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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

 

التنسيق حاليا مع السلطات التونسية لحل مشكلة الصيادين المصريين المحتجزين فى وزارة الخارجية: جارى 

 تونس

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه جارى التنسيق حاليا مع السلطات التونسية لحل مشكلة 

المياه اإلقليمية التونسية،  والتي كان علي متنها عدد  بورسعيد بتهمة الصيد فى 041احتجاز مركب الصيد المصرية أبو أشرف 

ديسمبر، وتم نقل المركب الي ميناء صفاقص التونسي لمتابعة  ١٢صياد مصرى بالقرب من ميناء جرجيس التونسي مساء يوم  01

أطمأنت على الصيادين  وأشار المتحدث باسم الخارجية، بأن السفارة المصرية في تونس.اإلجراءات القانونية مع طاقم الصيادين

المصريين،  كما تواصل القائم بأعمال السفارًة بشكل مباشر مع ربان المركب، وجاري التنسيق حاليا مع السلطات التونسية ومع 

 .مالك المركب لحل االزمة في أسرع وقت ممكن، ضمانا لعودة الصيادين المصريين الي وطنهم وأسرهم في أسرع وقت

 24/02/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 ونجوليةسفير مصر فى كينشاسا يبحث التعاون الثنائي مع رئيس اتحاد البنوك الك

التقى السفير هانى صالح سفير مصر لدى الكونجو الديمقراطية برئيس اتحاد البنوك الكونجولية، حيث بحث معه إمكانية 

توقيع مذكرة تفاهم بين كل من اتحاد البنوك المصرية ونظيره الكونجولى خالل الفترة المقبلة تشمل تبادل الخبرات، وتنظيم 

من جهة أخرى، بحث الجانبان إمكانية ترتيب زيارة لرئيس اتحاد  ة فى القطاع المصرفى الكونجولى.دورات تدريبية للكوادر العامل

البنوك الكونجولية لمصر خالل العام المقبل على رأس وفد من رؤساء البنوك الكونجولية لالطالع على تجربة القطاع المصرى، 

 ومناقشة إمكانية فتح فرع ألحد البنوك المصرية فى بالده.

 24/02/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 يناير المقبل 00مباحثات في برلين سفير ألمانيا بالقاهرة: وزير خارجية مصر ُيجري 

 04إلي  00أعلن سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس يورج لوي أن وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بزيارة لبرلين خالل الفترة من 

هذه رلين ليبحث خاللها مع المسئولين األلمان القضايا الثنائية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك معربا عن تطلع ب 2101يناير 

وأضاف في أول حديث خاص لوكالة أنباء الشرق األوسط عقب تسليمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية أن العالقات  الزيارة الهامة.

المصرية األلمانية قوية ولها تاريخ طويل في مجاالت التعاون والتي تشمل األعمال والتنمية االقتصادية واالستقرار وخلق وظائف 

وأكد أن برلين تتقاسم مع الشركاء المصريين االهتمام بتحديات االستقرار اإلقليمي  عن الثقافة والتعليم والعلوم.العمل فضال 

ومحاربة اإلرهاب معربا عن اعتقاده بان االستقرار يتطلب توجهها كبيرا نحو االستدامة والتماسك االجتماعي وأن االستقرار 

ندماج االجتماعي وإيجاد فرص للجميع في مجاالت التعليم واالقتصاد ومجتمع منفتح الداخلي يعتمد علي المدي الطويل علي اال

 ونشط مع مراعاة حقوق اإلنسان وحرية التعبير.

 24/02/2102 بوابة األهرام

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=aa128cc9-6f86-44df-b9f7-d6412ce941e4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f58dec96-0048-407c-bd2a-b0d2919c4802
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829384/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7.aspx
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 مساعد وزير الخارجية: ما يقال عن قيام مصر بعمل عسكري في ليبيا "كالم فارغ وساذج"

ل عسكري من جانب نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار ومسؤول الملف الليبي السفير أسامة المجدوب، وجود توجه لعم

وشدد المجدوب على عدم علمه بأية ترتيبات من قبل دول أخرى في هذا الشأن، جاء ذلك في  مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا.

كانت وسائل إعالم قد ربطت بين لقاء السفير البريطاني لدى مصر،  تصريحات أدلى بها المجدوب لوكالة أكي االيطالية لألنباء.

السفير المجدوب، وبين قلق بريطاني حيال توسع تنظيم داعش فى ليبيا، ملمحة عن دعوة للتنسيق عسكريا جون كاسن، مع 

ووصف المجدوب ما تم تناقله خالل لقائه مع كاسن، أمس الثالثاء بـ"الكالم  بين لندن والقاهرة لوقف تمدد التنظيم هناك.

لتي بشكل دوري لتبادل وجهات النظر والتنسيق، وكذلك األمريكي وأضاف "السفير البريطاني يحضر لمقاب الفارغ والساذج" .

 وااليطالي والفرنسي وغيرهم".

 24/02/2102 بوابة األهرام
 

 السفارة المصرية بالخرطوم تكشف برنامج زيارة الوفد الشعبي البرلماني للسودان

كشفت السفارة المصرية بالخرطوم برنامج زيارة الوفد الشعبي والبرلماني المصري للسودان، برئاسة أمين عام جبهة الهوية 

الخارجية األسبق، عضو البرلمان المنتخب، الذي من المقرر أن يصل للسودان صباح غد  المصرية السفير محمد العرابي، وزير

-وقال المستشار اإلعالمي للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف  الخميس، في زيارة تستغرق عدة أيام.

األعمال وقيادات جبهة الهوية المصرية، من بينهم إن الوفد يضم عدًدا من رجال -لوكالة أنباء الشرق األوسط بالخرطوم اليوم

قنصل مصر األسبق بالخرطوم، وعضو البرلمان الجديد حاتم باشات، ومساعد أمين عام جبهة الهوية المصرية، والمتحدث الرسمي 

ة الهوية لها حسام عيسى، والعضو التنفيذي للجبهة روان خالد محيي الدين، فضال عن عدد من األعضاء التنفيذيين لجبه

وكشف المستشار ناصف، عن أن برنامج عمل الوفد الذي يصل الخرطوم في الساعات األولى من صباح الغد، يتضمن  المصرية.

 في يومه األول زيارة عدد من المؤسسات السودانية، والغرفة التجارية، وشركة السودان لالتصاالت.

 22/02/2102 بوابة األهرام
 

 وزير خارجية اليمن يصل القاهرة

الملك المخالفي، في زيارة لمصر للمشاركة في االجتماع الطارئ ديسمبر، وزير خارجية اليمن، عبد  24وصل إلى القاهرة، الخميس 

لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد بناء على طلب العراق لبحث التدخل العسكري التركي بشمال العراق وذلك بمقر جامعة الدول 

العربية على مستوى وزراء الخارجية يأتي االجتماع بناءا على طلب العراق بعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول  العربية.

لبحث دخول قوات عسكرية تركية إلى عمق أراضيها خاصة في مدينة الموصل ، يرأس االجتماع دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية .

 24/02/2102 بوابة األخبار
 

 الصخيراتمجلس األمن يعتمد قرارا بدعم االتفاق السياسى الليبى الموقع ب

اعتمد مجلس األمن الدولى، اليوم األربعاء، قرارا يدعم فيها االتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات، مطالبا الدول 

األعضاء بالدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطنى التى يعمل على تشكيلها الليبيون بحيث تقضى على تنظيم "داعش" ومن بايعها 

 الشريعة وعلى جميع من يرتبط بالقاعدة فى ليبيا. وعلى جماعة أنصار

 22/02/2102 اليوم السابع

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829266/%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%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829235/%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%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/567ba43414e2f94d2fe9ba6d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450943540
https://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%A7/2506308
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 فد وزراء الخارجية العرب على القاهرة لبحث التدخل العسكرى التركي في العراقتوا

ر، كل من إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق قادما على رأس وفد من الكويت، ومحمد ديسمب 22وصل القاهرة مساء األربعاء 

بغداد لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده  الدايري وزير خارجية ليبيا، قادما من تونس للمشاركة في االجتماع الطارئ الذي طلبته

وقالت مصادر أمنية، إن الساعات المقبلة سوف تشهد وصول  العراقالساعات القادمة لبحث التدخل العسكري التركي في شمال 

وكان السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام للجامعة  عدد من وزراء الخارجية للمشاركة في االجتماع الطارئ بناء على طلب بغداد.

قة بدخول قوات عسكرية تركية في العربية، قد صرح قبل يومين، قائال إن االجتماع سيكون مخصصا لبحث التطورات المتعل

 داخل عمق األراضي العراقية.

