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 تعريف

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

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــ

 شهدته بعض المدن اإلثيوبيةتعليق وزارة الخارجية على ما 

ردًا على سؤال لعدد من المحررين الدبلوماسيين حول تعليق وزارة الخارجية على ما شهدته بعض المدن اإلثيوبية من إضطربات 

، وأن يوبياً خالل األيام األخيرة، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن هذا األمر يعد شأنًا داخليًا إث

مصر تتطلع إلى استمرار استقرار األوضاع واستكمال برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة في إثيوبيا بما يعود بالنفع 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن إثيوبيا دولة كبيرة وهامة في القارة اإلفريقية، وأن  والرخاء للشعب اإلثيوبي الشقيق

 استقرارها وسالمتها يعززان من مصلحة القارة، بما في ذلك المصلحة المصرية.

 20/02/2102 رجية المصريةموقع وزارة الخا

 وزير الخارجية يستقبل المبعوث اإلفريقي لجنوب السودان

رئيس جمهورية مالي األسبق  "ألفا عمر كوناري" ديسمبر الجاري السيد 20االثنين سامح شكري وزير الخارجية يوم استقبل 

زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وصرح المستشار أحمد أبو  والمبعوث الحالي لالتحاد اإلفريقي لجنوب السودان.

اللقاء تناول المهمة الموكلة إلى المبعوث اإلفريقي لمتابعة تنفيذ أتفاق السالم الموقع بين الرئيس سلفاكير رئيس جنوب 

مصر للوضع في  السودان ونائبة رياك مشار. وقد أكد مبعوث اإلتحاد اإلفريقي خالل اللقاء على حرصه على االستماع إلى تقييم

جنوب السودان وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه اتفاق السالم، محذرًا من مخاطر بقاء الوضع الحالي على ماهو عليه في ظل 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري  االنتهاكات المتكررة لالتفاق ومخاطر تحول الوضع إلى الفوضى الكاملة.

لقاء على دعم مصر الكامل لجهود مبعوث اإلتحاد اإلفريقي، ولكل جهد يستهدف دعم االستقرار والسالم في جنوب أكد خالل ال

السودان، مشيرًا إلى االتصاالت القوية والتاريخية التي تتمتع بها مصر مع جميع األطراف في جنوب السودان واستعدادها لتقديم 

سالم في جنوب السودان. كما نوه وزير الخارجية إلى الدور الهام الذي اضطلعت به مصر الدعم لجهود استعادة االستقرار وتحقيق ال

لدعم جهود تجمع اإليجاد طوال فترة رعايته للمفاوضات بين األطراف الجنوب سودانية، وكذلك جهود دولة تنزانيا في رعاية 

سودانيين لتمكينهم من تجاوز التحديات المختلفة وإعادة مفاوضات اروشا، مؤكدًا على وقوف مصر دائمًا إلى جوار األشقاء الجنوب 

 .حقيق طموحات الشعب الجنوب سودانيبناء دولتهم وت

 20/02/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 فى زيارته للبرلمان األسترالى: شومان يؤكد رفض األزهر كل األحداث اإلرهابية

أكد الدكتور عباس شومان وكيل األزهر، أن األزهر الشريف المؤسسة الدينية األكبر فى العالم تنتهج منهجا وسطيا يعبر عن أكثر 

يرفض األحداث اإلرهابية التى تقع فى أى مكان من العالم وعلى يقين من أن العنف ال يمكن أن يحل المشكالت من مليار مسلم 

وأضاف أن زيارته أستراليا  بين أناس سواء كانوا أفرادا أو جماعات جاء ذلك خالل زيارته بأستراليا أمس لبرلمان والية نيو ساوويلز .

بالجالية اإلسالمية والتى يجب عليها أن تندمج فى وطنها وتعمل على حمايته والتعامل مع تحمل عدة رسائل أوالها خاصا 

إخوانهم من المواطنين من اجل االستقرار وحماية الوطن من أفكار التشدد والعنف، موضحا ان اختالف الدين أو الرأى ال يمنع من 

شعب األسترالى بل لشعوب العالم أال يربطوا بين أحداث العنف واألديان التعاون واالندماج ،أما الرسالة الثانية فهى لجميع أبناء ال

 ،فاألديان جميعها بريئة من أى فكر أو شخص يدعو للعنف .

 22/02/0221 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=00f67649-9df8-4176-a763-bd5939dbe0e1
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6d4e1203-a933-448b-a1d0-69d8a87686a6
http://www.ahram.org.eg/News/131762/136/461199/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1.aspx
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الدعم».. ويؤكد على مصر مع التنسيق اجتماع على يثني السعودي الوزراء مجلس » 

أثنى مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على نتائج االجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي 

الثاني برئاسة األمير محمد بن سلمان بن وكان عقد االجتماع  .المصري للعمل والتنسيق المشترك بين مصر والسعودية

عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل محمد، 

ن سويس موبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيادة االستثمارات السعودية في مصر، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة ال

 .دم المصالح المشتركة بين البلدينقبل السفن السعودية، وذلك سعيا لتعزيز و توطيد التعاون والدفع بالعالقات لألمام لما يخ

 20/02/2102 بوابة األخبار

 القاهرة يصل األسبق السوداني الوزراء رئيس

وصل مطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء السوداني األسبق وزعيم حزب األمة السوداني المعارض الصادق المهدي ، قادما من األردن 

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن المهدي وصل صالة كبار  شارك خاللها في بعض الفعاليات هناك .بعد زيارة استغرقت عدة أيام 

الزوار بعد مشاركته في الندوة الدولية للمنتدى العالمي للوسطية والتي عقدت بالمملكة األردنية تحت عنوان "العالم وتحّدي 

 اإلرهاب" بصفته رئيس المنتدى العالمي للوسطية .

 20/02/2102 بوابة األخبار

 رضوخ نادر لضغط الرأى العام« الطويل»نيويورك تايمز: اإلفراج عن 

األمريكية، أمس، إن الحكومة المصرية أقدمت على خطوة غير معتادة، السبت الماضى، باالفراج « نيويورك تايمز»قالت صحيفة 

المتهمة باالنتماء إلى جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة، وذلك فى رضوخ نادر لضغط الرأى العام عن الطالبة إسراء الطويل 

وأوضحت الصحيفة أن الطويل،  بعد انتشار صور الفتاة باكية وهى تمشى متكئة على عكازين على وسائل اإلعالم االجتماعية.

أصدقائها، ووجهت إليها تهمة االنتماء إلى جماعة اإلخوان  وهى مصورة صحفية أيضا، اعتقلت فى يونيو الماضى مع اثنين من

 المسلمين ونشر أخبار كاذبة، وهى االتهامات التى نفتها الفتاة.

 22/02/2102 الشروق

 حتالل تخير المصريين بين إسرائيل والمقاومةخارجية اال

التابع لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن فيلما دعائيا نشر على صفحة وزارة الخارجية اإلسرائيلية باللغة العربية، ” nrgقال موقع "

 .الخارجية اإلسرائيليةحصد أكثر من مليون مشاهدة في العالم العربي وتحديدا في مصر. لكن التعليقات عليه جاءت مخيبة آلمال 

الفيلم الذي جاء تحت عنوان "إلى أي جانب أنت وأيهما تفضل" يظهر فيه فتاة وشاب يدعوان الجماهير العربية لالختيار بين 

"الجانب الذي يؤمن بالحوار المفتوح، أو الجانب الذي يقمع حرية التعبير، والجانب الذي يمثل الديمقراطية، أو الجانب الذي يقمع 

كذلك خير فيلم الخارجية اإلسرائيلية الشباب العربي بين "الجانب الذي يساوي بين الجنسين، أو الجانب  معارضة السياسية".ال

الذي يضطهد المرأة ويتغاضى عن جرائم الشرف. الجانب الذي يفتخر بالتنوع االجتماعي، أو الجانب الذي يضطهد مثالي الجنس 

ألف شخص، بحسب الخارجية اإلسرائيلية، الشباب العربي  926يخير الفيلم الذي طالعه في مصر  بكلمات أخرى واألقليات الدينية".

هل أنت مع الجانب الذي يحمي الشبيبة، أم الذي يستخدم األطفال :”بين تأييد إسرائيل أو المقاومة الفلسطينية. إذ جاء فيه 

لذي يبني مخابئ لإلرهابيين. الجانب الذي يغير مساره لتالفي المس دروعا بشرية. الجانب الذي يبني مالجئ للمدنيين، أم الجانب ا

 باألبرياء، أم الجانب الذي يستهدف عمدا المدنيين األبرياء".

