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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

 

 البريطانية بشأن ليبيا -الليبية  -فخره بما توصلت إليه الجهود المصرية السفير البريطاني يعرب عن 

أعرب السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، عن فخره لمساهمة جهود بالده ومصر واألطراف الليبية التفاق الصخيرات، والذى 

"فخور بما توصلت إليه  -على موقع "تويتر"فى تغريدة اليوم الثالثاء  -وقال كاسن  تم التوقيع عليه هذا األسبوع بالمغرب.

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، قد  المجهودات الليبية والمصرية والبريطانية إليجاد أمل جديد للشعب في ليبيا".

 قيع عليه فيرحب بتوقيع االتفاق السياسي الليبي من قبل أغلبية األطراف الليبية المشاركة بالمفاوضات، والذي جرى التو

ويأتي هذا االتفاق تتويجًا لما يزيد على سنة من المفاوضات المعقدة بين األطراف  احتفال أقيم بمدينة الصخيرات المغربية.

 الليبية المختلفة، والتي أسهم في تيسيرها مارتن كوبلر، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة.

 23/02/2102 بوابة األهرام

 السيسي يستقبل رئيس مالى األسبق ومبعوث االتحاد اإلفريقى لجنوب السودان

ء وصرح السفير عال رئيس جمهورية مالي األسبق ومبعوث االتحاد األفريقي لجنوب السودان. "ألفا عمر كونارى"سي السياستقبل 

أكد دعم مصر التفاق السالم فى جنوب السودان، مشيًرا إلى أهمية  سيسيِاسم رئاسة الجمهورية، بأن اليوسف، المتحدث الرسمي ب

تعزيز جهود تحقيق وبناء السالم وإرساء دعائم األمن واالستقرار في جنوب السودان من أجل تهيئة المناخ المالئم لتحقيق التنمية 

إلى دعم مصر  سيسيوأشار ال ل.االقتصادية واالجتماعية المنشودة وتلبية تطلعات شعب جنوب السودان في مستقبل أفض

كما أكد أن مصر لن تدخر  لجهود المبعوث األفريقي كونارى وحرصها على التشاور والتنسيق المستمر مع كافة األطراف المعنية.

وسًعا في سبيل مساندة الجهود األفريقية والدولية الرامية لتنفيذ اتفاق السالم السيما من خالل عضويتنا المقبلة في مجلس 

األمن، وبما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان ويصون وحدته. وشدد الرئيس على أن يد مصر ستظل ممدودة ألشقائها في 

وذكر السفير عالء يوسف، أن  جنوب السودان وكافة الدول اإلفريقية من أجل تعزيز االستقرار واألمن والتنمية داخل القارة.

يس على استكمال استحقاقات خارطة المستقبل بإتمام االنتخابات البرلمانية، مشيدًا المبعوث األفريقي كونارى وجه التهنئة للرئ

 بما تحقق من تقدم يعكس سالمة المسار السياسي في مصر.

 23/02/2102 بوابة األهرام

 "مصادر دبلوماسية": ال وساطة سعودية بين مصر وقطر وال ترتيبات لقمة للسيسي والبشير

ما نشر من تقارير إعالمية نفت مصادر دبلوماسية مطلعة وجود وساطة سعودية الحتواء الخالفات بين مصر وقطر، اعتبرت كافة 

من جانب آخر نفت ذات المصادر ما نشرته صحيفة الرأي العام السودانية  وصحفية حول هذه الوساطة مجرد اجتهادات شخصية.

 وأكدت أن المعلومات ال عن وجود ترتيبات لعقد قمة قريبا بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير.

من الصحة.وذكرت المصادر أن االستعدادات والتجهيزات ما زالت تجري لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين أساس لها 

من العام القادم، الفتة في هذا الصدد إلي اجتماعات قطاعية تجري بين الجانبين  ولألوالمقرر أن تستضيفها القاهرة خالل الربع ا

 ي سيتم إقرارها في ختام أعمال اللجنة.المشروعات واالتفاقيات الت عدادإل

 23/02/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827997/%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%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827872/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829060/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA.aspx
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 تمام المشتركااله ذات القضايا الكويتي الوطني األمن رئيس مع يبحث بالكويت سفيرنا

بحث سفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف، مع رئيس جهاز األمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، مع أهم القضايا ذات 

إن الجانبين بحثا العالقات الثنائية التي  -ديسمبر  22في بيان، الثالثاء  -وقال جهاز األمن الوطني الكويتي  االهتمام المشترك.

 تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها إضافة إلى أهم القضايا ذات االهتمام المشترك على الساحتين اإلقليمية والدولية.

صبه بمناسبة تعينيه في من ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الشيخ ثامر العلي الصباح التقى بالسفير الياباني تاكاشي أشيكي

الجديد، حيث تم بحث العالقات الثنائية، متمنيا له التوفيق والنجاح له في أداء مهام منصبه الجديد وطيب اإلقامة في دولة 

 الكويت.