 24/02/2102 بوابة األخبار

 

 وكالة األنباء األلمانية: الحكومة اإلسرائيلية توافق على تصدير الغاز لمصر

قالت وكالة األنباء األلمانية، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية ، ذكرت أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت اليوم األربعاء 

 الطبيعى بقيمة مليار شيكل لمصر. على تصدير الغاز

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 تقود إثيوبيا إلى تفادى إفشال مفاوضات سد النهضة« ملفات شائكة» 2

سداسى األول لوزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا والتى طلبها الجانب خالل مهلة األسبوعين التى أعقبت االجتماع ال

اإلثيوبى للرد على المطالب المصرية بشأن سد النهضة ــ أثير عدد من الملفات الشائكة أمام الحكومة اإلثيوبية كانت مثارا 

العرقية، واالنخفاض الحاد فى « األورومو»أقليات  للضغط السياسى والدولى عليها بداية من العنف الذى واجهت به تظاهرات

احتياطى النقد األجنبى، وفرض رسوم باهظة على البضائع اإلثيوبية المصدرة للخارج من خالل ميناء جيبوتى، وهو ما يرى 

 هرة بالتصعيدالمراقبون أنه سيقود اإلدارة اإلثيوبية لعمل توازنات ومحاوالت لعدم إفشال المفاوضات خصوصا مع تلميح القا

 أمام المجتمع الدولى.

 24/02/2102 الشروق

 

 هآرتس: إسرئيل تصدر الغاز لشركة مصرية غامضة

هكذا عنونت صحيفة هآرتس تقريرا لها حول إعالن تل  شركة مصرية غامضة".وزير الطاقة اإلسرائيلي يسمح بتصدير الغاز إلى “

وزير الطاقة يوفال شتاينتز منح مالكي “وأضافت:  أبيب السماح بتصدير الغاز الطبيعي اإلسرائيلي إلى شركة دولفين المصرية.

نطقة تقع شرق بورتوريكو وتتبع المملكة حقل تمار اإلسرائيلي إذنا بتصدير الغاز لشركة غامضة مسجلة في "الجزر العذراء")م

شتاينتز  سمح بالتصدير بالرغم من أن المحكمة العليا اإلسرائيلية ما زالت تنظر استئنافا ضد خطة رئيس الوزراء   المتحدة(. 

 بنيامين نتنياهو الخاصة بتطوير حقول الغاز الطبيعي.

 24/02/2102 مصر العربية

 

 

http://akhbarelyom.com/article/567ae56914e2f9053a2c40ea/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-1450894697
https://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1/2506115
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24122015&id=69601a70-591e-41e7-8bc1-7f9f134cc3b8
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%A9/850834-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9
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 بروفيسور أمريكي: السيسي أزاح "الربيع العربي"

على المستوى القومي، حلَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي محل الربيع العربي، كما أن بشار األسد ما زال يتشبث في السلطة بشكل “

األمريكية للبروفيسور  جيفري فيفر أستاذ السلوك التنظيمي بجامعة  اء ذلك في سياق مقال مطول بمجلة فورتشن خطير"

 ، انتصرت السلطة القديمة على السلطة الجديدة مرارا وتكرارا".2102ستانفورد تحت عنوان "في 

 24/02/2102 مصر العربية

 

 البايس: مصريون يحولون حملة لتجميل نظام السيسي لفرصة لفضحه

رته السياحة وتجميل صونشرت صحيفة البايس اإلسبانية تقريرا حول الحملة التي أطلقها نظام عبد الفتاح السيسي لتنشيط 

في مصر، مشيرة إلى أن النشطاء المصريين المعارضين للسيسي حولوا هذه الحملة إلى فرصة لفضح ممارسات النظام والسخرية 

"، إن نظام السيسي فقد السيطرة على وسم أطلقه مؤخرا لتلميع 20وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي منه.

عد أن بدأت السلطات المصرية حملة دعائية تتضمن مقاطع فيديو وصورا لمصر، من أجل إعادة الحياة صورته في الخارج، ب

وأضافت أن السلطات شجعت المواطنين على نشر صورهم  لقطاع السياحة الذي يحتضر بسبب التفجيرات وانعدام االستقرار. 

#هي_دي_مصر"، وقد حظيت هذه الحملة بتفاعل كبير التي تبرز جمال مصر، على مواقع التواصل االجتماعي مرفقة بوسم "

وقالت الصحيفة إن المصريين عوضا عن نشر صور  على وسائل التواصل االجتماعي، ولكن ليس بالطريقة التي أرادتها السلطات.

بد نذ انقالب عالمناظر الطبيعية الخالبة، استغلوا الفرصة لفضح االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان التي تشهدها البالد م

 .2102الفتاح السيسي في تموز/ يوليو 

 24/02/2102 20عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/850810-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://arabi21.com/story/879249/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%AD%D9%87
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 السياسة الداخلية

 -الحكومة المصرية :

 التجارية لتوفير السلعرئيس الوزراء يبدأ اليوم اجتماعات إقامة السالسل 

يعقد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عددا من االجتماعات اعتبارا من اليوم لتحديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ إقامة السالسل 

التجارية لتوفير السلع األساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وجذب االستثمارات فى مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم 

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات السيسى، التى طالب فيها الحكومة ورجال األعمال بالعمل على  .المستثمرين الجادين فى هذا المجال

ومن المقرر خالل االجتماع استعراض الموقف الخاص بحصر األراضى المقرر  .خفض األسعار للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل

ا لطرحها على المستثمرين الراغبين فى تنفيذ هذا المشروع المهم، والذى يأتى فى إطار استغاللها فى تنفيذ المشروع، تمهيد

 .سياسات الدولة لتحقيق العدالة االجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين

 24/02/2102 اليوم السابع

 -البرلمان المصرى :

 المركزى للمحاسبات: لم نتسلم تقرير اللجنة العليا حول نفقات االنتخابات

ت لالنتخاباقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز لم يتسلم حتى اآلن تقرير اللجنة العليا 

برئاسة المستشار أيمن عباس، بشأن النواحى المالية التى تم صرفها من ميزانية الدولة، على العملية االنتخابية لمجلس النواب 

وأكد أن أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ليس من شأنهم متابعة عملية االنتخابات سوى  . الجديد والتى تمت على مرحلتين

ئاسية، مضيفا أن مهام أعمالهم تتمثل فى عملية فحص تقارير اللجنة العليا لالنتخابات، وتدوين توصياتهم ثم البرلمانية أو الر

  .تقديمها إلى المعنين بالرئاسة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حال وجود أى تجاوزت مالية

 24/02/2102 اليوم السابع

 

 نواب البرلمان في "مهمة مائية" غير رسمية بالسودان

مع الجانب السودانى، قبل « غير رسمية»توجه وفد من أعضاء مجلس النواب، أمس األربعاء، إلى الخرطوم، إلجراء مفاوضات 

وقال السفير محمد العرابى، وزير .جلسات المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة، على أن يعودوا إلى القاهرة مساء األحد المقبل

األخوة المصرية »الخارجية األسبق، عضو مجلس النواب، إن الوفد توجه إلى السودان الشقيق، بناء على دعوة من جمعية 

 ة بين البلدين، وبخاصة قبل جلسات المفاوضات الخاصة بسد النهضة.، للتأكيد على عمق الصداق«السودانية

 24/02/2102 البوابة نيوز

 -األحزاب و االئتالفات :

 "النور" ينفي امتناعه عن حضور جلسة البرلمان األولى بسبب رئاسة آمنة نصير

خليفة، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، ما تداولته بعض المواقع اإلخبارية عن نفى النائب محمد صالح 

 امتناع نواب الحزب حضور الجلسة اإلجرائية األولى؛ نظًرا لترأس النائبة الدكتورة آمنة نصير الجلسة باعتبارها أكبر األعضاء سًنا.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81/2506630#.Vnuo66uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%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--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2506673#.Vnuiu6uxXIU
http://www.albawabhnews.com/1679017
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829296/%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%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B3.aspx
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 مستقبل وطن:لم نعد لـ"دعم الدولة" بتعليمات..وقدنا ثورة شبابية فى االئتالف

نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب لم ينسحب من ائتالف دعم الدولة بتعليمات من جهات أمنية أكد أكمل 

 "أو رجال أعمال ، حتى يعود إليه بتعليمات أمنية أو بتعليمات من رجال أعمال، مشدداً على أن "مستقبل وطن" قاد "ثورة شبابية

مع االئتالف على كافة األمور التى أدت إلى انسحاب "مستقبل وطن" وتم إزالتها كاملة،  وأضاف أنه تم التفاوض . داخل االئتالف

وعلى رأسها الوصول لعدم وجود هيئة برلمانية لالئتالف، أو أمانات فى المحافظات ، وعدم التواصل من نواب الحزب إال من خالل 

صوت المعارضة الشبابية داخل االئتالف وأرسينا مبادئ هامة وتابع " نحن نمثل  . "قياداته، وتحولت الالئحة إلى "ميثاق شرف

 . " وأعدنا االعتبار لألحزاب داخل االئتالف

 24/02/2102 اليوم السابع

 

 "حماة الوطن":"انضممنا لدعم مصر بعد تعديل بنود الالئحة الداخلية لالئتالف"

أكد الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين عام الحزب بمحافظة اإلسكندرية فى تصريحات خاصة 

الحزب لمناقشة االنضمام الئتالف دعم  لـ"اليوم السابع" على أن القيادات اجتمعت مؤخرًا برئاسة الفريق جالل الهريدى رئيس

 .مصر، وتم الموافقه على االنضمام بعد تعديل الالئحة الداخلية لالئتالف، وخاصة كل البنود التى اعترض عليها الحزب

 24/02/2102 اليوم السابع

 

 اليوم.. "رافضو تعديل الدستور" يوقعون وثيقة الحماية

يعقد قيادات من تحالف التيار الديمقراطى، اجتماًعا اليوم الخميس، مع عدد من الشخصيات السياسية والعامة، العتماد بنود 

وأكد طارق .مسبًقا، استعدادا لعرضها على الرئاسة ومجلس النواب فور انعقادهوثيقة حماية الدستور، التي نوقشت بنودها 

نجيدة، القيادى في التيار الديمقراطى، أن االجتماع سيتضمن مناقشة بعض المالحظات على وثيقة حماية الدستور، التي أعدتها 

 أحزاب وشخصيات عامة مشاركة في المبادرة.