 22/02/2102 مصر العربية

http://akhbarelyom.com/article/5677fbeaac16704a14c87443/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-1450703850
http://akhbarelyom.com/article/5677f2fcac1670850d1f5d66/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450701564
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122015&id=85e3e8d4-1825-464b-a34d-c2c5df636a43
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/847861-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9


 

 

2102ديسمبر  22نشرة  المصري مرصد اإلعالم       4     

 

 القاهرة تفرض تعتيمًا إعالميًا على محطة الضبعة النووية بعد تقارير وصفتها بـ"تشرنوبل مصر"

إقامتها في منطقة أعلنت السلطات المصرية عن فرض حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية التي تعتزم الحكومة 

 وذكرت "الضبعة" على ساحل البحر المتوسط، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر محتملة للمشروع المصري الروسي المشترك.

وكالة أنباء الشرق األوسط، في نبأ مقتضب مساء االثنين، أنه "تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، 

جاء القرار  الجهات األمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء"، بحسب ما أورد موقع "بوابة األهرام" شبه الرسمي. إال بعد الرجوع الى

 .رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيلفي أعقاب اجتماع عقده السيسي، مع وزراء الكهرباء والنقل والمالية، بحضور 

 22/02/2102 سي ان ان

 أوباما: لم ُنسقط مبارك وإنما أسقطه المصريون

قال الرئيس األمريكي إن الواليات المتحدة لم ُتطلق شرارة ثورات الربيع العربي، ولكن أمريكا آمنت بتطلعات الشعوب في حدوث 

كلمته من واشنطن، أن أمريكا لم تسقط الرئيس المخلوع حسني مبارك بل ماليين وأكد أوباما، خالل  عملية انتقال سلمي للسلطة.

وأضاف الرئيس األمريكي، أنه كان من المنطقي  المصريين هم من خرجوا للشوارع بسبب عدم رضاهم على فساد واستبداد مبارك.

  بلد هو األكبر في العالم العربي سيطرة علىإيجاد عملية انتقال سلمي للسلطة في مصر، مشيرا إلى أن أمريكا لم تكن في موقع 

 مصر العربية

 أستراليا تحذر "اإلخوان": لن نكون بديًلا لبريطانيا

من نقل أنشطتها إلى أراضيها، أو محاولتها إقامة قواعد لعناصرها في « اإلرهابية»حذرت السلطات األسترالية، جماعة اإلخوان 

بوابة »ير البريطانى الذي يدين الجماعة وأنشطتها السرية المشبوهة، ويعتبرها المدن األسترالية، وذلك بعد صدور التقر

ه ، ولقائ«الدوحة»وجاءت تلك التحذيرات في أعقاب زيارة مفتى أستراليا إبراهيم أبومحمد، للعاصمة القطرية  «.للتطرف واإلرهاب

وذكرت صحيفة  «.االتحاد العالمى لعلماء المسلمين»مع الداعية اإلخوانى يوسف القرضاوى، بل إعالنه االنضمام إلى ما يسمى 

زيارته »ينتمى لتنظيم اإلخوان، ما يثير القلق حول أنشطته، مضيفة: « مفتى أستراليا»، أن جميع األدلة تؤكد أن «ذى أستراليان»

ق للتنظيم في الخارج، للتضييإلى قطر ربما تكون غطاء لنقل أنشطة الجماعة إلى أستراليا، بعد اتجاه بريطانيا، المعقل الرئيسى 

على عناصر التنظيم، في أعقاب تقرير مراجعة أنشطة التنظيم، والذي أثبت باألدلة أنه بوابة رئيسية للتطرف، وأن أعضاء 

 «.اإلخوان يحملون أفكارا تتنافى مع قيم الديمقراطية

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/12/22/egypt-nuclear-plant
https://www.albawabhnews.com/1675536
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 

 السيسي يجتمع بعدد من المستثمرين ورجال األعمال

عقد االجتماع .، بعدد من المستثمرين ورجال األعمال المصريين المعنيين بالعمل واالستثمار في قطاع الزراعةالسيسياجتمع 

وصرح السفير .الوزراء، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة اإلداريةبحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس 

أشاد خالل االجتماع بالدور الحيوي للقطاع الخاص في  السيسيعالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن 

 .االقتصاد المصري، منوهًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 20/02/2102 بوابة األهرام

 

 المجلس القومي لحقوق اإلنسان وأعضائه فى الدفاع عن الحرياتالسيسي يستقبل محمد فائق وُيشيد بدور 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم .محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان، استقبل الفتاح السيسي 

 تخابات البرلمانية واستكمالرئاسة الجمهورية، بأن رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان استهل اللقاء بالتهنئة على إتمام االن

 خارطة المستقبل بنجاح، مشيدًا بما شهدته االنتخابات من نزاهة.

 20/02/2102 بوابة األهرام

 

 شريف إسماعيل ووزراء الكهرباء والمالية والنقليجتمع بالسيسي 

وصرح السفير  .، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقلالسيسياجتمع 

الجمهورية، بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض نتائج زيارته إلى روسيا عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة 

مؤخرًا للتباحث مع الجانب الروسي، بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، حيث تفقد محطة 

خاذها كمحطة مرجعية يتم إنشاء محطة الضبعة النووية "ليننجراد" الروسية النووية، التي ما زالت تحت اإلنشاء، ويمكن أن يتم ات

 على غرارها، السيما في ضوء معدالت السالمة واألمان النووي المرتفعة التي لمسها السيد الوزير أثناء زيارته للمحطة الروسية.

 20/02/2102 بوابة األهرام

 

 يشهد اليوم احتفال األوقاف بالمولد النبوى بحضور الطيب والبابا السيسي

النبى، المقرر فى العاشرة من صباح اليوم، الثالثاء، بحضور السيسى، تجرى وزارة األوقاف، الترتيبات النهائية لالحتفال بمولد 

ويشهد حفل المولد النبوى، تكريم عدد علماء الدين على  .ورئيس الوزراء وشيخ األزهر وأعضاء مجلس الوزراء والبابا تواضروس

هر األسبق، كما يكرم السيسى الدكتور رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء األزهر الشريف ورئيس جامعة األز

سيد عبد البارى مدير عام مراكز الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف، والمسئول عن تدريس الثقافة اإلسالمية لراغبى العمل فى 

 .الدعوة

 22/02/2102 اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827538/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827524/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827522/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-/2503804#.VnkHA6uxXIU
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 فى أحتفالية بحضور السيسي إطالق إشارة البدء بمشروع المليون ونصف فدان خالل أيام

القومى كشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى انه سينم إطالق إشارة البدء فى المرحلة األولى من المشروع 

 الستصالح وزراعة مليون ونصف مليون فدان بمدينه الفرافرة بالوادى الجديد خالل ايام فى احتفالية خاصة بمشاركة السيسي.

 02/2102/ 22 األهرام

 -الحكوممة المصرية :

 اليوم.. الحكومة تستكمل مناقشة قانون الصحافة واإلعالم واألوضاع األمنية

يناقش مجلس الوزراء خالل اجتماعه األسبوعى، ظهر اليوم الثالثاء، عددا من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها األوضاع 

فة إلى مناقشة تقرير حول توافر السلع وضبط األمنية واالقتصادية والمشروعات االقتصادية التى تعمل عليها الحكومة، باإلضا

كما يناقش االجتماع الدراسة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى، تمهيدا إلقراره، كما يعرض وزير السياحة تقريرا  .األسعار

لصحافة واإلعالم حول األوضاع بالقطاع والحمالت الترويجية التى يتعين العمل عليها، ويناقش اجتماع الحكومة أيضا قانون ا

استكماال للمناقشة التى بدأت باجتماع الحكومة األسبوع الماضى جدير بالذكر أن اجتماع الحكومة األسبوعى يعقد الثالثاء بدال من 

  . األربعاء، لكونه إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 وزير السياحة يلغى زيارة الكويت لتزامنها مع عرض برنامج الحكومة على البرلمان

من  22و 22ل بوزارة السياحة، أن هشام زعزوع وزير السياحة، قرر إلغاء سفره لدولة الكويت، والمقرر يومى أكد مصدر مسئو

ديسمبر الجارى، لتزامن الزيارة مع انعقاد أولى جلسات البرلمان، وعرض الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، برنامجها 

 .على مجلس النواب

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 الزند يستقبل سفير اذربيجان بالقاهرة 

ار وأشار المستش السفير شاهين عبد الاليف سفير أذربيجان لدى القاهرة يوم اإلثنين ل المستشار احمد الزند وزير العدل استقب

دولة إسالمية، مشدًدا على ضرورة القضاء  43الزند إلى أهمية ما تم اإلعالن مؤخرا من إنشاء تحالف إسالمي لمواجهة اإلرهاب يضم 