 23/02/2102 بوابة األخبار

 

 "أن داخلي بحت "فيديوش إثيوبيا واضطرابات مستمرة النهضة سد مفاوضات: الخارجية

 خيرةاأل باالضطرابات عالقة لها ليس النهضة سد مفاوضات إن ، زيد أبو أحمدقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير 

أن  -عبر مداخلة هاتفية للبرنامج اإلذاعي "أجمل صباح " -وأضاف أبو زيد  .بحت داخلي شأن يعد هذا أن مؤكدا إثيوبيا، في

 خطوة األمن مجلس قرار صدور أن إلى مشيرا سوريا،هناك خارطة طريق معتمدة من مجلس األمن إلطالق العملية السياسية في 

م إلى االتفاق الليبي لعودة االستقرار لألراضي ولفت إلى أن هناك أطراف عديدة تسعى إلى االنضما .سوريا في الطريق لخارطة مهمة

الليبية، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبته إلتمام المفاوضات بين جميع األطراف في ليبيا، موضحا أن هناك دعم دولي كبير فيما 

 . ليبيايتعلق باستقرار األوضاع في 

 23/02/2102 بوابة األخبار

 

 صل القاهرة قادمًا من إثيوبياوزير األمن القومي الصومالي ي

ومن المقرر أن يلتقي الوزير  استقبل مطار القاهرة الدولي، عبد الرزاق محمد عمر وزير األمن القومي الصومالي قادما من إثيوبيا .

جال خالل زيارته، عدد من المسئولين لبحث دعم عالقات التعاون بين مصر والصومال، واالستفادة من الخبرات المصرية في م

 األمن وتدريب الكوادر األمنية الصومالية في مصر خالل الفترة القادمة.

 23/02/2102 بوابة األخبار

 

 لخرطوم فى ملف "سد النهضة"وفد برلمانى يزور السودان اليوم لبحث دور ا

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

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

السابع"، أن الوفد سيناقش عددا من القضايا الهامة بدولة السودان، وعلى رأسها ملف سد النهضة وكيفية الوصول إلى حل مع 

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

 23/02/2102 اليوم السابع

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56794e4d5d78621d0e757521/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-1450790477
http://akhbarelyom.com/article/5679189a5d78629a6ba669dd/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1450776730
http://akhbarelyom.com/article/567917975d7862ed6aa669dd/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1450776471
https://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%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-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84/2505358
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 خطوة لعودة رحالتنا Control Risksسفير بريطانيا بالقاهرة: تعاقد مصر مع 

 لدعم االلتزام المصرى بأعلىرحب جون كاسن، السفير البريطانى لدى مصر باتفاق الحكومة المصرية مع شركة كونترول ريسكس 

مقاييس األمن فى المطارات المصرية، معتبرا أن هذه الخطوة اإليجابية تظهر مجددا أن مصر تتحرك لمعالجة المخاوف الدولية، 

 هوتريد أن تجعل مطارات مصر نموذجًا للعالم فى األمان و الخدمة. وأضاف كاسن وفقا لبيان من السفارة البريطانية اليوم أن هذ

الخطوة سوف تدفع الخطة المشتركة التى اتفقت عليها مصر و بريطانيا للسماح بعودة الرحالت بين بريطانيا و شرم الشيخ 

بأسرع شكل ممكن. وجاء فى البيان أن بريطانيا كانت أول من عبر عن مخاوف أمنية بشأن مطار شرم و بريطانيا، وتريد أن تكون 

 لتالى تقود السياحة عملية إحياء االقتصاد المصرى.األولى فى استئناف الرحالت، و با

 23/02/2102 اليوم السابع

 

 

 وزير خارجية السودان: قمة مرتقبة بين البشير والسيسى

كشف وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، عن ترتيبات تجرى حاليا بين الخرطوم والقاهرة، لعقد القمة المرتقبة بين 

الصادرة بالخرطوم، اليوم، إنه يتم التشاور بين الوزراء « الرأى العام»وقال غندور، لصحيفة  الرئيسين السيسى وعمر البشير. 

ر لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين، والتى ستكون ألول مرة على المعنيين بالسودان ومصر، للتحضي

ة وأوضح وزير خارجي المستوى الرئاسى، وسيتم خاللها التباحث حول مختلف القضايا والعالقات الثنائية ذات االهتمام المشترك.

للجنة الوزارية العليا، الفتا إلى أنه لم يتم حتى اآلن تحديد موعد السودان، أن لقاء السيسى والبشير، سيكون على هامش أعمال ا

من جهة أخرى،  انعقادها، وأنه فى حال اكتمال الترتيبات سيتم اإلعالن عن موعد عقد اجتماعات اللجنة العليا والقمة المرتقبة.