 24/02/2102 البوابة نيوز

 صراعات القادة تشعل "المصريين األحرار"

يشهد حزب المصريين األحرار، حالة من عدم االستقرار بعد انتهاء االنتخابات البرلمانية واإلعالن عن االنتخابات الداخلية للحزب، 

فضًلا عن حدة الصراع بين الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب،  واستقالة الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس األمناء،

وعالء عابد رئيس الهيئة البرلمانية من جهة أخرى، وكذلك المنافسة على رئاسة الحزب الذي أسسه رجل األعمال نجيب ساويرس، 

وبعد انتهاء االنتخابات .هبين عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب حالًيا، وبين نادر فرانسيس مرشح الشباب لرئاست

البرلمانية، دعا الحزب إلى اجتماع غير عادى للجمعية العمومية نهاية ديسمبر الجارى، لالنتخابات المؤجلة على رئاسة الحزب، 

 .مما أثار الخالفات بين المرشحين 

 24/02/2102 البوابة نيوز

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-/2506416#.Vnuq26uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-/2506348#.Vnuq4quxXIU
http://www.albawabhnews.com/1679056
http://www.albawabhnews.com/1679058
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 مصادر: ترشيح أسامة هيكل رئيًسا لـ"دعم مصر" بدًلا من "سيف اليزل"

، بالنائبين أسامة هيكل ومصطفى بكرى للتفاوض مع أحزاب ونواب «في حب مصر»المنبثق عن قائمة « دعم الدولة»دفع تحالف 

 ة لتعالى وغطرسة وغرور الخبيرمستقلين بعد أزمة االنسحابات التي ضربت التحالف، جراء ما وصفه سياسيون بأنه نتيجة حتمي

وهناك أسماء مطروحة لتكون بديًلا  .اإلستراتيجي، اللواء سامح سيف اليزل، الذي قاد القائمة حتى حصدت األغلبية في البرلمان

لغام األ وحسب المصادر لم تكن األزمة الحالية وليدة اللحظة، مشيرة إلى أن أداء اليزل تسبب في تفجير العديد من.عنه في القيادة

داخل التحالف، كما أن تصريحاته اإلعالمية األخيرة، أثارت حفيظة عدد من القائمين على االئتالف.وأوضحت المصادر، أنه تم طرح 

، بعد الخالفات التي أثارها مؤخًرا بعد انفراده في تقسيم «سيف اليزل»بدًلا من « دعم مصر»فكرة أن يرأس أسامة هيكل ائتالف 

 « األغلبية»ن لرئاسة اللجان النوعية، ووكالة مجلس النواب، إضافة إلى فرض نفسه زعيًما لـالنواب المرشحي

 24/02/2102 البوابة نيوز
 

 ضغوط على "البدوي" من نوابه للعودة لـ"دعم الدولة"

، «في حب مصر»أجراها مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة ، أن هناك اتصاالت «الوفد»أكدت مصادر داخل حزب 

، على «الوفد»، والدكتور إسامة هيكل عضو مجلس النواب عن القائمة، مع عدد من قيادات حزب «دعم مصر»والمنضم الئتالف 

اإلعالن عن عدم  ، بعد«دعم مصر»، للمطالبة باالنضمام الئتالف «في حب مصر»رأسهم نواب الحزب الفائزين ضمن قائمة 

وأوضحت المصادر، أن هناك العديد من نواب المشاركة باالئتالف في وقت سابق، على أن يجرى التفاوض حول النقاط الخالفية.

يرفضون قرار الحزب بعدم المشاركة في االئتالف، على رأسهم الدكتور محمد سليم والدكتورة « في حب مصر»الحزب ضمن قائمة 

 المهندس أحمد السجينى، ونافع هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة الصف.ليلى أبوإسماعيل، و

 24/02/2102 البوابة نيوز

 -وفود أجنبية :

 مبعوث االتحاد اإلفريقي لجنوب السودان يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

أيام التقى خاللها  2االتحاد اإلفريقي لجنوب السودان ألفا عمر كوناري بعد زيارة لمصر استغرقت يوم األربعاء مبعوث غادر القاهرة 

السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لبحث المهمة الموكلة إليه لمتابعة تنفيذ اتفاق السالم الموقع بين الرئيس سلفاكير 

فريقي خالل لقاء الرئيس السيسي سبل التغلب على مختلف وبحث مبعوث االتحاد اإل.رئيس جنوب السودان ونائبه رياك مشار

التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السالم، كما وجه التهنئة للرئيس على استكمال استحقاقات خارطة المستقبل بإتمام 

 .االنتخابات البرلمانية، مشيدا بما تحقق من تقدم يعكس سالمة المسار السياسي في مصر

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 قاهرةوزير األمن القومي الصومالي يغادر ال

 2ديسمبر، وزير األمن القومي الصومالي عبد الرازق عمر، والوفد المرافق بعد زيارة لمصر استغرقت  24غادر القاهرة، الخميس 

أيام.التقى خاللها وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين وأساليب تدعيمها في مجاالت األمن 

اد الوزير الصومالي بدور أجهزة الشرطة المصرية خاصة في مجال مكافحة اإلرهاب، معربا عن رغبته في استفادة وأش المختلفة .

 أجهزة الشرطة الصومالية من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية في شتى المجاالت.

 24/02/2102 بوابة األخبار

http://www.albawabhnews.com/1679051
http://www.albawabhnews.com/1679053
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829048/%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%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%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/567ba84714e2f9fa3167ebc5/%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%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1450944583
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 -منظمات المجتمع المدنى :

 يناير ونجمع مؤشرات الشارع 22أبريل": لم نحسم موقفنا من النزول فى  6"

من الدعوات  أبريل ، إن الحركة لم تحدد موقفها حتى اللحظة الراهنة 1قال محمد نبيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 

يناير، مؤكدًا أن الحركة تتابع الدعوات التى أطلقها بعض الشباب على مواقع التواصل االجتماعى  22للتظاهر فى ذكرى ثورة 

" أن الحركة حتى اللحظة الحالية ليس لديها مؤشرات كافية تستطيع أن تحسم وأضاف .لكنها تفضل متابعة المؤشرات فى الشارع

 .بشكل عامموقفها على أساسها 

 24/02/2102 اليوم السابع

 " يطلقون مبادرة لإلطاحة بمكتب اإلرشاد القديماألخوانقيادًيا بـ" 44

الشعب السابق عن جماعة اإلخوان، أمس األربعاء، مبادرة لـ "لم  قيادًيا بجماعة اإلخوان المسلمين وأعضاء مجلس 44أطلق 

وقال حلمي الجزار عضو مجلي الشعب عن .شمل"، الجماعة، وإنهاء الخالفات القائمة بين عدد من قياداتها في الداخل والخارج

الراهن، وتأثيراته ليس فقط على مستقبل اإلخوان سابقا، "إن سعيهم لحل األزمة الداخلية للجماعة جاء، إدراًكا لخطورة الوضع 

تقدم بها هؤالء هدفها أن المبادرة التي  وأضاف."الدعوة، بل على مستقبل األمة كلها، وتمسًكا بوحدة الصف وتصويب مساراته

ـ .حل األزمة موقعين، شخصية الموقعة عليها، لكن قالت مصادر داخل الجماعة إنه من بين ال 44ولم تفصح المبادرة عن أسماء ال

أمير بسام، وعبد الموجود درديري، وحلمي الجزار، وعزب مصطفى، ومحمد عماد الدين، ومحمد الفقي، ورضا فهمي، وعبد الغفار 

ووفق المصدر ذاته، فإن المبادرة تم تقديمها مؤخًرا .صالحين، وعادل راشد، ومصطفى محمد، وعبد الرحمن شكري، وأيمن صادق

 ا للجماعة، ولرابطة اإلخوان في الخارج، والتي يمثلها محمود حسين القيادي بالجماعة.إلى اللجنة اإلدارية العلي

 24/02/2102 البوابة نيوز

 اللجنة اإلدارية لإلخوان المسلمين تنهي والية مكتب اإلرشاد

جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، إن مكتب اإلرشاد الحالي الخاص بالجماعة منتهية  قالت اللجنة اإلدارية العليا، التي تدير شؤون

واليته بانتهاء مدته الالئحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب معظم أعضائه باالعتقال، مؤكدة أنه لم يبق من أعضائه إال ثالثة 

في الالئحة الداخلية لإلخوان على أن مدة عضوية  (9وتنص المادة ).(0 +%21) فقط بالداخل، وهو ما ال يحقق نصاب االنعقاد

( على أن اجتماعات 00انتخابه، وتنص المادة ) إجراءات تمام بعد للمكتب انعقاد أول تاريخ من مكتب اإلرشاد أربع سنوات اعتبارا

