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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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لسد النهضة بالخرطوم لليوم الثانى بدء االجتماع السداسى

بدأت قبل قليل جلسات اليوم الثانى لالجتماع السداسى، لوزراء الخارجية والرى، لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة 

وفود  اإلثيوبى بالعاصمة السودانية الخرطوم. وكان االجتماع السداسى، قد بدأ أعماله أمس األحد، بجلسة افتتاحية حضرها

الدول الثالثة، أعقبها جلسات مغلقة، تم خاللها التباحث حول شواغل دولتى المصب )مصر والسودان(، المتعلقة بمشروع السد، 

والمكاتب االستشارية المعنية بالدراسات، فضال عن تفسير بعض البنود بوثيقة إعالن المبادئ، التى تم التوقيع عليها من قبل 

مارس الماضى بالخرطوم. ومن المقرر، أن يصدر عن االجتماع السداسى للوزراء، فى نهاية جلسات العمل زعماء الدول الثالث فى 

 المغلقة، اليوم االثنين، بيانا يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج خالل االجتماع.

 28/02/2102 اليوم السابع

 على هامش زيارته للخرطوم: وزير الخارجية يلتقي مع وفد الدبلوماسية الشعبية المصري

ن السيد سامح شكري التقى خالل زيارته الحالية للخرطوم صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأ

بكل النائبين بالبرلمان السيد محمد العرابي وزير الخارجية األسبق والسيد حاتم بشات، ممثلين عن وفد الدبلوماسية الشعبية 

ل اللقاء الشكر لمبادرة وفد وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكري قدم خال المصري الذي يزور السودان حاليا.  

الدبلوماسية الشعبية بزيارة السودان للتأكيد على عمق وخصوصية العالقات بين البلدين، وعلى حرص الشعب المصري بكافة 

فئاته على تطوير وتعزيز العالقات الثنائية في كافة المجاالت بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل. كما أكد وزير الخارجية على 

هود الدبلوماسية الشعبية تأتى مكملة للجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية وتفتح آفاق جديدة لتعزيز الروابط أن ج

وأضاف بأن وزير الخارجية استمع لتقييم ممثلي وفد الدبلوماسية الشعبية لنتائج اللقاءات التي  وتحقيق المصالح المشتركة.

ن وقادة الفكر والرأي والتجمعات المختلفة في السودان، والتي جاءت في مجملها لتؤكد أجراها الوفد مع المسئولين السودانيي

 .والهدف التزام دولة السودان بدعم العالقات مع مصر انطالقا من وحدة المصير

 22/02/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 عمر البشيرسامح شكري ينقل رسالة شفهية من السيسى إلى الرئيس 

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى خالل زيارته الحالية 

إلى الخرطوم مع الرئيس السوداني عمر البشير، حيث نقل رسالة شفهية من السيسى إلى الرئيس عمر البشير تؤكد على عمق 

بين البلدين، وعلى التزام مصر بالتعاون مع السودان لتحقيق المصالح المشتركة بما يرتقى إلى تطلعات وإستراتيجية العالقات 

الشعبين المصري والسوداني، ويمكن الدولتين من مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. وحرص الوزير شكري على 

اصة بسد النهضة، مؤكدا على أهمية ومحورية اتفاق إعالن المبادئ إحاطة الرئيس السوداني بتطورات المحادثات السداسية الخ

الثالثي كأساس لتعزيز بناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء 

ودانية المشتركة في تعزيزها على التطورات الخاصة بالقضايا اإلقليمية، والعالقات مع دول حوض النيل والرغبة المصرية الس

 .تعاون بين مصر وإثيوبيا والسودانكافة المستويات، واتفقت الرؤى حول أهمية المضي قدما على مسار بناء الثقة وتعزيز ال

 22/02/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

https://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/2512139
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fd428f91-61e7-42d7-8fa7-dd986da6dbd7
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=76eab9f8-82e5-4edb-a3f2-d392ee399324
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 وزير خارجية الخرطوم: أجواء إيجابية في اليوم األول الجتماع مصر والسودان وإثيوبيا

والسودان وإثيوبيا، الذي عقد اليوم،األحد، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن االجتماع الوزاري السداسي لدول مصر 

بالخرطوم بشأن سد النهضة اإلثيوبي، كان جيدا وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن األطراف الثالثة كانت 

سوداني ، في وأضاف الوزير ال حريصة على الوصول إلى اتفاق، وتميز االجتماع بروح مشبعة بالرغبة في حل أى قضايا خالفية.