وقال األمين العام لمجلس الصداقة  أيام. يصل إلى الخرطوم، بعد غد الخميس، وفد شعبى مصرى، فى زيارة للبالد تستغرق أربعة

الوفد المصرى يضم عددا من الوزراء »الشعبية بالسودان، المهندس عبدالمنعم السنى، فى تصريح صحفى، أمس، إن 

 «.والدستوريين السابقين ورجال األعمال، وقيادات من الطرق الصوفية وأشراف آل البيت بمصر

 22/02/2102 الشروق

 

 

 السفير المصري عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية: البلدان يقودان االنفتاح والتسامح بالمنطقة

السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سالم، اليوم الثالثاء، 

في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن طبيعة مصر، ولبنان تفرض أن « زايد»وأكد  جرى التشاور حول األوضاع اللبنانية، واإلقليمية.

احا وتنوعا في العالمين العربي يكون هناك تنسيق مصري لبناني في مجال مكافحة التطرف، واإلرهاب، وهما الدولتان األكثر انفت

وأعرب عن ارتياح مصر لنجاح مجلس  واإلسالمي، وبالتالي من الطبيعي أن تقودان خطوات االنفتاح والتسامح الديني في المنطقة.

التي تسمح  تالوزراء اللبناني في إنهاء مشكلة النفايات التي تؤثر على الحياة السياسية اللبنانية، معربا عن أمله الستكمال الخطوا

وقال: إن "الحديث تطرق إلى األوضاع اإلقليمية المحيطة  بتحسين مناخ عمل الحكومة، وأهمية تحقيق االستقرار في لبنان.

 بلبنان، وأكدنا على موقف مصر الثابت بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي وإبعاد لبنان وتحييده عن االستقطاب اإلقليمي".

 22/02/2102 الشروق

https://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-Control-Risks-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF/2504647
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122015&id=ca06a108-f8f9-4141-a7c2-b3439f29f8e5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122015&id=520c411b-eadb-4497-aec5-b96a7c8ba262
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 مصر تطالب السعودية بالتوسع في شراء السندات الدوالرية

أن الحكومة اقترحت على الجانب السعودي شراء سندات دوالرية ستطرحها مصر خالل الفترة  مسؤولة سعودية فت مصادكش

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن الحديث عن شراء ديون مصر  مليارات دوالر. 01المقبلة، ستصل جملتها إلى 

ية خالل زيارة ولي ولي العهد السعودي األمير محمد بن الداخلية، كما نشرته إحدى الوكاالت األمريكية، فتحته الحكومة المصر

 سلمان، للقاهرة على رأس وفد مؤخرا.

 23/02/2102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/846861-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 الداخليةالسياسة 

 -الرئاسة المصرية :

 

 السيسي يلقى كلمة فى احتفال المولد النبوى

السيسى أمس، خالل كلمته فى االحتفال بالمولد النبوى الشريف، فى قاعة المؤتمرات باألزهر إنه جاء بإرادة الشعب واختياره  قال

المة مصر وشعبها، مؤكدا أنه لن يستمر فى الحكم واستجابته الستدعاء األمة، وإن المهمة المنوطة به هى الحفاظ على أمن وس

، مبينا استعداده لتنفيذ إرادة المصريين، إذا أجمعوا على غير ذلك، ودون أن ينزلوا، منوها إلى «إرادة األمة كلها»يوما واحدا، دون 

 أن الكرامة اإلنسانية والوطنية تمنعه من االستمرار إال بإرادة األمة ورضاها.

 23/02/2102 األهرام

 
 

 قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات 2102نة لس 022أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 

 . نشر فى الجريدة الرسمية و.0092لسنة  01المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 -الحكومة المصرية :

 

 

 للتعاون مع البرلمان باعتباره شريكا أساسيا فى العملمجلس الوزراء يتطلع 

أعرب مجلس الوزراء خالل اجتماعه األسبوعى امس برئاسة شريف اسماعيل، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان 

م حاليًا بصياغة باعتباره شريكًا أساسيًا فى العمل من خالل ممارسة مهامه الدستورية، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقو

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس .برنامجها فى صورته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب

الوزراء، بأن رئيس المجلس أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التى تعمل على تحسين معيشة المواطن 

تصادية مناسبة فى مختلف المجاالت، مشيرا فى هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحى بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اق

الشامل الجديد، والذى سيتطلب التأكد من توافر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، 

 وهو ما تجرى دراسته باستفاضة.

 23/02/2102 األهرام

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131763/25/461443/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827859/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131763/25/461457/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7.aspx
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 -األحزاب واألئتالفات :

 ائتالفات جديدة في البرلمان يواجهون "دعم الدولة" 4

من الشهر الحالي،  22إلي  22في الفترة من قبل أيام علي انعقاد الجلسة اإلجرائية األولي لمجلس النواب، والتي من المقرر أن تعقد 

تسابق عدد من األحزاب السياسية وومثليها من النواب، وكذلك النواب المستقلون الزمن لتشكيل تحالفات وائتالفات تحت القبة، 

عم مصر" في محاولة لتكوين "كتل برلمانية" قوية ورسم خريطة واضحة المعالم للنواب في البرلمان، في مواجهة ائتالف "د

ائتالفات جديدة في الطريق اآلن، يحاولون لم الشمل وضم نواب يتفقون أيديولوجيا مع  4خاصة.وعلمت "األهرام" أن هناك 