 د من دول العالم وفي مقدمتها الدول اإلسالمية ذاتها.على كل التنظيمات اإلرهابية التي أصبحت تمثل خطرا يتهدد العدي

 20/02/2102 البوابة نيوز

 -البرلمان المصرى :

 "وفد برلمانى مصرى يزور السودان غدا لمناقشة دور الخرطوم فى ملف "سد النهضة

البرلمانى عن حزب المصرين األحرار، إن وفدا دبلوماسيا يضم عددا من نواب البرلمان سيغادر غدا قال اللواء حاتم باشات، النائب 

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين األحرار، فى تصريح لـ"اليوم  .االربعاء، إلى السودان، بدعوة من الخرطوم لزيارتها

مة بدولة السودان، وعلى رأسها ملف سد النهضة وكيفية الوصول السابع"، أن الوفد الدبلوماسى سيناقش عددا من القضايا الها

  .إلى حل مع دولة إثيوبيا، ودور السودان لتجاوز تعثر المفاوضات، إلى جانب مناقشة بعض الملفات المصرية السودانية

 22/02/2102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131762/27/461195/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-/2503913#.VnkG2quxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85/2503734#.VnkHN6uxXIU
http://www.albawabhnews.com/1674893
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81/2503740#.VnkHJKuxXIU


 

 

2102ديسمبر  22نشرة  المصري مرصد اإلعالم       7     

 

 وزير الشئون القانونية: تغيير النائب لصفته الحزبية يترتب عليه سقوط عضويته

وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن فقد العضو البرلمانى للصفة التى انتخب على أساسها قال المستشار مجدى العجاتى 

يترتب عليه سقوط عضويته، لكن بشرط موافقة ثلثى األعضاء، مضيفًا أن المقصود بتغيير صفة العضو الحزبية هو التغيير 

 .اإلرادى وليس التغيير الذى ُيفرض عليه بالفصل أو غير ذلك

 22/02/2102 اليوم السابع

 -األحزاب واألئتالفات :

 يكثف اتصاالته مع أحزاب ومستقلين للتنسيق فى البرلمان« المصريين األحرار»

عن اتصاالت تجرى حاليا بينه وبين أحزاب سياسية ممثلة فى البرلمان ونواب مستقلين، للتنسيق « المصريين األحرار»حزب  كشف

وأعلن الحزب ترحيبه بانسحاب حزبى .بينهم فى القضايا العامة بمجلس النواب، وسيتم الكشف عن نتائج هذه االتصاالت قريبا

جاء ذلك خالل المؤتمر األسبوعى الذى عقده أمس شهاب وجيه المتحدث «. عم مصرد»من ائتالف « الوفد»و « مستقبل وطن»

 وقال إن األحزاب حققت أول نجاح بانسحابها من هذا الكيان وإصرارها على التنوع الحزبى.. «المصريين األحرار»الرسمى لـ

 22/02/2102 األهرام

 

 األعضاء الحزبيين والمستقلين المشاركين فيهأحزاب.."دعم مصر" يؤكد استقالل  9بحضور ممثلى 

عقد النائب سامح سيف اليزل رئيس ائتالف دعم مصر، اجتماًعا مساء أمس اإلثنين، حضره عدد من أعضاء االئتالف المستقلين 

وبعض من رؤساء األحزاب المشاركة فيه أو ممثليهم للتفاهم حول بعض التطورات التي وقعت وخطة العمل المستقبلية 

وأصدر االئتالف بياًنا أوضح فيه أن الحاضرون في االجتماع أكدوا .والتعديالت المقترحة في مشروع الالئحة الداخلية لالئتالف

خالله أن ائتالف دعم مصر ليس قيًدا على أي من المشاركين في االئتالف سواء من المستقلين أو أعضاء األحزاب المنضمين له 

مام لالئتالف ال يعني بأي حال من األحوال التجرد من الهوية الحزبية للمشاركين فيه كما حاول أو المشاركين فيه، وأن االنض

وقع على البيان كل من: اللواء سامح سيف اليزل رئيس االئتالف، نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، البعض الترويج لهذا.

ية، مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أسامة أبو أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، صالح حسب اهلل رئيس حزب الحر

 المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، هشام الشطوري نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 "الوفد" ُيرحب باندماج "اإلصالح والتنمية" معه

ت محمد أنور الساداأكد بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب يرحب بما تناقلته وسائل اإلعالم، على لسان 

وأضاف فى بيان له أن حزب الوفد وحزب .رئيس حزب اإلصالح والتنمية، من عزم حزبه اتخاذ خطوات نحو االندماج فى حزب الوفد

اإلصالح والتنمية، كانا شركاء فى تحالف الوفد المصرى، وعمل قيادات وأعضاء الحزبين معا لمدة عام، تقاربت خالله وجهات النظر 

 المواقف السياسية.فى أغلب 

 20/02/2102 بوابة األهرام

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87/2503544#.VnkHqquxXIU
http://www.ahram.org.eg/News/131762/145/461143/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827604/%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%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89--%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827532/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89-.aspx
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 مصر" يبدأون تأسيس "ائتالف بديل"الُمنسحبون من "دعم 

بدأ بالفعل في إجراء اتصاالت مع مسئولى عدد « البدوىالسيد »قال الدكتور ياسر حسان، رئيس اللجنة اإلعالمية لحزب الوفد إن .

اب ، إلى جانب أحز«مستقبل وطن»و« المصريين األحرار»، وعلى رأسها «ائتالف دعم مصر»من األحزاب السياسية المنسحبة من 

د، من جدي« تحالف الوفد المصرى»إعادة تشكيل ل «.في حب مصر»الذي تفكك بعد االنضمام إلى قائمة « تحالف الوفد المصرى»

 . ليكون بمثابة مظلة الحزب، وهيئته البرلمانية، وتحالفه االنتخابى تحت قبة البرلمان

 22/02/2102 نيوزالبوابة 

 -منظمات المجتمع المدنى :

 مواقع إخوانية" تفبرك تصريحات لقيادات حزبية لتشويه المشهد السياسى"

بدأت مواقع إخوانية فى تشويه االئتالفات البرلمانية عبر نشر تصريحات على لسان قيادات حزبية، زاعمة بأنها خاصة بقيادات 

ونشر موقع "رصد اإلخوانى" موضوعا  .لقيادات أنها ال تتعامل مع أية مواقع إخوانيةحزبية، فى الوقت الذى أكدت فيه تلك ا

حول ائتالف دعم مصر، تضمن تصريحات لعدد من قيادات األحزاب تشن هجوما عنيفا على االئتالف وقياداته، والزعم بأن الوضع 

أخرىوتوجيه اتهامات لالئتالف بأنه يدمر الحياة  الحالى يساهم فى تدمير الحياة السياسية وعودة الحزب الوطنى المنحل مرة

 .الحزبية فى مصر

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 خوان" فى الخارج.. ويؤكد: تجاوز صالحياتهمحمود عزت يطيح بمكتب "اال

أعلن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة اإلخوان، حل المكتب اإلدارى لإلخوان المصريين فى الخارج بسبب تجاوز 

وكشف  .صالحياته ورفضه لقرارات الجماعة بحسب ماورد فى بيان منسوب له، وذلك فى تصعيد عنيف لألزمة داخل الجماعة

، مع العديد من اإلخوان 2102البيان، عن أحمد عبد الرحمن رئيس مكتب االخوان بالخارج، أجرى اتصاالت، عبر سكايب فى سبتمبر 

بأقطار مختلفة بالخارج ودعاهم للتحرك لتغيير قيادات الجماعة، مشيرا إلى أن ساعة الحسم اقتربت وأن الجماعه مختطفة من 

 .ها وفقا لما ورد فى البيانفرد يتحكمون في 02الى  01

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 قيادى إخوانى بلندن: بعض شباب الجماعة يطالبون بحل التنظيم

إلخوانى بلندن، إن هناك ضرورة للنقد والمحاسبة داخل جماعة اإلخان، معربا عن قال الدكتور عزام سلطان التميمى، القيادى ا

وقال التميمى فى بيان له، "بحسن نية أو بسوء طوية، يعلن البعض هنا أو هناك أن ما جرى  .رفضه لدعوات حل جماعة اإلخوان

وأضاف ،:" بعض  ."فشلوا ولم يعد لهم من دورقد طوى صفحة اإلخوان، وأنه بات عليهم أن يحلوا أنفسهم، ألنهم  2104فى عام 

وتابع  ."من يردد ذلك ينسب نفسه لإلخوان، أو لشباب اإلخوان، وبعضهم كان يومًا فى مستويات قيادية عليا داخل اإلخوان