األخيرة في ديسمبر وأجريت انتخابات مكتب اإلرشاد .المكتب تكون صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه المقيمين بالجمهورية

وأجريت "االنتخابات التكميلية" من أجل سد النقص الذي حدث بسبب تفرغ ثالثة من أعضاء مكتب اإلرشاد لقيادة حزب  .2119

 .. ما يعني مرور أكثر من أربع سنوات على االنعقاد األول لمكتب اإلرشاد2100الحرية والعدالة أغسطس 

 22/02/2102 20عربى

 -تصريحات :

 سفير الهند بالقاهرة: لدينا خطط لتعزيز التعاون فى جميع المجاالت مع شقيقتنا مصر

، إن مصر والهند دولتان شقيقتان ولديهما خطط لتعزيز التعاون في عدد من قال السفير الهندى بالقاهرة، سيجاى بهاريتشا

المجاالت االقتصادية، خاصة الزراعية منهما ونتطلع إلى أن نكون األقرب ألن لدينا نفس الحضارات القديمة والعظيمة المشتركة 

 األثرية باألقصر بالبر الغربي يرافقه أفراد عائلته.جاء ذلك خالل زيارة السفير الهندي، اليوم األربعاء، للمعالم .بين البلدين

 22/02/2102 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2015/12/24/6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/2506373#.Vnuq9auxXIU
http://www.albawabhnews.com/1679204
http://arabi21.com/story/879202/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/829207/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B7--%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AC.aspx
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 "ع اهلل هطرده بره المجلسآمنة نصير لنواب "النور":"اللى هيقول بما ال يخالف شر

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والتى من المقرر أن ترأس أول جلسة فى البرلمان، حتى اآلن، وقبل اإلعالن عن 

قائمة المعينين، إن الجلسة األولى عادية وتقليدية وال تثير اهتمامها سوى المقدمة التى ستقولها فى الجلسة فقط، وأضافت 

لناس مكبرة الموضوع و"دى ساعات وهتعدى، مشددة أنه فى حالة قيام أحد أعضاء حزب النور بوضع لمسات على القسم فى أن ا

، ستقوم بإيقافه فى الجلسة فورا وهذا حقها القانونى وإذا لم يتوقف عن "البرلمان بأن يضيف جملة "بما ال يخالف شرع اهلل

 .ألن هذه من صالحيات رئيس المجلس هذا ستقوم بطرده خارج الجلسة على الفور،

 42/02/2102 اليوم السابع

 

 "بعد تصريحات "جنينة".. هاشم ربيع: أجهزة مكافحة الفساد "غير موجودة

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ، تعليقا على ما أعلنه المستشار 

"، إن حجم الفساد فى البالد كبير 2102مليار جنيه تكلفة الفساد فى  111هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بـ"أن 

وأضاف أن ذلك الرقم يشير إلى أن األجهزة المعنية بمكافحة الفساد "غير موجودة ،  .تهجدا، ويكشف عن تقصير فى مكافح

كان  .وغائبة عن تلك التقارير الرقابية"، الفتا إلى ارتفاع حجم التهرب الضريبى، والفساد فى المناقصات والصناديق الخاصة

الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات  المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قال إنه من

المصرية، مضيفا: "ولكننا من خالل التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت 

رقابية على مدى السنة أن أعضاء "المركزى للمحاسبات" يقومون بتبادل التقارير ال "مليار جنيه "، مضيفا  111الـ 2102خالل عام 

  .بينهم وبين المسئولين فى الجهات الحكومية

 24/02/2102 اليوم السابع

 

 ات أو االنشطارالشنقيطي: اإلخوان أمام خياري جمع الشرعي

رأى الباحث اإلسالمي محمد الشنقيطي أن الوضع في جماعة اإلخوان المسلمين اآلن هو صراع بين شرعيتين، وأن النظر لمكتب 

اإلخوان في الخارج على أنه مجرد مكتب فني معين ليس صحيحا؛ "ألنه كانت هناك انتخابات لهذا المكتب ويتسم بشيء من 

في حوار له مع اإلعالمي أسامة جاويش وأضاف .ينافسونه في الداخل أو في الخارج بشيء من الشرعيةالشرعية كما يتسم من 

على فضائية "الحوار": "أنا أعتقد أن الحل يبدأ أوال بتوحيد هذه الشرعيات على صعيد واحد، بمعنى جمع هذه الشرعيات، سواء 

ودعا ."كانت تمثلهم تقليديا قبل األحداث، إضافة إلى المكتب الجديدبقايا القيادة التي لم تعتقل، زائد رابطة اإلخوان التي 

لتشكيل "لجنة حكماء تجمع هذه الشرعيات الثالث على صعيد واحد، ثم تجعل الحكم الشرعية التأسيسية". وتابع موضحا أن 

اء اإلخوان، هذا أعتقد أنه هو المقصود بالشرعية التأسيسية "كل أعضاء اإلخوان بال استثناء، وكل من يمكن استشارته من أعض

وقال: "عدا ذلك، فمن األفضل لإلخوان أن يكونوا أكثر من كيان وأكثر من حركة إسالمية، بدال من استمرار الصراعات. ."أفق الحل

 .ففي النهاية الظاهرة اإلسالمية إذا توسعت فال ضير أن يعمل اإلخوة تحت رايات متعددة"، وفق تعبيره

 22/02/2102 20عربى

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87/2506679#.VnuiwquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9--%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9/2506429#.Vnuq0auxXIU
http://arabi21.com/story/879252/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1#tag_49232
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 مليار دوالر 11تضاعف فاتورة الفساد بعام السيسي إلى 

الحالي، مقارنة  2102كشف رئيس "الجهاز المركزي للمحاسبات" المستشار هشام جنينة، النقاب عن تضاعف فاتورة الفساد في عام 

لكننا " :وقال جنينة إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مستدركا.الماضي، ثالثة أضعاف 2104بعام 

مليار  11مليار جنيه )نحو  111من خالل التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا القول إن تكلفة الفساد تجاوزت 

 .ذلك في حوار مع صحيفة "اليوم السابع"، الصادرة الخميس جاء."2102دوالر(، خالل عام 

 2102-02-24 20عربى

 -توك شو :

 "إبراهيم عيسى لـ"جنينة": صلى صالة مودع وخد حبوب شجاعة وقول"مين سرق مصر

الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتمادها على األرقام والتجاوزات دون ذكر أسماء أعرب إبراهيم عيسى، عن استيائه من تقارير 

ووجه رسالته للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قائاًل: "صلى صالة مودع، وزور الحاج عبد  .الفاسدين

بتمبر القادم، وقولنا من الفسدة والفاسدين الرحيم الزرقانى فى فيلم حبوب النفاق وخذ منه حبوب الشجاعة قبل رحيلك فى س

وتابع مستنكرًا:"يعنى شغلتك تسم  ."مليار جنيه، وتتوقف عن فضح من أفسد 111وال تقل حجم الفساد فى مصر هذا العام 

وواصل قائاًل:"أخاطب فيك ضمير القاضى، وأطلب منك شجاعة تعجب وتمشى،بدنا وتقول حاجات تفزع وتثير مليون عالمة 

  ."المستشار، وتطلع تقول للمصريين مين اللى سرق البلد ومين الحيتان الكبيرة وإال نبطل العناوين الكبيرة

 24/02/2102 اليوم السابع
 

 "براهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":"دعم مصر" غير شرعى و"عودة للصوت الواحدإ

شن إبراهيم عيسى، هجومًا على ائتالف دعم مصر، معتبرًا أنه "غير شرعى" وعودة للصوت الواحد والحزب الوطنى المنحل مرة 

والء مزدوج وبدعة وجنون ومخالفة لكل الوائح "واعتبر أن ضم عضو مجلس النواب، بين الهيئة البرلمانية للحزب واالئتالف  .أخرى

وقال:"هذا ائتالف غير شرعى مبنى على الخطأ، وإعادة إنتاج للمنهج القديم والوطنى المنحل والصوت الواحد،  ."والقوانين

هد يعود بنا وتابع: "المش ."يناير 22والبعض يسعى لشرعنته من خالل ترزية قوانين غير شطار..لم يتركوا شىء مما أوصلنا لـ 

يناير، وماحدش  22للخلف، وائتالف دعم الدولة يهز الدولة وبيبهدلها، وما يحدث إعادة مرة أخرى لنفس الحالة السياسية لما قبل 

يناير سياسيا"، مؤكدًا أن السيسى يتقدم بمشروع تنموى اقتصادى لألمام بينما أجهزة  22ينتظر منها حاجة غير اللى جه فى 

 .ى الوراء وتعود إلى الماضى بالمشروع البرلمانى السياسى المصرىالدولة تمضى إل

 22/02/2102 اليوم السابع
 

 "دم بعنوان "فى حب السيسىيناير القا 22عزمى مجاهد يدعو لثورة 

كما ."يناير القادم، تحت شعار "فى حب الرئيس عبد الفتاح السيسى 22دعا اإلعالمى عزمى مجاهد، إلى ثورة جديدة فى مصر يوم 

البلد شن هجومًا حادًا على الكاتب والروائى الكبير عالء األسوانى، قائاًل: "ربنا يكرم األسوانى ويروح مع بناته أمريكا عشان 