 02أفكارهم ورؤاهم السياسية، ويأتي علي رأس التحالفات اآلن العدالة االجتماعية ويقوده عبد الغفار شكر وهيثم الحريري، وبه 

ات الوفد تحت مسمي األمة المصرية ويحاول ضم أحزاب أخري وبعض المستقلين، في الوقت الذي يغازل نائبا، ثم ثالث التحالف

فيه المصريين األحرار هذا التحالف لالنضمام إليه في مواجهة دعم مصر، إال أن المصادر الوفدية تؤكد عدم وجود المصريين 

عدد من نواب الصعيد لتكوين كتلة برلمانية متحدثة  ئتالف يقودهو ا.األحرار تحت مظلتها الختالف األفكار والرؤي والتوجهات

 باسم الصعيد، وآخر االئتالفات هو ممثال عن الشباب ويقوده النائب جون طلعت.

 23/02/2102 بوابة األهرام

 

 شرطا الستمراره فى ائتالف "دعم الدولة المصرية" 00"المحافظين" يضع 

عقد المكتب السياسي لحزب المحافظين، اجتماعا طارئا مساء الثالثاء، بناًء على دعوة رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، 

أسفر عنه االجتماع الذي حضره، تلبية لدعوة النائب سامح سيف اليزل، والذي عرض فيه رئيس الحزب، موقف الستعراض ما 

المحافظين، ومقترحاته من مشروع وثيقة ائتالف "دعم مصر".وحسبما ذكر بيان صادر عن الحزب ، أنه بناًء على تقرير المهندس 

 شرط . 00 ا في االجتماع على كل مقترحات الحزب والتي تضمنتأكمل قرطام رئيس الحزب، الذي أفاد بتوافق من شاركو

 23/02/2102 بوابة األهرام

 

 حزب مستقبل وطن يقرر العودة الئتالف "دعم مصر".. ويؤكد: التحالف استجاب لجميع مطالبنا

أصدر حزب مستقبل وطن مساء اليوم الثالثاء، بيانا أعلن فيه عودته الئتالف دعم مصر، موضحا إزالة النقاط الخالفية التي كانت 

من أهم العوائق حول عودة حزب مستقبل وطن لالئتالف، واحتراما لمبادرة لم الشمل واالتصاالت التي تلقاها الحزب من شخصيات 

 .تم عرض المستجدات السياسية على أعضاء المكتب التنفيذي ونواب الحزب وتم االتفاق وطنية نثق في رؤيتها، فقد 

 22/02/2102 بوابة األهرام
 

 "المصريين األحرار": موقفنا من "دعم مصر" لم يتغير.. وال تعليق على استقالة جاد

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين األحرار أن نتائج االجتماع الذي عقده ائتالف دعم مصر، ونتج عنه بيان صحفي 

استجابة العتراضات األحزاب ومناشدته للمنسحبين بإعادة النظر لن يغير من موقف الحزب يؤكد اعتزام االئتالف تغيير الئحته 

 .وأضاف أن اعتراض الحزب على االئتالف لم يكن مقتصرا على مواد الئحته فقط، بل على الفلسفة التي بنى عليها.تجاه االئتالف

وكشف عن أن النائب اللواء حاتم .اد، نائب رئيس الحزبورفض التعليق على تطورات أزمة استقالة البرلماني الدكتور عماد ج

 ن .باشات، وكيل جهاز المخابرات األسبق هو مرشح الحزب األقرب حتى اآلن لوكالة البرلما

 22/02/2102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829041/%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%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/828015/%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%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9--%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%89-%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.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/828009/%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%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%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%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/827778/%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%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%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9.aspx
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 ٌتضعف هويته الشبابيةالتحالف الجمهورى"عن عودة مستقبل وطن لـ"دعم مصر": "

علق الفريق حسام خير اهلل، القيادى بالتحالف الجمهوري للقوى االجتماعية، على عودة حزب مستقبل وطن الئتالف دعم مصر، 

متسائال "هل سيقبل الحزب أن يكون مجرد رقم فى االئتالف"، مشيرا إلى أنه أشاد بموقف الحزب عندما أعلن انسحابه من 

أن المبرر الذى أعلن عنه القائمون على الحزب فى أن هناك شبه تقسيم تورتة، موضحا "واآلن ال نعرف كيف  وأوضح  .االئتالف

ولماذا عاد مرة أخرى هل مورست عليه ضغوط تحت شعارات المصلحة العليا واستقرار الدولة؟ كلها تساؤالت يجب أن يوضحها 

ثقة الناخبين فى األحزاب بعدما منحتهم أصواتهم وهو ما قد يتسبب  وأضاف إلى أن االئتالف سيفقد ."الحزب عن أسباب عودته

وقال إن مستقبل وطن  . فى تالشى األحزاب تحت قبة البرلمان، مطالبا األحزاب بضرورة الحفاظ على هويتها بعيدا عن االئتالف

االئتالف سيضيع هويته المعبرة حزب معبرعن الشباب ولذلك يجب أن يكون لسان حالهم تحت القبة، مشيرا إلى أن وجوده فى 