ساءلة، :"لست ضد أن يراجع الناس ويحاسبوا وينقدوا وينتقدوا، ولست أرى اإلخوان وال غيرهم من البشر معصومين أو فوق الم

واستطرد: "يقول بعض الشباب إنهم سئموا تربع  ."فالذى يحكم بفشل اإلخوان، إنما يقول ذلك ألنه كان يتوقع نتيجة لم تتحقق

 ."الشيوخ على الكراسى واستئثارهم بالقيادة، ويطالبونهم بالتنحى وإخالء الميدان لهم

 20/02/2102 اليوم السابع

http://www.albawabhnews.com/1675499
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A/2503883#.VnkG86uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87/2503608#.VnkHt6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86--%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/2503457#.VnkIDauxXIU
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 للهجوم على معارضيه« عالمات أون الين»مصادر إخوانية: عزت يسخر 

فى حلقة جديدة من حلقات الصراع داخل جماعة اإلخوان، لجأت جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، للسيطرة على موقع 

، كنافذة إعالمية معبرة عن أعضائها، بعد سيطرة جبهة الشباب على جميع النوافذ اإلعالمية الرسمية «المات أون الينع»

موقع عالمات أون الين تم إطالقه ليكون موقعا دعويا فقط »وأوضحت المصادر أن .للجماعة، بحسب مصادر إخوانية فى الخارج

ألف دوالر، ويشرف عليه من الخارج  31بداية تأسيس الموقع تكلفت »، مشيرة إلى أن «األخيربديال إلسالم أون الين بعد إغالق 

 .«القيادى محمد عبدالوهاب، مسئول اإلخوان المصريين بقطر، حيث يتم اإلنفاق الشهرى عليه من خالل اشتراكات إخوان الخليج

 22/02/2102 الشروق

 جبهة عزت تتهم الشباب بـ"االنقالب" على "الشرعية"

 الرحمن عبد محمد  مين ،نشر رئيس اللجنة اإلدارية العليا بالجماعةالمسل  اإلخوان جماعة داخل  للخالفات جديد  في تصعيد

المرشد محمود عزت بيانا على موقع "إخوان سايت " المعبر عن جبهته قال خالله إن األزمة  بأعمال القائم جبهة على المحسوب

 القيادة لجبهة إشارة فيداخل الجماعة ليست صراعا بين طرفين وإنما خروج فئة على الشرعية وعلى منهجية العمل وأضاف 

 لقرارات  رة "، متابعا "تمثل ذلك في رفض هذه المجموعةتلك المجموعة هو االنفراد والسيط هدف أن بوضوح ظهر"  الشبابية

كما أشار إلى من بين ." وحضورهم فيها كان بناًء علي هذه القرارات اللجنة تشكيل أن رغم م،2102 يونيو في الشوري مجلس

قرارات  أن رغم المرشد، بعمل القائم  من اإلشراف وجود  مظاهر انقالب مجموعة القيادة الشبابية على الشرعية هو رفضهم

 . مطلقة صالحيات على للحصول يسعون  بأنهمهم اتهمو .إشرافه تحت تعمل اللجنة أن على مجلس الشوري تنص

 02/02/2102 مصر العربية

 -تصريحات :

 "نائبًا حتى اآلن وقعوا على بنود وثيقة "دعم مصر 421صالح حسب اهلل : 

تفاصيل االجتماع مع اللواء سامح سيف اليزل للتوقيع كشف الدكتور صالح حسب اهلل، النائب البرلمانى ورئيس حزب الحرية، عن 

وأوضح أن اللقاء  .على وثيقة دعم مصر، مشيًرا إلى أنه وقع بصفته نائبا فى البرلمان على الوثيقة وكذلك ممثال عن حزب الحرية

مشيًرا إلى أن عدد  من رؤساء األحزاب جميعهم توافق حول بنود االتفاق وعدد كبير من المستقلين، 6مع سيف اليزل حضره 

  .نائب 311نائًبا وبعد اجتماع اليوم قد يتجاوز الـ  421الموقعين على الوثيقة حتى اآلن وصل إلى 

 22/02/2102 اليوم السابع

 -توك شو :

 

 "التجمع": لم نرحب بفكرة ائتالف دعم الدولة المصريةرئيس 

نفى رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، تلقي الحزب أي دعوة لإلنضمام الئتالف دعم الدولة المصرية في البرلمان المقبل، 

شة "الغد العربي" وأضاف خالل مداخلة هاتفية له برنامج "ساعة من مصر"، على شا.معرًبا عن عدم ترحيبه بالفكرة من األساس

اإلخبارية، مع اإلعالمي محمد المغربي،: "نحن لم نرحب بوجود كتلة سابقة لتكوين البرلمان، ألّن حدود االتفاق بين حزب التجمع 

 وأعضاء ائتالف دعم الدولة المصرية غير واضحة".

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122015&id=ec6dd6c4-9a17-416b-9117-c0b50e4dc341
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%A9/847924-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87---350-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85/2503589#.VnkHvauxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827625/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.aspx
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 "2101عبد الرحيم علي: لم ننتخب "السيسي" على بياض وسنعارضه.. و"النواب" أسوأ من "برلمان 

علي، إن السيسى، بشر وليس إلها، ولم ننتخبه على بياض، لكن على أساس برنامج، وسنعارضه قال النائب البرلمانى عبد الرحيم 

وأشار خالل لقائه مع اإلعالمى خالد صالح، إلى أن الحكومة الحالية عاجزة عن توفير بيئة .ونعارض الحكومة إذا لم ينفذ برنامجه

وشن ، هجوما حادا على مجلس .، على رأسها الخدمات الصحيةجيدة لالستثمار، والدولة توجه إنفاقات خاطئة فى مجاالت عدة

وأضاف: "إذا كان .الذى كان يديره أحمد عز ورجاله."2101، واصفا إياه بأنه "أسوأ بمراحل من برلمان 2102النواب المنتخب لعام 

بـ"المعلب" نقدمه للعالم، فى البرلمان، فنحن نسيء ألنفسنا أكثر بتقديم ائتالف وصفه  %22العالم يعايرنا بنسبة تصويت 

قال إن هناك جهات أمنية تحرك ائتالف دعم الدولة المصرية، الذى يقوده النائب البرلمانى سامح وونقوله "هو ده مجلس النواب".

 وأضاف متسائال: "ماذا لو غاب سامح سيف اليزل، النواب هيعملوا إيه واالئتالف هيعمل إيه؟"،.سيف اليزل، وليست إرادة النواب

 مؤكدا أن الجميع مع بناء الدولة المصرية ودعم الرئيس ومكافحة اإلرهاب.

 20/02/2102 2 -  بوابة األهرام

 بسبب خالفه مع عابد وتجاهل الحزب.. عماد جاد يتقدم باستقالته من "المصريين األحرار"

ائب حزب المصريين األحرار، أنه قام بإرسال استقالته من الحزب إلى رجل األعمال نجيب أعلن البرلمانى الدكتور عماد جاد، ن

وقال فى مداخلة هاتفية مع اإلعالمية لميس الحديدى ، إن .ساويرس مؤسس الحزب، وعصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب

ليس مرشحا للحزب، مضيفا أنه راجع المسئولين  النائب عالء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب هاجمه بشكل شخصى، وإنه

وأضاف: "أنا مش فارق معايا مقعد البرلمان أو أى شيء آخر، وحتى الكرسى مش .فى الحزب ولم يتخذوا أى قرارات بشأن هذا الهجوم

عماد جاد وأكدت لميس الحديدى أنها اتصلت هاتفيا برجل األعمال نجيب ساويرس مؤسس الحزب للتعليق على قرار ."عاوزه

 .باالستقالة لكنه رفض التعليق

 20/02/2102 بوابة األهرام

 ى لإلبراشى : ضد تحول ائتالف "دعم مصر" لحزب سياسىالسيد البدو

أكد السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أنه ضد تحول ائتالف دعم مصر إلى حزب سياسى، موضحًا أنه خرج عن حدود االئتالف 

مكون  سىالنيابى وأصبح نواة لتشكيل حزب سياسى بوجود أمانات له فى المحافظات وترشيحات للمجالس المحلية ومكتب سيا

وأشار خالل حواره مع اإلعالمى  .أحزاب، باإلضافة إلى أمانة صندوق من حقها تلقى الهبات والتبرعات 9مستقل ورئيس و 04من 

 .نائب داخل ائتالف واحد أمر غير صحيح 311"وائل اإلبراشى"، إلى أنه ال يمانع فى وجود تكتالت برلمانية، إال أن وجود فكرة 