والمصريين يعيشوا بعيد عن المؤامرات والفتن، والناس اللى مالهاش الزمة يعيشوا معانا بما يرضى اهلل، واللى مش عاجبوا 

  ."عيشتنا فى مصر يتوكل على اهلل، والباب يفوت جمل وميت قلة وراهم

 24/02/2102 اليوم السابع

 

http://arabi21.com/story/879300/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%88%D8%AE%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3/2506394#.Vnuqy6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/23/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7/2506340#.Vnuq_KuxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A8-%D8%A7/2506359#.Vnuq66uxXIU
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 -سوشيال ميديا :

 األسواني لصحفيي األمن: سأهاجر لجزر القمر هربا من أشكالكم

األخبار التي تناقلتها بعض الصحف المصرية عن تقدمه بأوراقه للهجرة إلى أمريكا، ساخرا  على األسواني عالء رد الكاتب والروائي

وقال األسواني في تغريدة له عبر حسابه على .بأنه يتمنى فعال الهجرة ألي بلد بعيدا عن الصحفيين التابعين لألجهزة األمنية

إلى أمريكا، وأقول لهم إنني سأهاجر إلى جزر القمر أو أي بلد  موقع "تويتر": "نشر بعض الصحفيين من عمالء األمن أنني سأهاجر

 ."بعيد هربا من أشكالكم الكئيبة.. أتمنى فعال

 24/02/2102 20عربى

 

 الجماعة قبل انهيارها"حشمت" يشيد بدعوات التصالح داخل 

قياديا داخل جماعة اإلخوان، أشاد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى العام  44في أول رد فعل على المبادرة التي أطلقها 

لجماعة اإلخوان، بالدعوات التي أطلقها بعض أعضاء مجلس النواب السابقين عن جماعة اإلخوان، لحل األزمة وتتمركز في إجراء 

وقال حشمت في بيان له، عبر "الفيس بوك"، اليوم الخميس: إن كل منصف .ت جديدة، واإلطاحة بمكتب اإلرشاد الحاليانتخابا

داخل الجماعة يثمن ما يقوم به بعض القيادات لحل األزمة الداخلية للجماعة، بدون أي مشاكل أو أزمات جديدة قد تؤدي إلى 

 ثقب كبير بعد أزمتها األخيرة التي اشتعلت األيام الماضية. انهيار التنظيم، موضحا أن الجماعة تعاني من

 24/02/2102 البوابة نيوز

 

 وائل قنديل عن شائعة سفر عالء األسواني: الوطن أصبح "خرابة"

لخبر هجرة الكاتب عالء األسواني إلى الواليات المتحدة عبر الكاتب الصحفي وائل قنديل، عن حزنه بسبب تداول وسائل إعالمية 

أتمنى أال يكون هذا الخبر صحيًحا، " :"وكتب قنديل تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك .األمريكية

 ."خرابةعندما تكون الهجرة حًلا وحيًدا أمام شخصية بحجم عالء األسواني، فهذا يدعو للحزن على وطن صار 

 22/02/2102 مصر العربية

 

 أيمن نور للسيسي: أنا مصري وبقولك "ارحل"

وكتب نور تغريدة عبر حسابه  .الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حد قوله طالب أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، بابتعاد

الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "أنا مصري بقولك ارحل، لو كان صادًقا في سماع أصوات الناس، عليه أن يفتح 

 ."21/1 في فتحها كما يناير  22الميادين لساعات يوم 

 22/02/2102 مصر العربية

 ممدوح حمزة: السيسي يتحمل مسؤولية إهدار المال بالعاصمة الجديدة

وكتب حمزة  .الجديدة  وجه الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العاصمة

"تويتر": "إلى الرئيس : العاصمة الجديدة إهدار مال عام وتتحمل تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر 

 ."المسؤلية

 22/02/2102 مصر العربية

http://arabi21.com/story/879257/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A3%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85#tag_49232
http://www.albawabhnews.com/1679218
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%A7/850087-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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%A7/850141-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%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%A7/850273-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 تميم البرغوثي: في هذه الحالة لن تكون مصر مثل سوريا وليبيا

 .قال الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، أن الثورة قامت في عدد من الدول العربية لبقاء رؤسائها في الحكم وليس لرحيلهم

الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": يا أهل مصر... الراجل ده بيقول لكم يا أنا يا وأضاف في تدوينة عبر حسابه 

الحرب األهلية... كذاب، الحقيقة يا يمشي، يا الحرب األهلية. بيقول لكم لو مشي هنبقى زي سوريا وليبيا... هي الحرب في سوريا 

 ."ثورة أو الهالكوليبيا قامت عشان الحكام مشيو؟ وأال عشان ما مشيوش؟ ال

 22/02/2102 مصر العربية

 

 داليا زيادة للسيسي: نحن ندعمك وال تهتم بما يقوله "الكالب"

ليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، معارضي النظام بالكالب، مؤكدة أنها التعير اهتماًما لما وصفت دا

وأضافت زيادة في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "  .يقولونه حول األوضاع في مصر

وتابعت: "ولكي تستمر قافلة الوطن في التقدم، يجب أن ال تعير ."الرئيسية في حياتي الكالب تنبح والقافلة تسير، أحد المبادئ

انتباهًا لنباح الكالب يا زعيمنا، خصوصًا لو كان النباح مجرد هاشتاج والكالب مجرد أشباح على السوشيال ميديا، وليس لهم أي 

 ."ونحبك، ومعاك آلخر المشوار ارتباط حقيقي بالواقع، سيادة الرئيس، نحن نثق بك تمامًا، وندعمك

 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%A7/849808-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%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%A7/849916-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%83-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8


 

 

2102ديسمبر  42نشرة   مرصد اإلعالم المصري       14   

 

 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 شعار "ماتسكتيش"وقفة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت 

نظم عدد من النشطاء وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين، للتضامن مع أهداف األمم المتحدة لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة، 

شارك في الوقفة عدد من النشطاء هم: آية حسني، وريهام المصري، وشيماء عبداللطيف، وهبة ."تحت شعار "ماتسكتيش

منظمو الوقفة أنها سلمية، بتصريح من وزارة الداخلية، وأعلنوا أن الوقفة ستكون بمكياج رمزي وأكد .الشافعي، وكريم أبوزيد

 .آلثار العنف، تضامنا مع السيدات الالتي يتعرضن للعنف في المجتمع
 رصد 2102-02-22

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مليارات جنيه أذون خزانة 1"المركزي" يطرح 

 .مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة 1قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 

مة الطرح يومًا، بينما تبلغ قي 012مليار جنيه، ألجل  2.2وأضاف على موقعه اإللكتروني، أن قيمة الطرح األول ألذون الخزانة تبلغ 

وتستدين وزارة المالية من خالل سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر  يوماً  214مليار جنيه، ألجل  4.2الثاني 

 البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

 2102-02-24 بوابة االهرام

 مليون يورو من االتحاد األوروبى لتعزيز قدرة مصر على التصدير 21

خالل فبراير من العام « تعزيز التجارة واألسواق المحلية فى مصر»أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بدء تنفيذ برنامج 

وأوضح الوزير فى بيان له أمس، أن البرنامج يستهدف تقديم خدمات  مليون يورو 21قدره المقبل، بتمويل من االتحاد األوروبى 

فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية واالتفاقات التجارية والتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتطوير منظومة 

 يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية لألسواق األوروبية. المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها األوروبية بما

 2102-02-24 الشروق

 مليار دوالر 11تضاعف فاتورة الفساد بعام السيسي إلى 

الحالي، مقارنة  2102المركزي للمحاسبات" المستشار هشام جنينة، النقاب عن تضاعف فاتورة الفساد في عام كشف رئيس "الجهاز 

وقال جنينة إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مستدركا: "لكننا  الماضي، ثالثة أضعاف 2104بعام 

مليار  11مليار جنيه )نحو  111لجهاز يمكننا القول إن تكلفة الفساد تجاوزت من خالل التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء ا

وكان جنينة صرح من قبل بأن إجمالي .جاء ذلك في حوار مع صحيفة "اليوم السابع"، الصادرة الخميس."2102دوالر(، خالل عام 

رئيس "المركز المصري للشفافية ومكافحة  واتفق.مليار جنيه 211، بلغت نحو 2104قيمة الفساد، التي رصدها الجهاز في عام 

إلى  071ترتب عليه إهدار ما بين  2104الفساد"، عاصم عبد المعطي، وقتها مع الرقم السابق، وقال إن الفساد بمصر خالل عام 

 مليار جنيه. 211

 2102-02-24 20عربي
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 2102أشهر من  9في أول  %072.7ترفع خسائرها بنسبة  "عز الدخيلة"

، %072.7؛ حيث ارتفعت نسبة الخسائر لنحو 2102أشهر من العام الراهن  9واصلت شركة "عز الدخيلة" للصلب خسائرها خالل أول 

مليون 22، بحسب نتائج األعمال المجمعة والتي أرسلتها الشركة إلى البورصة وارتفعت الخسائر إلى 2104مقارنة بالفترة ذاتها من 

ماليين جنيه في نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث أضافت الشركة أن صافي  212مقابل  جنيه خالل التسعة أشهر، في