 .عن الشباب

  23/02/2102 اليوم السابع

 

 وكلنا ندعم الدولةالحركة الوطنية": التحالفات االنتخابية "ملهاش الزمة " "

كشف اللواء رءوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عن تفاصيل اجتماع الحزب بحضور قيادات المكتب السياسي، مساء 

أمس الثالثاء، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، مؤكًدا أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بعدم الدخول فى أى تحالفات 

وقال نائب رئيس حزب  ."ت قبة البرلمان وأن يكون عمل نوابه بشكل مستقل، واصفا التحالفات بـ"ملهاش الزمةانتخابية تح

االتفاق جاء بموافقة الجميع ألن كافة قيادات الحزب يرون أنه ال فائدة  ":، "الحركة الوطنية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع

التحالفات ملهاش الزمة وكلنا بندعم الدولة والدعم  " شخص من خارج الحزب"، مضيًفامن االئتالفات ونرفض أن يدير نوابنا أى 

 ."مش قاصر على حد

 23/02/2102 اليوم السابع

 

 البدوي: "المؤتمر" في تحالف الوفد.. وصميدة: لم يحدث

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن حزب المؤتمر انضم فعلًيا للتحالف الذي يسعى إلى تشكيله في البرلمان، تحت 

، لكن الربان عمر صميدة رئيس حزب «ولةدعم الد»، بعد حاالت االنسحاب المتكررة التي تعرض لها ائتالف «الوفد المصري»اسم 

 المؤتمر أكد أن حزبه لم يحسم أمره من االنضمام رسمًيا، مضيًفا أن اجتماعا األسبوع الجارى سينتهى باتخاذ القرار المناسب.

 23/02/2102 البوابة نيوز

 

 المنسحبين بـ"حل البرلمان"ائتالف "سيف اليزل" يهدد 

الذي يقوم بتدشينه اللواء سامح سيف اليزل، األحزاب التي قررت االنسحاب من االئتالف بحل مجلس « دعم مصر»هدد ائتالف 

النواب، بسبب عدم وجود أغلبية تحت قبة البرلمان تستطيع إقرار القوانين بنسبة ثلثى األعضاء على األقل ما ينذر بأزمة 

 د تطيح بمجلس النواب حسب قوله، داعيا المنسحبين بضرورة مراجعة موقفهم.دستورية ق

 23/02/2102 البوابة نيوز

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%AA%D9%8C%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84/2505207#.VnpaVauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85/2505188#.VnpaWKuxXIU
http://www.albawabhnews.com/1677500
http://www.albawabhnews.com/1677441
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 انقالب "محمود عزت" يطيح بقيادات اإلخوان في الخارج

المرشد العام لجماعة اإلخوان، على منافسيه فى الجماعة، من أعضائها فى الخارج، وأصدر ، القائم بأعمال «محمود عزت»انقلب 

وإقصاء عدد كبير من قياداتها، « إدارة األزمة»قراًرا طالب بتعميمه على الهيئة اإلدارية العليا داخل مصر وفى الخارج، بعزل مكتب 

ة بخط يده، كشفت عنها الجماعة أمس، عن تعيين نائبه واألمين ، فى وثيق«عزت»وأسند .وعلى رأسهم عمرو دراج، ويحيى حامد

 العام للجماعة محمود حسين، ومسئول رابطة المصريين بالخارج بديًلا للقيام بمهامهم.

 23/02/2102 البوابة نيوز

 

 المكتب"إخوان الخارج" يرفض قرار محمود عزت بحل 

أبدى مكتب جماعة اإلخوان المسلمين بالخارج، رفضه لقرار الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، بحله، بعد استقالة 

 -، إنه مستمر في عمله وثورته، ويتبع منذ إنشائه اللجنة اإلدارية العليا بالداخل وقال المكتب، في بيانه .أربعة أعضاء منه

 .، وسيتم تحويل كل من تسبب في هذا العبث للتحقيق والمساءلة في األطر المؤسسية السليمة -لفردكمؤسسة و ليس تابعا 

 22/02/2102 مصر العربية

 -تصريحات :

 بالبرلمان..ولو أردت المقعد لترشحت فى االنتخاباتالسيد البدوى: أرفض التعيين 

قال الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، إنه لن يقبل التعيين فى البرلمان القادم إذا ما عرض عليه ضمن األسماء المقرر 

بالتعيين وسبق وأضاف البدوى لـ"اليوم السابع"، أنه يرفض المناصب النيابية  .لرئيس الجمهورية تعيينهم بمجلس النواب

 .لنواب لترشح باالنتخابات السابقةمرات، مؤكدا أنه لو كان لديه رغبة فى مقعد مجلس ا 3ورفض التعيين فى مجلس الشورى 

 23/02/2102 اليوم السابع

 

 إخوانى سابق: أزمة التنظيم فى صالح مصر.. وانسحاب الجماعة اإلسالمية قريبا

أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة اإلخوان، أن األزمة التى تعانى منها الجماعة كانت متوقعة، حيث كل طرف من 