 22/02/2102 اليوم السابع

 تهانى الجبالى: البرلمان تحول لفكرة االستحواذ بين من يدعون دعمهم للدولة

حبة المصالح استطاعت أن تعيد إنتاج نفسها من جديد للحفاظ على قالت المستشارة تهانى الجبالى، إن القوى السياسية صا

مصالحها، موضحة أنه بهذا الوضع أصبح هناك نتائج سلبية على األرض تشوب المشهد السياسى فى مصر من خالل التأثير 

لتأثير المعنوى على المعنوى، الفتة إلى أن هذه القوى استطاعت أن تستغل فكرة دعم الدولة فى مواجهة قوى الظالم بهدف ا

المواطنين لتزييف اإلرادة الشعبية ومن ثم التملق باستغالل المواطنين للوصول إلى البرلمان الذى تحول إلى فكرة االستحواذ 

وأضافت خالل حوارها مع العالمى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" ،  .والمحاممة بين من يدعون دعمهم للدولة

 .على الساحة هى أحزاب شخصية فقط األحزاب السياسية الموجودة األنأن معظم 

 22/02/2102 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827602/%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%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827597/%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%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827592/%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%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89---%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89/2503680#.VnkHXquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9/2503575#.VnkHZquxXIU
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 برلمان.. والبد من تعليق العمل بالدستورعكاشة: الشعب طالب باختيارى رئيسا لل

طالب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، بتعليق العمل بالدستور الحالى والعمل بدستور مؤقت لفترة زمنية محددة، وكتابة 

يسا رئدستور باستفتاء شعبى جديد، مستطردًا: "النواب جميعهم، أمس، أبلوغنى أن أبناء دوائرهم يطالبوهم وبإصرار بانتخابى 

سنوات، لكن عندما جلست وتحاورت  9وقال "كنت قد طالبت بتعديل الفقرة الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة لتكون  ."للنواب

األحكام العامة تحول دون ذلك، لذا ال نستطيع إقامة تعديالت دستورية على مواد فى الدستور قد ذكرتها المواد  222وجدت المادة 

علق توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، على "انهيار ائتالف دعم مصر"  ."لباب الخاص باألحكام العامةالدستورية الالحقة فى ا

قائاًل: "أنا قولت ما بنى على باطل فهو باطل، وأن حديثى العهد بالعمل السياسى التنظيمى سيعرضون االئتالف للخطر، ألن 

 .هناك من يقول اسألوا أهل العلم إن كنتم ال تعلمون 

 22/02/2102 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

 ساويرس: المصريين األحرار لن ينضم ألى ائتالف وتنسيق مع القوى السياسية

س، رجل األعمال ومؤسس حزب المصريين األحرار، أن الحزب لن ينضم ألى ائتالفات لكنه سيتواصل مع القوى أكد نجيب ساوير

وقال ساويرس عبر حسابه الشخصى على تويتر: "المصريين األحرار لن يكون أو  .السياسية من أجل نجاح البرلمان وتقدم الوطن

السياسية داخل هذا البرلمان لضمان نجاح و تقدم هذا الوطن  ينضم ألى ائتالف.. ولكنه سيتواصل وينسق مع كل القوى

 ."ومسيرته

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 كل أصحابك باعوك يا ريتشارد“البرعي لسيف اليزل : 

ذى يشكله اللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة في حب مصر ، علق نجاد البرعي المحامي والحقوقي على تفكك ائتالف مصر ال

كل اصحابك  ”:وكتب البرعي في تغريدة له على حسابة بموقع التدوين المصغر تويتر ."بقوله: كل حلفائك بعوك يا ريتشارد

 .”. اليزل سيف سامح للواء موجهه الرساله…خانوك يا ريتشارد 

 20/02/2102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9/2503560#.VnkHtauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D8%A3%D9%89-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-/2503629#.VnkHuKuxXIU
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%A7/847927-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%E2%80%9C%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 العاملون بهيئة التأمين الصحي بالقليوبية يواصلون إضرابهم عن العمل

التأمين الصحي بالقليوبية إضرابهم المفتوح عن العمل الذي بدء السبت الماضي للمطالبة بحافز المهن واصل العاملون بهيئة 

 .الطبية، وذلك لحين االستجابة لمطالبهم بعد أن صدر القرار الجمهوري بتطبيق الحافز على المستشفيات الجامعية وتجاهلهم

ق حافز المهن الطبية المسمى بالكادر الطبي وصرف بدل العدوى وأكد المضربون على تمسكهم بمطالبهم والمتمثلة في تطبي

 أسوة بالعاملين بوزارة الصحة ، مشيرين إلى أن جميع مستحقاتهم المالية محرومون منها.

 2102-02-20 بوابة االخبار

 

 اعتصام عمال شركة الخدمات البترولية باإلسكندرية بسبب فساد اإلدارة

صل واعتصم موظفو شركة الخدمات التجارية البترولية باإلسكندرية احتجاًجا على فساد اإلدارة في توزيع فائض الميزانية الذي 

موظف من كبار موظفي الشركة من أصل  2111شار العمال إلى أن فائض الميزانية تم توزيعه على  ماليين جنيه تقريبا 01إلى 

وأكد العمال أنه بالرغم  .واستنكر العمال رد فعل مجلس اإلدارة بأن الفائض قد تم توزيعه بناء على تقارير األداء ألف موظف 09

 .سبب االعتصاماتعامًلا ب 029ركة فإنه لم يتم إلغاء القرار الصادر مسبًقا بفصل من تغيير مجلس إدارة الش

 2102-02-02 رصد

 

 ضراب عمال مستشفى اإلسماعيلية العام للمطالبة بمستحقاتهم الماليةإ

العمل، صباح اليوم؛ اعتراًضا منهم على عدم صرف زيادة الحد أضرب عدد من العاملين بالمستشفى العام باإلسماعيلية، عن 

وأكد المحتجون أن مرتباتهم متدنية جًدا وال تفي بمتطلبات الحياة، وقد وعدتهم  األدنى لألجور من شهر يوليو الماضي، وحتى اآلن

متصل، أضرب عن العمل عدد من  وفي سياق إدارة المستشفى بالصرف أكثر من مرة، ولكن لم يحدث،  مما اضطرهم إلى اإلضراب

الممرضين والممرضات بمستشفى الجامعة باإلسماعيلية؛ مطالبين بضمهم للكادر واحتجاًجا على عدم صرف مكافأة المولد النبوي 

 .حتى اآلن
 2102-02-02 رصد

 

 العامعمال شركة مصر للغزل بالمنوفية يقطعون الطريق 

قام عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية بقطع الطريق العام، وذلك كخطوة تصعيدية بعد 

وحدد العمال مطالبهم في عدة نقاط منها صرف العالوة .أيام 01تجاهل المسؤولين لمطالبهم، بعد اعتصام استمر لمدة 

الماضي ولم يتم صرفها حتي اآلن، وصرف حصة العمال من أرباح الشركة واللي تقدر بحوالي االجتماعية المقررة لهم من شهر يوليو 

وأوضح العمال أن من .مليون جنيه، وإعادة النظر في القرارات التي استبعدت بعض العمال من العمل بالشركة بشكل تعسفي 20

ألخص أثناء وقفة األسبوع الماضي للمطالبة بحقوقهم، بين مطالبهم إقالة مدير عام األمن بالشركة لسوء معاملته للعمال وبا

 .وأيًضا استبعاد العمال المعينين بالواسطة وتعيين العمال وفًقا لدرجاتهم المهنية

 رصد 2102/02/20

http://akhbarelyom.com/article/5677e1c4ac1670720346cb7e/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%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%84-1450697156
http://rassd.com/170291.htm
http://rassd.com/170285.htm
http://rassd.com/170278.htm
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 عمال "بتروتريد" للغاز يواصلون اعتصامهم بأسيوط

وعامال بشركة بتروتريد للغاز الطبيعي بأسيوط اعتصامهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم، وهو موظفا  311يواصل أكثر من 

وطالب العاملون في الشركة بتطبيق الالئحة التأسيسية لشركات .االعتصام الذي بدؤوه منذ العاشر من شهر ديسمبر الحالي

لعالج األسري مساواة بزمالئهم بالشركات التابعة للبترول، البترول، وضم السنتين الماضيتين ماليا وإداريا لكل عامل، وتعميم ا

وتسوية المؤهالت العليا للعاملين الحاصلين على المؤهل أثناء العمل، وتعديل المسميات الوظفية للعاملين أسوة بالعاملين 

دا أن االعتصام مستمر حتى وقال إسالم خشبة، موظف بالشركة، إن العمال إيد واحدة ضد قرارات الشركة، مؤك.بالشركات األخرى

 . تحقيق مطالبهم

 رصد 2102/02/20

 أقتصاد

 مليون دوالر للبنوك في عطاء دوالري 31اليوم.. "المركزي" يضخ 

مليون دوالر للبنوك  31نحو  ،320يضخ البنك المركزى المصرى اليوم الثالثاء، من خالل العطاء الدوالرى الدوري الذي يحمل رقم 

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك في توفير النقد  المشاركة في تلك اآللية، لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة

ة ياألجنبى والتي سيتم على أساسها تخصيص الدوالر خالل عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيالت االئتمانية بالعملة األجنب

الممنوحة لعمالء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد األجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد األجنبى لتشمل أكبر 

 عدد من العمالء وخاصة صغار العمالء.