وفي .عن العام الماضي %22مليون جنيه ليسجل ارتفاًعا بنسبة  220خسائرها خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي بلغ 

 1.1خالل التسعة أشهر األولى من العام لتصل إلى  السياق ذاته، أظهرت نتائج األعمال المجمعة انخفاًضا في مبيعات الشركة

  .مليارات جنيه العام الماضي 01.9مليارات جنيه مقابل 

 رصد 2102-02-22

 صحه

 شركات "التول" ُتطالب بتعديل بند في مادة تسجيل األدوية وُتحذر من تدمير الدواء وهدم االستثمار

طالبت شركات تصنيع األدوية لدي الغير "التول"، الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، والدكتور عمرو سعد 

رئيس المركز المصري لليقظة الدوائية، رفع مذكرة لوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، لتعديل البند الخاص بتسجيل 

مود فتوح، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، وقال الدكتور مح األدوية البشرية

رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن المسئولين عن مركز اليقظة المصري أفادوا الشركات، بأنه في حال عدم الموافقة 

وأوضح أن هذا األمر يحدث  كس، يتم إلغاء موافقة البوكسعلي استكماالت ملف اليقظة ألي مستحضر حصل على موافقة البو

وقال :" كيف يتم إعطاءالشركات ومصانع األدوية المصرية فرصه واحدة  وألول مرة فى تاريخ تسجيل األدوية فى مصر والعالم كله

تسجيل كل أدوية الشركات لتقديم االستكماالت، وفى حال حدوث خطأ واحد يتم إلغاء موافقة البوكس للشركة؟، فهذا يعنى رفض 

ومنع تسجيل األدوية كلها بمصر، خاصة وأن مجال اليقظة هو مجال حديث فى مصر، وأن اخصائى اليقظة فى مصر مازالوا حديثي 

العهد بهذا المجال، ولم تصل بهم الخبرة الى تقديم ملف كامل يتم قبوله من أول مرة بواسطة مركز اليقظة، وهذا يعنى تدمير 

 ألدوية في مصر وهدم لالستثمار.لصناعة ا

 2102-02-24 بوابة االهرام

 طن حلوى مولد فاسدة باألسواق خالل األسبوع الجاري 29.2ضبط 

طن من حلوى المولد منتهية الصالحية وغير  29.2تمكنت الرقابة التجارية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين من ضبط 

صالحة لالستخدام اآلدمي خالل هذا األسبوع في عدة مناطق مختلفة بالجمهورية وقد تم التحفظ علي المضبوطات وإحالة 

 اإلجراءات القانونية حيالهم.المسئولين عنها للنيابة العامة التخاذ 

 2102-02-22 بوابة االخبار

 سياحه

 السياحة لدعم الشيخ بشرم وقفة ينظمون الجمارك بمصلحة العاملون

ديسمبر، وقفة في "سوهو سكوير" بشرم الشيخ، وذلك في إطار مبادرة "شرم  24األربعاء نظم العاملون بمصلحة الجمارك، مساء 

وقام بعض العاملين بالمصلحة  الشيخ في قلوبنا"، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة والتأكيد لكل دول العالم أن مصر آمنة

 افات الوطنية، وذلك تزامنا مع االحتفاالت برأس السنة.بالتجمع في الميدان أمام النافورة الراقصة رافعين األعالم ومرددين الهت

 2102-02-42 بوابة االخبار
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 إعالم

 ينزل علشان تمشي؟ عمرو أديب للسيسي: عايز كام واحد

سخر المذيع عمرو أديب خالل برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه عبر قناة "اليوم"، من تصريحات السيسي األخيرة عن رحيله 

وقال أديب: "عايز كام واحد ينزلوا علشان تمشي، يعني ميدان التحرير يتملي، وال ميادين  .من الحكم إذا رغب الشعب في ذلك

ب كله من وجهة نظرك قد إيه؟"، وأضاف: "مافيش رئيس في العالم بيقول لشعبه لو نزلتم الميدان، همشي، بعد تانية، والشع

 ."سنين ماتقعدش يوم زيادة، لكن ماينفعش تمشي قبلها 4الـ

 رصد 2102-02-22

 نقل ومواصالت

القطارات على خط اإلسكندريةوزارة النقل تعلن عودة حركة   

عند بلوك بحيرة الحجر بالبحيرة بخط  2127اإلسكندرية ، بعدما تم رفع جرار رقم  -عادت حركة القطارات على خط القاهرة 

صباحًا أثناء  1قد سقط على شريط السكة الحديد بخط القاهرة اإلسكندرية الساعة  2127القاهرة اإلسكندرية. وكان الجرار رقم 

 .. وقالت وزارة النقل فى بيان لها، إنه جار حصر التلفيات والتأخيرات 141الجرار للضم على قطار رقم  تحرك

 2102-02-24 اليوم السابع

 

 النقل والتعاون الدولى يوقعان اتفاق تمويل الشريحة الثانية لخط المترو الثالث

نصر،اليوم الخميس اتفاق التمويل الخاص بالشريحة الثانية من مشروع يوقع وزيرا النقل سعد الجيوشى والتعاون الدولى سحر 

 مطار القاهرة(" بين الهيئة القومية لألنفاق وبنك االستثمار األوروبى-"المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو األنفاق )إمبابة

(EIB). ندسين وجامعة القاهرة غرب النيل ويمر بميدان تجدر اإلشارة إلى أن الخط الثالث لمترو األنفاق يمتد من إمبابة والمه

أرض المعارض ـ استاد القاهرة ـ حتى محطة  –الكيت كات ثم أسفل النيل إلى جزيرة الزمالك ثم إلى ميدان العتبة ـ العباسية 

رمضان حيث جسر السويس وصوال إلى موقف العاشر من  –هارون بمصر الجديدة ليتفرع فرعان أحدهما إلى ألف مسكن ـ النزهة 

محطة المستشار عدلى منصور عند الطريق الدائرى والثانى من محطة هارون مرورا بشارع الحجاز ثم الكلية الحربية ومساكن 

 .بمطار القاهرة الدولى 2الشيراتون لتنتهى عند صالة الوصول رقم 

 2102-02-24 اليوم السابع

 

 السويس -ألف جنيه قيمة تلفيات قطار اإلسماعيلية  20النقل: 

الذي هاجمه اإلسماعيلية  -قال المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم إن هيئة السكة الحديد حصرت تلفيات قطار السويس 

 ألف جنيه نتيجة تعرضه للتخريب من جانب بعض الطالب المشاغبين، على حد وصفه. 20من سماهم "بلطجية" مؤخرا بـ

 2102-02-42 مصر العربيه
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 أقباط

 تواضروس: الئحة األحوال الشخصية الخاصة باألقباط شارفت على االنتهاء

الشخصية  ائف المسيحية أنجز الئحة األحوالقال تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ان اتفاق كل الطو

عبد الفتاح السيسي للمسيحيين بمناسبة احتفاالت  وثمن تهنئة الرئيس الخاصة باألقباط وشارفت على االنتهاء والخروج للنور

 .ديسمبر، بمقر الكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية، عقب ترؤسه لقداس وصالة العشية 22أعياد الميالد خالل عظة، االربعاء 

 2102-02-22 بوابة االخبار

 

 أخرى

 مليون جنيه إلحالل وتجديد محطات تنقية المياه بالوادي الجديد 21

اجتماعا موسعا بحضور رؤساء المراكز اإلدارية ومسؤولي شركة مياه الشرب عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، 

اري بأنة ج -خالل االجتماع -وصرح عشماوي  بالمحافظة والشركات القائمة على تنفيذ عمليات اإلحالل والتجديد بمحطات المياه

ه تشمل مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة مليون جني 21محطات تنقية مياه شرب بتكلفة مالية  04العمل في إحالل وتجديد عدد 

 وباريس.

 2102-02-42 بوابة االخبار

 

 ضعف ضخ مياه الشرب بالمحلة أسبوعا

ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، مساء أمس األربعاء، أن مياه الشرب سيكون ضخها ضعيفا لمدة أسبوع  أكد اللواء

طالب و حتى أواخر األسبوع المقبل، بسبب البدء في توسعة بحر المالح المغذي الرئيسي لمحطة عمر بن الخطاب والمحطة الجديدة

بأخذ ذلك في اعتبارهم، وتدبير احتياجاتهم الالزمة من المياه حتى آخر األسبوع  رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى المواطنين

 المقبل، الفتا إلى أن أعمال التوسعة ستقضي على مشكالت ضعف المياه وتزيد ضخها.