عزت" و مكتبه لديه سلطة الفكر التقليدى لإلخوان، ولديه المبرر ليقول إن مكتب محمد أطراف األزمة لديه أوراق قوة، فـ"محمود 

وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"،  .كمال أورد اإلخوان فى المهالك، نتيجة رعونته و تبنيه العنف الذى أوصل اإلخوان للضياع

زت لديه أوراق قوة، وهى الجانب المالى الذى يتلقاه مكتبه أن مجموعة محمد كمال عضو مكتب اإلرشاد و مكتبه الذى حله محمود ع

من قطر و تركيا و استثمارات جزء كبير من التنظيم الدولى المرتبط بالمخابرات األمريكية، عالوة على مواالة قنوات الجماعة 

نسحاب كل حلفاء الجماعة خاصة وتابع :" أتوقع ا .المرتبطة بأموال قطر و تركيا له، مؤكدا أن هذه األزمة تأتى فى صالح مصر

اإلسالميين من أعضاء الجماعة اإلسالمية، حيث ليس لهم أى دور فهم أشبه بالكومبارس فى الرواية المسرحية، ليس لهم أى دور 

  فى قرارات التنظيم

 23/02/2102 اليوم السابع

 

 

http://www.albawabhnews.com/1677492
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%A9/849250-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8
http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89--%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%AA-%D9%81/2505402#.VnpZ0auxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7/2505235#.VnpaL6uxXIU
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 الزيات: ثورة يناير لن تتكررمنتصر 

قال المحامى منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحاميين، إن ثورة يناير لن تستنسخ وغير قابلة للتكرار على األقل 

محاماة" إن سبب سكوت الناس على نظام مبارك رغم تردي األوضاع، وانتشار  " وأضاف الزيات في مقال له نشرت بموقع .حاليا

 .الفساد، ووجود مشروع التوريث هو عدم ثقة الشعب في النخبة واألحزاب السياسية الموجودة وقتها

 22/02/2102 ر العربيةمص

 -توك شو :

 بالفيديو..توفيق عكاشة: أشخاص خايفين أقعد مع الرئيس مرة أو اتنين يقتنع بكالمى

عنى برئاسة الجمهورية ه بسبب انشغالقال توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، :" أنا أكثر شخص تعرضت للظلم من السيسى، 

وأضاف إن هناك عدد من األشخاص يمنعون تواصله  ."قافلة األبواب بينى وبينهمنذ توليه المنصب، وأن هناك أسماء بعينها 

بالرئيس نظرًا لشخصياتهم الضعيفه، قائاًل : خايفين أقعد مع الرئيس مرة واتنين يقتنع بكالمى ويقول الراجل دا بيقول حق 

، الفتا "بد الغفار، ووصفه بـ" الرجل الفاشلهاجم وزير الداخلية مجدى عكما ."اهلل لمصلحة الشعب فتتحول لعالقة بينى وبينه

  .بحسب قوله –إلى أنه سيقدم استجوابا ضده بمجلس النواب، وحال نجاح االستجواب، سيعزل الوزيرمن منصبه ويحاكم أيضًا 

 23/02/2102 – 2 – اليوم السابع

 

 عمرو أديب للسيسي: ال يمكنك أن ترحل قبل أربع سنوات 

انتقد عمرو أديب مزاعم السيسي، عن استعداده للرحيل حال خرج الناس لالعتراض عليه، قائال: "أنا مقدر المشاعر الطيبة 

وات سيتم إجراء وأضاف إنه عقب ثالثة سن."للرئيس، لكن في حاجة اسمها قانون ودستور بيقول إن فترة الرئاسة أربع سنوات

انتخابات رئاسية جديدة، وإذا شعر السيسي أن المواطنين ال يريدونه فال يترشح، أو يترك لهم حرية االختيار في صندوق 

، مدعيا أن البرلمان سيكون بديال عن "وتابع: "مفيش رئيس في العالم بيقول لشعبه لو وقفتوا في الميدان همشي.االنتخاب،

واستطرد: "كيف يستقيم الوطن بهذه .تلكه من صالحيات بموجب الدستور تمكنه من إقالة الرئيسالميدان؛ نظًرا لما يم

الطريقة.. يجب االحتكام إلى القانون.. أنا ضد تمديد مدة الرئاسة يجب أن تبقى فترتين فقط وبعد ذلك يأتي رئيس جديد 

 ."لمصر

 32/02/2102 20عربى

 -سوشيال ميديا :

 هشتاج "ارحل يا سيسي" يتصدر " تويتر"

تصدر هشتاج " ارحل يا سيسي" موقع التدوين المصغر " تويتر" بعد سعات من إلقاء السيسي، لخطابة بمناسبة المولد النبوي 

وقال .مع الهشتاج، على تويتر، ليتصدر أعلى " تريند" في مصر حالياوتفاعل عدد من المعارضين للسلطة الحالية،  .الشريف