 2102-02-22 البوابه نيوز

 

 مليون جنيه قيمة كتب زائدة على حاجة التعليم بالمنيا 2.2المركزى للمحاسبات: إهدار 

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنيا عن واقعة اهدار مال عام بمديرية التربية والتعليم بسبب عدم دقة اعداد احصاءات 

، 2103/  2104الدراسى الكتب الدراسية المطلوب طباعتها للطالب المقيدين بمراحل التعليم المختلفة بالمحافظة وذلك للعام 

 .2102/  2103مما أدى الى بقاء كميات كبيرة من تلك الكتب الدراسية التى تم الغاؤها بناء على كشوف المقررات للعام الدراسى 

 2102-02-22 جريدة االهرام

 يرفض تعديالت قانون ضمانات وحوافز االستثمار« اتحاد الصناعات»

عقدت لجنة االستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، برئاسة محمود سليمان، اجتماعا االثنين، لمناقشه التعديالت التي أقرها 

 02، والقرار بقانون رقم 0662لعام  2وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم مجلس الوزراء، على بعض أحكام قانون ضمانات 

وقررت اللجنة في اجتماعها إعداد مذكرة لرئيس اتحاد الصناعات، لرفعها لرئيس الجمهورية، تضمن رفضها للتعديالت 2102لعام 

لي، وانهيار قطاعات صناعية متعددة، الفتة إلى المطروحة؛ ألن التعديالت المقترحة ستؤدي إلضرار بالغة على االستثمار الداخ

وأشارت إلى أن القانون الحالي لم يحقق آلية واضحة لتخصيص األراضي، مع تضارب جهات صاحبة  أن القانون الحالي به عوار قانوني

لتراخيص لتعدد الجهات الوالية مع هيئة االستثمار، فضال عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار ا

المنوط بها اإلصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومًيا طبًقا لما هو متبع حالًيا، ما يعوق االستثمار الداخلي 

 والخارجي.

 2102-02-20 الشروق

http://rassd.com/170276.htm
http://www.albawabhnews.com/1675762
http://www.ahram.org.eg/News/131762/29/461205/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21122015&id=5116e510-f7db-4f65-b585-10a0c41ddd4b
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 %94تريليون قدم مكعب استهالك مصر من الغاز يوميا نصيب الكهرباء منها  1.6

، وبلغ استهالك 2102- 2103بليون قدم مكعب من الغاز يوميا خالل عام  0991بلغ االستهالك المحلى للغاز الطبيعى فى مصر 

من إجمالى االستهالك المحلى. وكشفت مصادر مسئولة  %94بنسبة  بليون قدم مكعب من الغاز 0146قطاع الكهرباء منها حوالى 

فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، أن استهالك قطاع الصناعة يشمل األسمدة واألسمنت والحراريات والحديد 

أضافت المصادر، أن من إجمالى االستهالك. و %24بليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بنسبة  426والصلب وصناعات أخرى بلغ 

بليون قدم مكعب  091استهالك قطاع البترول يشمل معامل التكرير ومشتقات الغاز وكذلك البتروكيماويات والميثانول حوالى 

 .من اجمالى االستهالك%6من الغاز تمثل حوالى 

 2102-02-22 اليوم السابع

 صحيفة مصرية: شروط البنك الدولي إلقراضنا وصفة للخراب

حذرت صحيفة مصرية من أن التزام الحكومة المصرية بخفض أجور المصريين وترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة، تنفيذا 

وكشفت ."على قرض بقيمة ثالثة مليارات دوالر من البنك، هي كلها وصفة لـ"خراب مصرلشروط البنك الدولي من أجل الحصول 

صحيفة "الوطن" الصادرة الثالثاء، أن البنك الدولي حدد الشروط التي قطعها على مصر لمنحها القرض األخير بقيمة ثالثة مليارات 

ور، وترشيد الدعم، وغيرها، مما اعتبره بعض الخبراء دوالر، وتركزت في حزمة اشتراطات يتعلق أبرزها بالحد من تضخم األج

 "فاتورة خراب مصر"، الهدف منها ليس دعم الموازنة واالقتصاد، حسبما تشيع الحكومة، وفق الصحيفة.

 2102-02-22 20عربي

 المالية سحبت أمواال من البنوك أكثر من المسموح به لتغطية عجز الموازنة

 

مبالغ تفوق الحد أكد رئيس جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريح خاص لـ"رصد" أن زارة المالية سحبت 

المسموح به من القطاع المصرفي وذلك لسد عجز الموازنة، رافًضا اإلفصاح عن إجمالي المبلغ واإلجراءات الحالية للجهاز لمواجهة 

مخالفات الوزارة؛ حيث قال إن مثل هذه الموضوعات تدخل تحت بند المسؤولين والسلطات، وهم وحدهم لهم الحق في اإلفصاح 

وعلق وزير االقتصاد السابق، مصطفى السعيد قائاًل: بالتأكيد سحب وزارة المالية مبالغ مالية من القطاع  اعما يدور حوله

 .المصرفي تعدى الحدود المقررة، وذلك لسد عجز الموازنة الذي تفاقم بالتزامن مع تراجع اإليرادات وتزايد المصرفات

 2102-02-02 رصد

 المركزي": تراجع االستثمارات األميركية والتركية والقطرية في مصر"

عن تراجع حجم االستثمارات الخاصة بالواليات المتحدة وتركيا وقطر بمصروذلك خالل الربع األخير من العام  أعلن البنك المركزي

وأفادت بيانات صادرة عن البنك، أن  مليون دوالر 022 ، بالمقارنة مع الفترات التي تسبق ذلك، بنحو2102-2103المالي المنتهي 

، بالمقارنة 2102-2103مليون دوالر، وذلك خالل الربع الرابع من العام المالي  422االستثمارات األميركية بمصر، سجلت تراجًعا، 

األجنبية المباشرة لقطر في مصر، وانخفضت االستثمارات  ماليين دوالر في نهاية الربع الثالث من العام المالي نفسه 212مع نحو 

مليون دوالر في  42.3، من مستوى 2102-2103مليون دوالر في الربع الرابع من العام المالي الماضي  6.4بشكل ملحوظ، لتسجل 

في مليون دوالر  02.4االستثمارات األجنبية المباشرة لتركيا في مصر، تراجعت لتسجل  وأن نهاية الربع الثالث من العام نفسه

 .مليون دوالر في نهاية الربع الثالث من السنة نفسها 04.0، من مستوى 2102-2103الربع الرابع من السنة المالية الماضية 

 رصد 2102-02-20

http://www.youm7.com/story/2015/12/22/16-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2503034#.VnkN8PkrLIU
http://arabi21.com/story/879060/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8#tag_49232
http://rassd.com/170280.htm
http://rassd.com/170234.htm
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 سياحه

 شركة مخالفة بالقطاع 03"السياحة" توقع جزاءات على 

هـ؛ حيث قرر 0349شركة سياحية مخالفة لضوابط موسمي عمرة وحج  03هشام زعزوع الجزاءات على وقع وزير السياحة الدكتور 

الوزير إلغاء ترخيص فرعين، وإيقاف شركة إيقافا كليًّا لمدة عام وأخرى لمدة شهر، وإيقاف شركتين إيقاًفا جزئًيا من نشاط 

شركات  4كما تضمنت الجزاءات إيقاف  أشهر 4سياحة الدينية لمدة شهور، وإيقاف شركة جزئًيا من نشاط ال 9السياحة الدينية لمدة 

شركات إيقاًفا جزئًيا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهر، وإنذار شركة  4إيقاًفا جزئًيا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهرين و

أشهر  9العمل برحالت العمرة البري لمدة  على أن يشدد الجزاء في حالة العود، كما تم إيقاف أحد سائقي المركبات السياحية عن

شركة لتنازل الشاكين عن شكواهم  04لما ثبت ضده من سوء معاملة الحجاج، هذا في الوقت الذي تم فيه حفظ التحقيق مع 

 .وعدم ثبوت مخالفات ضدهم

 2102-02-02 رصد

 

 نقل ومواصالت

 المرج" ثلث ساعة -الخط األول "حلوان تعطل مترو 

 وبعد أن المرج" في عزبة النخل أكثر من ثلث ساعة، مما أدي إلي تكدس شديد للركاب –تعطل الخط األول لمترو األنفاق " حلوان 

 في تعطل المترو أكثر من ثلث ساعة تحرك في اتجاه "حلوان"، ولم يتوقف في محطة عين شمس مما أثار غضب الركاب، وتوقف

 المحطة التالية لها "المطرية".