 2102-02-24 الوطن

 

 استقاللها: "من النهاردة مفيش حكومة..أنا الحكومة"قرية مصرية تعلن 

قرر أهل قرية "الشط" بمحافظة الدقهلية إعالن استقاللها، واعتبارها جمهورية مستقلة، بعد غياب التعليم والصحة والطرق 

، وعرضه وائل اإلبراشي "2وجاء في التقرير الذي صورته قناة "دريم  وكافة الخدمات التي تجعل للدولة وجودًا داخل مدنها وقراها

فأحدهم  في "العاشرة مساء"، اعتراض أهل القرية على الحكومة، التي ال تعترف بوجودهم كمواطنين، لهم حقوق على الدولة

في حين وجهت مواطنة أخرى رسالة أشد، فقالت: "إحنا  سأله عن األموال التي خرجت من قناة السويس الجديدة التي أنشأها

قولنا السيسي بس يبص ألوالدنا ولطرقنا ولحالنا، وال أكل عيالي إيه، وال أقتلهم يا سيسي"، وحاول اإلبراشي انتخبنا السيسي و

 .إخفاء صدمته من الرسالة القوية من أهل "جمهورية الشط" لرأس النظام مباشرة، ولكنها بدت على كلماته ومالمح وجهه

 2102-02-24 العربي الجديد

 

 

http://akhbarelyom.com/article/567b178a14e2f94a5ed1c4d8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-1450907530
http://akhbarelyom.com/article/567b173214e2f9d05ed1c4d8/20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1450907442
http://www.elwatannews.com/news/details/876853
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/12/24/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
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 أهالي "جمهورية المحلة": الحيوانات تقرف تعيش في بيوتنا

بمحافظة بتلك الكلمات عبر أهالي منطقة مساكن الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى « تقرف تعيش في بيوتناالحيوانات »

الغربية، عن حال منازلهم التي تحيط بها مياه الصرف الصحي من كل اتجاه وتالل القمامة والحيوانات الضالة والذباب والحشرات، 

، قامت بجولة في منطقة المساكن لترصد أكوام «مصر العربية»كاميرا ورصدت .مؤكدين أنَّ الحياة مستحيلة على ذلك النحو

الحاجة سعدية أحد أهالي المنطقة،  وقالت.ل جانب ومياه الصرف الصحي التي يتعثر معها حركة األهاليالقمامة المتراكمة في ك

، مؤكدة أنَّ  الروائح الكريهة التي تحاوطها من «بقوم كل يوم بكسح مياه الصرف الصحي باألدوات المنزلية البدائية رغم كبر سني»

 الكريهة.كل مكان تجعلها تخرج إلبعاد مصدر هذه الروائح 

 2102-02-22 مصر العربيه

 اإلسماعيليةمياه الصرف والقمامة تعوق الحركة بشوارع 

 .انتشرت برك الصرف الصحي في عدة مناطق وأحياء اإلسماعيلية وكذلك مدينة القنطرة األمر الذي يثير غضب واستياء األهالي

وفي تصريحات لـ"رصد" كشف عدد من األهالي قيامهم بتقديم شكاوى للتنفيذيين بالمحافظة غير أنها لم تلق أي تفاعل من 

لي أن القمامة تراكمت أيضا في شوارع العشريني والثالثيني والبحري وفي وسط الطرقات مما تسبب وأكد األها.قبل المسؤولين

 .في تجمع الذباب والناموس والروائح الكريهة وتأذي السكان المجاورين

 رصد 2102-02-24

 

 ساعة 02مساء الغد لمدة  مناطق بالمعادي ومصر القديمة 1قطع المياه عن 

المعادى  –أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الخميس، إنه سيتم قطع المياه بالكامل عن مناطق )المعادى الجديدة 

البساتين(، ابتداء من الساعة –السيده زينب  –جزيرة دار السالم(، وأيًضا سيضعف ضغط المياه بمناطق )مصر القديمة  –سرايات 

وأضافت الشركة في بيان، أن ذلك القطع يأتى نظًرا لقيام الجهاز التنفيذى  صباح يوم السبت 1غد الجمعة وحتى الساعة مساء  1

 مم. 0111لمياه الشرب والصرف الصحى بربط محطة مياه المعادى لتغيير محبس الطرد الرئيسى قطر 

 2102-02-24 نيوزالبوابه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/850462-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7
http://rassd.com/170613.htm
http://www.albawabhnews.com/1679321
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 حركة تنقالت محدودة لمديرى إدارات ورؤساء أقسام البحث الجنائى بمديريات األمن

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حركة تنقالت محدودة لمديري إدارات ورؤساء أقسام البحث الجنائي ببعض مديريات 

لواء هشام على خطاب السيد من مدير إدارة .وتسكين بعض األماكن الشاغرة لتفعيل األداء األمني، وذلك علي النحو التالي األمن،

لواء محمد محمد محمود أحمد من مدير إدارة   .البحث الجنائي بمديرية أمن قنا إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية

لواء عبداللطيف سعيد عبداللطيف  .ن جنوب سيناء إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن األقصرالبحث الجنائي بمديرية أم

لواء عصام الدين  .الحناوى من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا

عميد أحمد فاروق  .ديرية أمن األقصر إلى اإلدارة العامة لمباحث رعاية األحداثإبراهيم الدسوقى من مدير إدارة البحث الجنائي بم

محمد حسن القرن من رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب 

 المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية. عميد هشام أحمد محمد سليم من قطاع مصلحة األمن العام إلى رئيس قسم  .سيناء

 22/02/2102 بوبة األهرام

 

 الداخلية توافق على خروج رفاعة الطهطاوى من السجن لتلقى العزاء فى وفاة والدته

ى عهد الرئيس اء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على خروج محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فوافق اللو

 ة المعادى.قالدتة الذى يقام مساء اليوم بمنطمن سجن مزرعة طرة لتلقى العزاء فى وفاة و المعزول محمد مرسى،

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 وزير الداخلية يستقبل نظيره الصومالي الستعراض أوجه التعاون فى مجاالت األمن المختلفة

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكتبه مساء اليوم األربعاء، عبدالرزاق عمر محمد وزير األمن الداخلى بجمهورية  استقبل

وقد تم خالل اللقاء استعراض أوجه .الصومال الفيدرالية، الذى يقوم بزيارة رسمية للبالد على رأس وفد أمنى رفيع المستوى

 .دعيمها فى مجاالت األمن المختلفةالتعاون بين الوزارتين وأساليب ت

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 عقوبة المؤبد عن موكلى محامى نخنوخ": النيابة تعكف على دراسة مذكرة إسقاط"

قال محمد عباس، محامى صبرى نخنوخ، أن النيابة العامة تعكف حاليَا على دراسة المذكرة المقدمة من هيئة الدفاع عن نخنوخ، 

للمطالبة بإسقاط عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد موكله، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وتزوير بطاقة عضوية نادى 

وأضاف " أن من حق موكله أن يستفيد من قرار محكمة النقض باستثناء نظر الطعون بالنقض المتعلقة  .اإلسكندريةقضاة 

بقضايا السالح والذخيرة من الدور العادى، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية أحد مواد قانون 

 .""األسلحة والذخائر

 24/02/2102 اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/829247/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/829212/%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%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/829206/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%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%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%86%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%AE--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF/2506046#.Vnuq8quxXIU
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 "الداخلية": ال يوجد اختفاء قسري

قسرى، أنه ال يوجد فى مصر أى حالة حالة اختفاء  ٢٠٢أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، ردا على ما تنشره الجماعة ، بوجود 

وشدد المصدر، .اختفاء قسرى ألى شخص، مطالبا من يروجون هذه االدعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له

أن جميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة، للتأكد من صحة األوضاع القانونية لجميع 

جناء، وبالتالى فجميع من فى السجون إما محبوسون احتياطيا، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكًدا عدم وجود الس

أى معتقلين داخل تلك السجون، مضيًفا أن مصطلح معتقل انتهى نهائًيا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة 

 الطوارئ.

 24/02/2102 البوابة نيوز

 

 مخطط لتهريب حازم أبو إسماعيل

كثفت أجهزة األمن من تواجدها أمام مداخل جميع السجون ومخارجها، بعد رصد خطة من تنظيم اإلخوان اإلرهابى باقتحامها 

جون الفيوم، والقطا، والمرج، وطرة وأبوزعبل، وتنفيذ عمليات هجوم واقتحام لتهريب سجنائهم، وتم إرسال تعزيزات أمنية إلى س

ونجح قطاع األمن الوطنى فى اختراق عدد من الجروبات السرية التابعة للقيادات .ووادي النطرون، تحسًبا لوقوع أى أعمال شغب

حازم ، واكتشف وجود مخطط لمهاجمة سجن مزرعة طرة، وتهريب القيادى «فيسبوك»اإلخوانية بموقع التواصل االجتماعى 

 يناير المقبل. ١٢صالح أبو إسماعيل يوم 

 24/02/2102 البوابة نيوز

 

 "البوابة" تكشف خطة "اإلخوان" الختراق مديريات األمن

الفيوم، طلب منه زرع أجهزة تنصت إن قيادًيا بجماعة اإلخوان في « فنى تكييف»قال عضو سابق بحزب الحرية والعدالة ويعمل 

وأضاف الفنى أنه انضم لحزب الحرية .على قيادات بوزارة الداخلية، مقابل خمسة آالف جنيه مقابل زرع كل جهاز، لكنه رفض

يناير، وتعرضه لعملية نصب من قبل  ١٢والعدالة المنحل، بعد إشهار إفالسه عقب الكساد الذي ضرب شركته في أعقاب ثورة 

القاهرة، موضًحا أنه لجأ إلى الشرطة، لكنه لم يصل لشيء، فما كان إال أن توجه إلى المكاتب التي افتتحها اإلخوان في تاجر ب

، فالتقى هناك شخًصا طلب منه االنضمام للحزب، بعدما وعده بفعل ما يلزم «مكاتب خدمة المواطنين»المحافظات تحت مسمى 