في تصريحات له أثناء مشاركته باحتفال وزراة األوقاف بالمولد النبوي الشريف، إنه ليس لديه موانع من التنازل عن  السيسي

 .السلطة لو طلب منه الشعب ذلك، بدون خروجه للميادين

 22/02/2102 مصر العربية

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/848953-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1
http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%8A/2505255#.VnpaLKuxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%B2/2505150#.VnpaYquxXIU
http://arabi21.com/story/879179/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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%A7/849271-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
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 البرادعي يهاجم ظاهرة "اإلخفاء القسري" في مصر من جديد

وقال البرادعي في تغريدة  .انتقد الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، نفي السلطة وجود حاالت اختفاء قسري

نفى وجود أى حالة اختفاء قسرى وتقرير صحفي يقول أان المجلس القومى ل الدولة ت:”له على موقع التدوين المصغر " تويتر" 

 .".مرة أخرى االختفاء القسرى جريمة ضد االنسانيةمختف١٠١اإلنسان" يجهز قائمة ب " حقوق

 22/02/2102 20عربى

 

 البرعي للنظام: حقوق اإلنسان ال يمكن التنازل عنهانجاد 

وقال البرعي في  .علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على وضع حقوق اإلنسان في الفترة األخيرة، بأنه حق ال يمكن التنازل عنه

الزال عندي امل في ان عاقل "ما" داخل النظام سيقول "لهم" ان.حقوق االنسان :”تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر " تويتر" 

 ."ذلك معني سيفهون وانهم اليمكن التنازل عنها وال المساومه عليها 

 22/02/2102 مصر العربية

 

 قنديل: خطاب السيسي استدعاء صامت لموقعة الجملوائل 

بأنه يحمل معانى خطيرة لم يفصح عنها علق الكاتب الصحفي وائل قنديل، على خطاب الرئيس السيسي، الذى ألقاه اليوم 

المسكوت عنه في خطاب السيسي أخطر :”وقال قنديل في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر"  .السيسي

 .”.بكثير مما أفصح عنه.. استدعاء صامت لموقعة الجمل

 22/02/2102 مصر العربية

 

 يناير 22عبدالعظيم: كالم السيسي يعطى انطباع بأن هناك هلع من حازم 

اعتبر الناشط السياسي حازم عبدالعظيم أمين لجنة الشباب بحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصريحاته التى أدلى بها اليوم 

 "وقال عبدالعظيم في تغريدة له على موقع التدوين المصغر " تويتر .يناير المقبل 22من ذكري بأنها انطباع عن قلق السطلة 

الهاشتاجات المعنوية المذعورة وهلع االعالم السيساوي واالهم واالغرب كالم السيسي النهاردة بيعطي انطباع ان فيه قلق من ”:

 ." يناير القادم 22

 22/02/2102 مصر العربية

 

 حمزة: من يحيطون بالرئيس "طبالين" وال يتحملون المسؤوليةممدوح 

وقال حمزة فى تغريدة  .بالرئيس عبدالفتاح السيسي،بـ"الطبالينوصف المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، المحيطين 

الرئيس لن يجد وطنيين خلف وبجواره لتحمل العبء والمسؤليه سيجد زفه وطبالين :”له على موقع التدوين المصغر" تويتر" 

 ."ولكن هـؤالء ال يتحملون مسؤليه بناء وطن

 22/02/2102 مصر العربية

 

 

http://arabi21.com/story/879137/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF#tag_49232
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%A7/849346-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/849016-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
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%A7/848983-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%87%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%86-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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%A7/848893-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات جديدة من الضباط المتدربين

ضابطا  444احتفلت أكاديمية الشرطة بتخريج الدورة الثالثة من الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية، حيث تم تدريب 

، حضر الحفل اللواء مدير كلية ضابًطا بمعهدى القادة والتدريب 302منهم  –عام وتخصصى  –معهد تدريبى  20على مستوى 

 .التدريب والتنمية، وقيادات الكلية

 23/02/2102 اليوم السابع
 

 إصابة مجند بطلق نارى بالخطأ أثناء خدمته أمام أحد البنوك بطنطا

بشارع البحر بطنطا فجر اليوم األربعاء بطلق نارى  cib سنة، المعين على خدمة بنك 22جريش، أصيب مجند شرطة، عمر عيد 

ونقل المجند بسيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة طنطا لتقلى العالج، وتم  .بالخطأ بالقدم اليسرى أثناء لهوه بسالحه الميرى

أمن الغربية، وانتقل مأمور قسم ثانى طنطا، والنقيب أحمد الحجار استبداله بفرد خدمة آخر وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير 

  .رئيس مباحث القسم، لمعاينة الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 23/02/2102 اليوم السابع
 

 حاالت يوميا معدل االختفاء القسري في مصر 3مفوضية حقوقية: 

حالة اختفاء قسري  341أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات )غير حكومية مقرها القاهرة(، مساء أمس الثالثاء، رصدها 

وذكرت المفوضية أنها "استعانت .حاالت يوميا 3، بمعدل 2102نوفمبر لمصريين بين شهري آب/ أغسطس، وتشرين الثاني/ 