 2102-02-22 بوابة االهرام

 

 حركة قطارات الصعيد ساعة بسبب عطل فني في جرار توقف

ى بعد توقفها لمدة نحو ساعة بسبب عطل فني كهربائي في بالقطار أسوان" مرة أخر –عادت حركة قطارات الصعيد "القاهرة 

وقام المختصون بهيئة السكة الحديد باستبدال  األقصر" بمحطة سكة حديد بلصفورة التابعة لمركز سوهاج –"القاهرة  622رقم 

أسوان" بمحطة سكة  –القاهرة  " 242الجرار المعطل واستأنف القطار رحلته متأخرا ساعة، نتج عن ذلك أيضا تأخر القطار رقم 

 .حديد سوهاج لمدة ساعة

 2102-02-22 الوطن

 

 جنيهات  2نائبة "في حب مصر" ُتطالب برفع تذكرة المترو لـ

المنوفية، إلى أنها سوف تتقدم بمشروع أشارت سماح سعد جبرائيل، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" بمحافظة 

جنيهات  4جنيهات لمن يستخدم جميع الخطوط، و 2قانون جديد لهيئة مترو األنفاق، وستقترح أن يزيد ثمن تذكرة المترو إلى 

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية، أمس، أنه يمكن عمل اشتراك  لمن يستخدم خطين فقط مع مراعاة من يستحق الدعم

عره مناسب لمن يستخدم المترو ويختلف ثمنه عن سعر االشتراك النصف سنوي، كما يكون اشتراك الطلبة أقل سعًرا، سنوي س

 .وأن يكون سعر تذكرة العمال مختلف عن تذاكر رجال األعمال الذين يفضلون ركوب المترو أحيانا، حسب قولها

 2102-02-22 رصد

http://rassd.com/170294.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/827658/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/873142
http://rassd.com/170340.htm
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 إسكان

 مدن 9هيئة المجتمعات العمرانية تطرح مناقصات جديدة بـ

مدن جديدة، لمجموعة من  ٦مناقصات خالل الفترة المقبلة وذلك في  ٨تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 

وتطوير كل الخدمات بالمدن المشروعات الخدمية المختلفة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دفع عجلة التنمية، وتوفير 

 الجديدة. 

 2102-02-20 رصد

 

 أقباط

 أديرة وادى النطرون تنفى إغالقها في العيد بسبب تهديدات الجهاديين

البراموس المكرس للعذراء لن يتم إغالق أبواب أديرة وادي نطرون لدواع أمنية، عقب تهديدات الجهاديين التي توجهت الى دير 

وحسب ما أفادت به مصادر محلية لوكالة فيدس، وصلت  جاء هذا الخبر على لسان الراهب سارابمون من دير األنبا بيشوى مريم

هذا واكدت الشرطة المصرية أنها ستضمن حماية  التهديدات الجهادية الى دير كان عرضة لهجمات إرهابية وتحت حراسة منذ فترة

 جميع الكنائس واألديرة في فترة األعياد الميالدية.وأمن 

 2102-02-20 االقباط اليوم

 

 أخرى

 المؤسسات جتني استباحة المال العام من بعضهشام جنينة: "المركزي للمحاسبات" ليس أداة للترهيب.. وأزع

المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نواب البرلمان سيكونون خير داعمين لألجهزة الرقابية من قال 

وأوضح "جنينة" في كلمته بمؤتمر مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، الذي عقد تحت  خالل تفعيل دورهم الرقابي

الرئيسية"، أن الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس أداة للترهيب وهدفه فقط اإلصالح، ويرصد عنوان "نواب الشعب وقضايا البرلمان 

ولفت إلى أن كشف الفساد وفضحه لتصحيحه يجب أن يتم،  المخالفات المالية، مشددا على ضرورة عدم السكوت عن الفساد

و أن الدول ال تقوم على ."لي مسئولية الجهاز: أزعجتني استباحة المال العام من بعض مؤسسات الدولة بعد توأضاف قائال و

 أشخاص، وأن العصف بالموظف الرقابي لكشفه فسادا ال يجوز، مؤكدا أن الدستور الجديد إضافة للجهاز.

 2102-02-20 بوابة االهرام

 

 عن الشيخ زويد ورفح اليوم لتصليح الكابل الرئيسيوجميع مقومات الحياه انقطاع الكهرباء 

وأضاف المصدر أن  أفاد مصدر بشركة كهرباء الشيخ زويد، بأن الكهرباء سوف تقطع بشكل نهائي عن الخدمة طوال فترات اليوم

 القادم من العريش بطريق القواديس، باتجاه محطة الوحشي جنوب الشيخ زويد 99بسبب تصليحات في الكابل الرئيسي القطع 

وأشار المصدر إلى أن القطع سوف يشمل جميع الخطوط طوال فترات النهار بالمدينتين، فيما سوف يترتب على انقطاع الكهرباء، 

كومية التي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر، واآلالت الكهربائية األخرى، فيما سوف انقطاع المياه والشبكات، وتعطل المصالح الح

 يؤثر االنقطاع على محال المواد الغذائية والمكتبات، واالستديوهات والعيادات الطبية ،وبعض المحال األخرى.

 2102-02-22 الوطن

http://rassd.com/170288.htm
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=137545
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/827530/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/872590
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 األمن يرفض التصريح ألهالي كفرشكر بوقفة احتجاجية علي تصالح موسى وخالد يوسف

رفضت أجهزة األمن بالقليوبية، أمس االثنين، طلب عدد من أهالي قرية "كفر شكر" تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، 

وة، أحد الداعين للوقفة، إن عددا من األهالي وقال أحمد حال بميدان خالد محيي الدين، لرفض التصالح مع اإلعالمي أحمد موسى

أكدوا عزمهم تنظيم الوقفة أمام فيال خالد يوسف، رغم رفض األمن، إلعالن رفضهم التصالح بهذه السهولة مع أحمد موسي 

وي المجتمع القربعدما نشر صورًا إباحية زاعمًا أنها البن قريتهم وممثلهم فى البرلمان، ضاربا بكل األعراف التى تؤثر سلبا على 

 عرض الحائط.

 2102-02-22 الوطن

 

 أمطار غزيرة تضرب أحياء اإلسكندرية .. وشلل مروري بالكورنيش

 

غزيرة مصحوبة بانخفاض نسبي تعرضت محافظة اإلسكندرية ، وأجزاء من الساحل الشمالي، صباح اليوم الثالثاء، لهطول أمطار 

في درجات الحرارة، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور بالطرق الرئيسة وأصيب طريق الكورنيش بالشلل التام نتيجة تراكم المياه بعدة 

 .مناطق ما دفع الموظفين والطالب إلى ترك وسائل المواصالت والسير على اإلقدام

 2102-02-22 المصري اليوم

 

 يناير في للتسليم بنزين شحنات 9 تشتري مصر

قال مصدر تجاري مطلع اليوم االثنين إن الهيئة المصرية العامة للبترول أرست مناقصة لشراء ست شحنات من البنزين للتسليم 

أن تسلم ليتاسكو ثالث شحنات في اإلسكندرية في الفترة بين األول والثالث ومن المقرر  في يناير على ليتاسكو وسوكار وبي.بي

وستسلم  دوالر للطن فوق سعر وكالة بالتس لبنزين البحر المتوسط 02.21و 06.22و 02.22والعشرين من يناير بعالوة سعريه 

دوالرا فوق سعر  32نفس الشهر بعالوة سوكار شحنتين في السويس بين األول والثالث من يناير وبين التاسع والحادي عشر من 

وكالة بالتس لبنزين البحر المتوسط تسليم ظهر السفينةكما تسلم بي.بي شحنة ثالثة في السويس بين الحادي والعشرين 

 .دوالرا للطن 33والثالث والعشرين من يناير بعالوة 

 2102-02-20 بوابة االخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/873031
http://www.almasryalyoum.com/news/details/861393
http://akhbarelyom.com/article/5677e087ac1670a60246cb7e/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-6-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1450696839
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 األمنى الشأن

 -األخبار األمنية :

 حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إال بعد الرجوع إلى الجهات المختصة

 تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إال بعد الرجوع الى الجهات األمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.