مساء أمس األول إن « دريم»عبر قناة « العاشرة مساء»ائل اإلبراشى، ليقول في برنامج اتصل باإلعالمي و« منتصر»من أجله.وكان 

 .« البوابة»لديه معلومات بشأن مؤامرة إخوانية على قيادات األمن، لكنه رفض الكشف عنها، حتى اتصلت به 

 24/02/2102 البوابة نيوز

 

 ": إخواني وُيبث من القاهرة24الجيش اإللكتروني يفك شفرة موقع "سيناء 

" اإلخوانى، الُمحرض ضد القوات المسلحة والشرطة، وكشف 24نجحت عناصر الجيش المصرى اإللكترونى، في اختراق موقع "سيناء 

، المتحدث باسم الجيش، إن عناصر الجيش وقال الرائد خالد أبو بكر.أن الـ"إى بى" الخاص بتشغيل الموقع موجود داخل القاهرة

تراقب منذ فترة النشاط المشبوه للموقع الذي يبث أكاذيب وشائعات عن عمليات قوات الجيش المصرى في سيناء، مؤكًدا أن 

 قه.عناصر من اإلخوان تقوم ببث الموقع في القاهرة، وتم تقديم جميع األدلة على ذلك للجهات المختصة للقيام بما يلزم إلغال

 24/02/2102 البوابة نيوز

http://www.albawabhnews.com/1678850
http://www.albawabhnews.com/1678911
http://www.albawabhnews.com/1678975
http://www.albawabhnews.com/1677920
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 وقف إجازات الشرطة بمصر ونشر ربع مليون جندي

ديسمبر الجاري،  22قررت وزارة الداخلية المصرية وقف جميع اإلجازات وأيام العطل للضباط واألمناء واألفراد، بدءا من يوم 

ربع مليون شرطي بمختلف الميادين والشوارع ومحيط الكنائس والمنشآت العامة، تأمينا الحتفاالت المسيحيين باإلضافة إلى نشر 

ونقلت تقارير صحفية، عن مصادر أمنية، قولها إن مديريات األمن استعدت بخطط انتشار واسعة، .بأعياد رأس السنة الميالدية

ماكن العامة والتجمعات، والحدائق والمتنزهات، كما تم توزيع خدمات وكمائن ثابتة ومتحركة، وانتشار أمني مكثف حول األ

 .الكنائس والخدمات الجوالة، وحمالت تمشيط األسلحة

 22/02/2102 20عربى

 -محاكم ونيابات :

 أسباب إلغاء محكمة النقض ألحكام المؤبد واإلعدام بقضية "غرفة عمليات رابعة"

متهما بغرفة عمليات رابعة وقت المحكمة بالغاء حكم محكمة جنايات  29النقض حيثيات حكمها بقبول طعن  أودعت محكمة

متهما باإلعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي. علي رأسهم محمد بديع عبد  02القاهرة الصادر في أبريل الماضي بمعاقبة 

متهما بذات القضية، بالسجن  22الصديق الشحات وآخرين وبمعاقبة  المجيد محمد سامي المرشد العام لإلخوان وحسام أبو بكر

صفحة وقالت المحكمة فيها "أن الحكم المطعون فيه، لم يبن كيفية اشتراك الطاعن األول  20المؤبد.وجاءت الحيثيات في 

 بتحريضة علي ارتكاب تلك الجريمة، مكتفيًا بما نسبة لة من أنه حرض علي مقارفتها

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 مصدر قضائى: النيابة تدرس تظلمات عدد من أسر طالب اإلخوان المحبوسين

العامة تعكف على دراسة تظلمات مقدمة من أسر عدد من الطالب المنتمين لجماعة اإلخوان، قال مصدر قضائى، إن النيابة 

وأضاف، أن  .المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية حول اتهامهم فى قضايا تظاهر وعنف

نية وبيان طبيعة الجرائم المسندة إليهم، مع العمل النيابة العامة تدرس كل الحاالت التى قدمت تظلمات، لفحص حالتها القانو

 .على سرعة اإلفراج عن الطالب حال توافر الشروط القانونية وعدم تورطهم فى وقائع جنائية

 24/02/2102 اليوم السابع

 -اعتقاالت :

 بتهمة االنتماء لألخوان واللجان النوعية  شخص 22القبض على  

بتهمة  أشخاص 01بتهمة االنتماء لجماعة األخوان وانهم من القيادات الوسطى لها  و  شخص 22ألقت قوات األمن القبض على 

 االنتماء إلى اللجان النوعية لألخوان.

 24/02/2102 البوابة نيوز

 
 

 

 

 

http://arabi21.com/story/879237/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/829216/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/24/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2506502#.VnuqvquxXIU
http://www.albawabhnews.com/1677988
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

فى ذكرى المولد النبوى الشريف القائد العام يزور مصابى القوات المسلحة والشرطة والقضاء بالمستشفيات 

 العسكرية

العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى بزيارة عدد من المصابين من ضباط  قام الفريق أول صدقى صبحى القائد

وصف وجنود القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء والذين يخضعون حالًيا لتلقى العالج بمستشفيات القوات المسلحة 

القائد العام أن رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأكد  بالمعادى والحلمية والمركز الطبى العالمى ومركز تأهيل العجوزة .

يثبتون كل يوم أنهم نبت مخلص من نسيج الشعب المصرى العريق يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصرنا الغالية 

 ويضربون المثل فى البطولة والتضحية وإنكار الذات كل يوم .

 22/02/2102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 أشخاص خططوا الغتيال السيسي 2معاريف: إعدام 

أشخاص أدينوا بالتخطيط الغتيال الرئيس المصري  2قالت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية إن حكما أصدرته محكمة مصرية بإعدام 

سبق وكشف في حديث  أدلى به  2104السيسي الذي انتخب لرئاسة البالد في يونيو الصحيفة لفتت إلى أن  عبد الفتاح السيسي.

لكن وسائل إعالم في العالم :”وأضافت  قبل انتخابه بشهر واحد عن تعرضه لمحاولتي اغتيال دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

هور في أعقاب االنقالب العسكري الذي أدى العربي كشفت أن محاولتي االغتيال وقعتا في الفترة بين أسبوعين إلى ثالثة ش

 لإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي".

 24/02/2102 مصر العربية

 

 سفير ألمانيا: نبني غواصتين لمصر.. وال يمكن محاربة اإلرهاب عسكريا فقط

ج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، إنه يتم حاليا بناء غواصتين لمصر في مدينة كيل شمال ألمانيا، من قبل شركة قال يوليوس يور

األلمانية، مضيفا في حوار لوكالة أنباء الشرق األوسط، األربعاء، أنه تم تسليم إحدى الغواصات « تاسين كروب لألنظمة البحرية»

تتقاسم مع الشركاء المصريين االهتمام بتحديات االستقرار اإلقليمي ومحاربة اإلرهاب ، وأضاف أن برلين  ديسمبر الماضي. 01في 

معربا عن اعتقاده بان االستقرار يتطلب توجهها كبيرا نحو االستدامة والتماسك االجتماعي، وأن االستقرار الداخلي يعتمد على 

جاالت التعليم واالقتصاد ومجتمع منفتح ونشط، مع مراعاة المدى الطويل على االندماج االجتماعي، وإيجاد فرص للجميع في م

 حقوق اإلنسان وحرية التعبير .

 24/02/2102 المصري اليوم

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28906
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%A9/849007-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-3-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%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
http://www.almasryalyoum.com/news/details/862307
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 خبير إسرائيلي يعرب عن قلقه بشأن شراء مصر قمرين صناعيين جديدين

العسكري اإلسرائيلي شاؤول شاي، مدير األبحاث بمعهد السياسة واالستراتيجية بكلية هيرتليسا، عن مخاوفه إزاء أعرب الخبير 

الصفقة التي تبرمها مصر بشأن شراء قمرين صناعيين جديدين مع الجانب الفرنسي، داعيا بالده إلى االنتباه للجهود المصرية 

، نشرتها الخميس، إن «جيروزاليم بوست»اإلسرائيلي في تصريحات خاصة لصحيفة وقال الخبير  الرامية إلتمام هذه الصفقة.

 هذين القمرين من شأنهما أن يحسنا قدرات مصر في تجميع المعلومات االستخباراتية.

 24/02/2102 المصري اليوم

 

 21م في خلية الضباط الـإغالق االستئناف اليو

ضابطًا  21تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي حددها القضاء العسكري المصري لتلّقي طلبات االستئناف على الحكم الصادر بحق 

من قيادات جماعة "اإلخوان المسلمين"، هما عضو مكتب إرشاد الجماعة محمد عبد الرحمن المرسي، وأمين  2بالجيش المصري، و

وتعد مرحلة االستئناف  عامًا. 02و 01رية والعدالة" بالجيزة حلمي الجزار، والصادرة بحقهم أحكام بالسجن تراوحت بين حزب "الح

على الحكم آخر مرحلة تقاٍض بحسب قواعد القضاء العسكري المصري، والمؤبد خصوصًا بعدما صّدق وزير الدفاع صدقي صبحي 

 على األحكام الصادرة بحق الضباط.

 24/02/2102 العربي الجديد

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/862308
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%8026