في الرصد باستمارة تبليغ عن حاالت االختفاء القسري، من خالل حملة )أوقفوا االختفاء القسري(، وباالعتماد على مقابالت لمن 

 ."نجوا، ومن تعرض ذووهم لالختفاء القسري، ومقابالت مع محامي الضحايا

 32/02/2102 20عربى

 -محاكم ونيابات :

 رفض دعوي تطالب ببطالن قرار منح الضبطية القضائية لألمن الوطني

الدعوى القضائية المقامة من قررت محكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض 

محمد السلكاوى، والُمطالبة ببطالن قرار وزير الداخلية والذي ينص على "إعادة تشكيل جهاز األمن الوطني بعد إلغاء أمن الدولة 

 فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم".

 22/02/2102 بوابة األهرام
 

 إخالء سبيل ضابط اإلسماعيلية المتهم بقتل طبيب.. والنيابة تستأنف

المتهم بتعذيب الدكتور عفيفى حسنى، داخل إحدى الصيدليات قرر قاضى المعارضات بمحكمة اإلسماعيلية، إخالء سبيل الضابط 

واستأنفت النيابة العامة، على قرار إخالء سبيل المالزم أول محمد إبراهيم،  .فى اإلسماعيلية، ما أدى إلى وفاته، بضمان وظيفته

 .معاون مباحث قسم أول اإلسماعيلية، المتهم بقتل الطبيب

 22/02/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86/2505432#.VnpZzauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7/2505281#.VnpaIquxXIU
http://arabi21.com/story/879154/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-3-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/827835/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9--%D9%84.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81/2504800#.VnpauquxXIU
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 "اإلداري" يقضي بعدم اختصاصه بغلق مقر السفارة اإلسرائيلية بالجيزة

الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثالثاء، بعدم اختصاصها والئًيا قضت محكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار يحيى 

 بنظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالمقتدر محمد عبدالمقتدر، التي يطالب فيها بغلق مقر السفارة اإلسرائيلية بالجيزة.

 22/02/1022 البوابة نيوز

 

 "سنوات لبديع والبلتاجي وحجازي في "أحداث السويس 01الُمشدد 

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بالهايكستب، بمعاقبة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة اإلخوان ، ومحمد البلتاجي 

الرئيس المعزول محمد مرسي، وحضورًيا آخرين من أنصار  01سنوات، وغيابًيا بالموبد على  01وصفوت حجازي بالسجن المشدد 

آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعالمًيا بـ"أحداث السويس"، المتهمين فيها  21سنوات، وبراءة  9إلى  3متهًما من  22على 

 بارتكاب أعمال إرهابية بالسويس بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 22/02/2102 البوابة نيوز

 القضاء اإلداري يرفض حل جهاز األمن الوطني

قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى 

إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية المطالبة ببطالن قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز األمن الوطنى، بعد 

 القضائية لهم.

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 -:اعتقاالت 

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  شخص 00القبض على  

بتهمة  شخص 02بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  أشخاص 9ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1676634
http://www.albawabhnews.com/1676601
http://www.albawabhnews.com/1676549
http://www.albawabhnews.com/1676242
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بسقوط قذيفة هاون جنوب رفحمقتل طفلة 

سنوات، مصرعها اليوم األربعاء، إثر سقوط قذيفة هاون على منزل ذويها بقرية الطايرة جنوب مدينة رفح في  2لقيت طفلة 

وأكد شهود عيان أن قذيفة هاون سقطت اليوم على منزل سامح سواركة الكائن بقرية "الطايرة" جنوب مدينة  محافظة سيناء.

ود عيان ومصادر طبية فإن القذيفة أسفرت عن تدمير أجزاء كبيرة من المنزل ومقتل الطفلة داليا سامح وحسب شه رفح.

 سنوات، التي لفظت أنفاسها األخيرة تحت ركام المنزل. 2سواركة، 

 23/02/2102 مصر العربية

 

 بوسط مدينة العريشقة جامع النصر إعطاب آلية مصفحة لوزارة الداخلية  بمنط

 22/02/2102الرابط، 24سيناء 

 

 .قوات األمن تنجح في تفكيك قنبلة عثر عليها بمحيط قسم ثالث العريش في شارع أسيوط بوسط المدينة

 22/02/2102 الرابط، 24سيناء  

 

سنوات وقد اسفر االنفجار ايضا عن  9داليا سامح صبري  قوات الجيش تقوم بتنفيذ قصف عشوائي ينتج عنه مقتل الطفلة

 .اصابة

 23/02/2102الرابط، 24سيناء 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/849613-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://www.facebook.com/newsinaii24/posts/972466819517095
https://www.facebook.com/newsinaii24/posts/972466819517095
https://www.facebook.com/newsinaii24/posts/972293972867713
https://www.facebook.com/newsinaii24/posts/972293972867713
https://www.facebook.com/newsinaii24/posts/972561586174285
https://www.facebook.com/newsinaii24/posts/972561586174285

