلاني ،و  4فلي الس بوع الثلالث ،وفلي السلبوع الرابلع  28انتهاكلا ،إل أنله للم يتسلنى التحقلق مملا ذكللره
التقرير.
قالت حملة »الفراج لعن شوكان« ،فللي مللؤتمر صللحفي يللو.م  30أغسللطس ،أن المصللور الصلحفي محمللود أبلو زيللد،
الشللهير بمحمللود شللوكان ،والللذي قضللى أكللثر مللن لعللامين فللي الحبللس الحتيللاطي لعلللى ذمللة قضللية أحللداث العنللف فللي فللض
العتصا.م رابعة ،دبخل في إضراب لعن الطعا.م العتراضا لعلى استمرار حبسه.
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