 20/02/2102 بوابة األهرام

 

 جون وتنفيذ األحكام وتخصص أرقاما للتواصل مع الجمهورالداخلية تنشر أسماء وصور الهاربين من الس

تواصل وزارة الداخلية نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وتناشد وزارة الداخلية 

 .ء الهاربينإلقاء القبض على هؤال المواطنين التعاون مع كل األجهزة األمنية واإلدالء بأية معلومات ُتساعد فى

 20/02/2102 بوابة األهرام

 

 "اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد موسى فى اتهامه بسب رئيس"المركزى للمحاسبات

بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة  22الثالثاء، الدائرة  تنظر اليوم

 .اإلعالمى أحمد موسى، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

 22/02/2102 اليوم السابع

 "كبيش" في إسبانيا تمهيًدا لعودة حسين سالم

الحقوق بجامعة القاهرة، ومحامى رجل األعمال الهارب حسين  أن الدكتور محمود كبيش، العميد األسبق لكلية« البوابة»علمت 

سالم، سافر إلى إسبانيا، للقاء موكله هناك، وإنهاء كل إجراءات تصالحه مع الدولة، بعد االتفاق مع جهاز الكسب غير المشروع، 

يشمل « اتفاق التصالح»أن  «البوابة»وأوضح مصدر قضائي لـ.من قيمة أمواله، تمهيًدا لعودته إلى مصر ٪٥٧على دفع نسبة 

 كل ممتلكاته، وعقاراته، والسندات المملوكة له، وألسرته وأحفاده فى مصر وخارجها.

 22/02/2102 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 أشخاص من قيادات جماعة األخوان  9القبض على 

من قيادات جماعة اإلخوان، بينهم مسئول المكتب اإلدارى  9تمكنت األجهزة األمنية بالتنسيق مع األمن الوطنى بالمنيا من ضبط 

آالف دوالر، ومسئول التنظيم بشمال الصعيد وبحوزته  01ألف جنيه و 218بمحافظة المنيا ونائبه، ومسئول الفاعليات، وبحوزتهم 

 .ت تنظيميةجنيه، وفالشا 211ألف و 022

 20/02/2102 اليوم السابع

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827533/%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%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/826337/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-/2503720#.VnkHOKuxXIU
http://www.albawabhnews.com/1675446
https://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4/2503072#.VnkTHauxXIU
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــــ

 من مصر والسعودية لن نهزم "داعش" سيناتور أمريكى: بدون مشاركة قوات برية

قال السيناتور الجمهورى ميتش ماكونيل، إن هناك عددا من األمور التى يتوجب على الرئيس االمريكى باارك أوباما القيام بها فى 

للقضاء ، أنه ينبغى على أوباما وضع خطة جادة CNNسبيل إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش". وأوضح ماكونيل، فى مقابلة لـ

على "داعش" تتمثل فى إرسال بريطانيا وفرنسا قوات برية، بينما توفر السعودية واألردن واإلمارات ومصر لجزء األكبر من القوات 

البرية لهزيمة التنظيم اإلرهابى فى سوريا والعراق. وتابع: "لن يحقق النصر من الجو فقط، ما يتوجب القيام به أيضا هو توفير 

ل األراضي السورية لوقف تدفق الالجئين الذين سيستمرون بالقدوم اذا بقوا خائفين من القتل في بالدهم، مناطق آمنة داخ

 ومن الواضح أن هذا األمر سيتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية أقوى من الحالية."

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 السيسى بالمولد النبوى  هنئيوزير الدفاع 

بعث الفريق أول الفريق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس 

القائد االعلى للقوات المسلحة، ولرئيس مجلس الوزراء وفضيلة اإلمام األكبر  للسيسيأركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة 

 هـ. 0342شيخ األزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، ووزير األوقاف بمناسبـة االحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 

 20/02/2102 اليوم السابع

 

 إحباط محاولة هجرة غير شرعية لعشرة مصريين عبر الحدود مع ليبيا

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لعشرة متسللين مصريين عبر الحدود الغربية البرية 

حرس الحدود قد رصدت وجود مجموعة من المتسللين في المنطقة الحدودية المحظورة فوق هضبة وكانت قوات  مع ليبيا.

السلوم؛ حيث تم توجيه انذارات بمكبرات الصوت لهم ثم تم استيقافهم ونقلهم الي مركز تحقيقات مختص وعرضهم علي نيابة 

ليمهم إلى قسم شرطة السلوم الذي قام بعرضهم السلوم العسكرية التي قررت حبسهم أربعة ايام علي ذمة التحقيق وتم تس

 علي إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح لفحصهم أمنيا وعرضهم علي النيابة الكلية بمطروح.

 22/02/2102 الشروق

 ضباط بالجيش المصري بتهمة التخطيط الغتيال السيسي 4اإلعدام لـ

كشفت مصادر في القضاء المصري لـ"العربي الجديد"، أن القضاء العسكري أصدر في سرية تامة، حكماً باإلعدام منذ نحو أسبوعين 

اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير النقالب  على ثالثة ضباط في الجيش. وأوضحت المصادر، أن الضباط الثالثة ُوّجهت لهم

عسكري، والتخطيط الغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت المصادر إن مخطط الضباط الثالثة، وفقًا لالتهامات، 

، مؤكدة كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة

لكن مصدرًا آخر أوضح أن "الضباط الثالثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة  أنه "تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات".

 رئيس الجمهورية خالل إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج".

 22/02/2102 العربي الجديد

https://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89--%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%87/2503456
https://www.youm7.com/story/2015/12/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86/2502497
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122015&id=fd0aa710-49e5-45d2-be5f-f0d6d36e75b2
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%803-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


 

 

2102ديسمبر  22نشرة  المصري مرصد اإلعالم       20     

 

 القوات المسلحة تساهم في تطوير القري االكثر احتياجا بالمحافظات

إفتتح اللواء اح أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية  تنفيذًا لتوجيهات السيسي،القائد األعلى للقوات المسلحة

والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عدد من مشروعات البنية األساسية فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكهرباء 

سا والجمهورية بمركز طامية ، والتي والتعليم ، والتي نفذتها القوات المسلحة بقري الخالدية بمركز إبشواى والمحمودية بمركز إط

تعد من القري االكثر احتياجا بمحافظة الفيوم . شملت اعمال التطوير هذه القرى إحالل وتجديد شبكات الصرف الصحى ومحطات 

لرفع ومعالجة مياه الصرف الصحى وانشاء وصالت منزلية وخطوط مياة للشرب ورصف طرق وتركيب أعمدة ومحوالت كهرباء 

كما قامت المنطقة المركزية العسكرية بتطوير ورفع كفاءة مدرسة الخالدية اإلبتدائية  عالية لخدمة أهالى القرية . بقدرات

المشتركة شملت أعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية للفصول الدراسية ودورات المياة والطرق الداخلية والواجهات 

 .مقعد خشبى 221ابيك ، ورفع كفاءة ه والكهرباء والصرف واالبواب والشبواألسوار ، وإحالل وتجديد شبكات الميا

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 يناير 22المخابرات الروسية تحذر مصر من تحركات "مشبوهة" قبل 

للدراسات السياسية واإلستراتيجية، أن جهاز االستخبارات الروسي  كشف الباحث السياسي محمود كمال، بالمركز العربي األفريقي

أبلغ األجهزة األمنية في مصر بوجود تحركات مشبوهة وغير عادية على األراضي المصرية تمهيًدا لتنفيذ مجموعة عمليات كبرى 

كته ما أمكن بعيًدا عن مقر كون السيسي نفسه، وطلبت منه تقليل حرييناير، يرجح أن  22همة جًدا قبل الغتيال شخصية م

وأضاف أن االستخبارات المصرية اهتمت   إقامته، واالعتماد على هليكوبتر عسكرية لتنقالته بدًلا من استخدام المواكب الرئاسية.

 بـ"التحذير الروسي" على نحو كبير وجاد، وطلبت من نظيرتها الروسية "معلومات أكثر دقة" عن المخطط، لكن الرد الروسي جاء

وأوضح الباحث السياسي، أن األجهزة األمنية أمرت على الفور بتغيير طاقم الحراسة  مقتضًبا، ولم يوضح طبيعة المخطط.

الشخصي، وتشكيل طاقم آخر سري، يظل قريًبا منه، في سائر تنقالته الداخلية والخارجية، علًما بأن السلطات المصرية تشتبه 

ا يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل، إذ نفذت السلطات حمالت أمنية للحصول على معلومات منذ أسابيع في وجود "مخطط كبير" ربم

 إلحباط المخطط السري.

 20/02/2102 البوابة نيوز

 

http://www.albawabhnews.com/1675821
https://www.albawabhnews.com/1674241