تصريحات صحفية عقب ختام اليوم األول من االجتماع السداسي اليوم، أنه تم االتفاق بين وزراء الدول الثالث على على مواصلة 

وأوضح غندور أنه سيتم في نهاية المباحثات يوم غد استعراض أى نتائج يتم  االجتماع في التاسعة من صباح الغد االثنين.

ولفت الوزير السوداني إلى أنه تم خالل االجتماع مناقشة ما يتعلق بالشركات األجنبية  د النهضة اإلثيوبي.التوصل إليها بشان س

التي ستجرى الدراسة، وتفسير بعض األمور، ووضع النقاط على الحروف، في بعض المواد المتعلقة باتفاق إعالن المبادىء.. 

 المناقشة، وسيتم مواصلة االجتماع صباح الغد".متابعا "كل ما ناقشناه اتفقنا عليه، ولم نفرغ من 

 22/02/2102 بوابة األهرام

 انتهاء االجتماع المغلق لـ"سداسية "سد النهضة .. واستئناف المفاوضات بعد ظهر اليوم

أنهى وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، جلسة مباحثاتهما المغلقة األولى، من االجتماع السداسي بشأن سد 

ومن المقرر أن يستأنف االجتماع السداسي جلساته بعد ظهر  بدأ أعماله صباح اليوم األحد بالخرطوم.النهضة اإلثيوبي، الذي 

اليوم، الستكمال المناقشات والمباحثات بشأن الشواغل المصرية المتعلقة بالسد، ومحاولة التوصل لتفاهمات مشتركة تحقق 

لخرطوم، أن الرئيس السوداني عمر البشير سيلتقي ظهر اليوم بوزيري وعلمت وكالة أنباء الشرق األوسط با المصالح للدول الثالث.

خارجية مصر وإثيوبيا كل على حدة، بحضور وزير خارجية السودان، وذلك في إطار مشاركة الوزيرين في االجتماع السداسي الوزاري 

 بشأن سد النهضة اإلثيوبي المنعقد حالًيا بالخرطوم الذي يستمر على مدى يومين.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 سد النهضة الذي وقعه زعماء الدول الثالثوزير خارجية إثيوبيا: ملتزمون باتفاق مبادئ 

قال وزير الخارجية األثيوبي تواضروس ادهانوم، إن مواصلة االجتماع السداسي للمرة الثانية بالخرطوم خالل أسبوعين يوضح 

يا سودان وأثيوبالتزامنا باتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثالث في مارس الماضي، مشيرا إلى أن االتفاق يربط بين مصر وال

في كلمته خالل افتتاح االجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، -وقال أدهانوم بشراكة تاريخية.

"إن شعوب مصر وإثيوبيا والسودان يربطهم نهر النيل الذي يمثل مصيرنا المشترك" مشددا على أن  -والذي بدأ أعماله بالخرطوم

 ل للدول الثالث تتم وفقا لاللتزام باتفاق المبادئ، وأن بالده ملتزمة بتعزيز التعاون مع مصر والسودان.إرادة العم

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

 شكري: اتفاق المبادئ بشان سد النهضة أسس لعالقة إستراتيجية بين مصر والسودان وأثيوبيا

األثيوبي، الذي تم توقيعه بين زعماء الدول الثالث بمصر أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة 

والسودان وأثيوبيا في مارس الماضي بالخرطوم، أسس لعالقة إستراتيجية قائمة على أرضية من العالقات القوية التي تربط 

لوزراء الخارجية والري لدول كلمته اليوم األحد خالل افتتاح الجولة الثانية لالجتماع السداسي  جاء ذلك خالل بين الدول الثالث.

 .مصر والسودان وأثيوبيا والذي بدأ أعماله بالخرطوم

 22/02/2102 بوابة االخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/219/834570/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834344/%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%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/567fa1d7acb0d5be79bbf516/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-1451205079
http://akhbarelyom.com/article/567f9cc2acb0d54178bbf516/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1451203778
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 استياء مصري سوداني بسبب تأخر الوفد األثيوبي نصف ساعة

، لمدة  ديسمبر بالعاصمة السودانية الخرطوم 22تأخر الوفد األثيوبي عن حضور اجتماعات سد النهضة المنعقدة اليوم األحد 

وكان أول الحاضرين وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور ، والذي  نصف ساعة ، مما أثار استياء الوفدين المصري والسوداني.

دقيقة ، حيث كان مقررا أن تبدأ االجتماعات في التاسعة صباحا بتوقيت الخرطوم ، ثم  52حضر قبل بدء االجتماعات بحوالي 

 الخارجية المصري سامح شكري ، ووزير الري المصري حسام مغازي والوفد المرافق لهما . تبعه بربع ساعة وزير

 22/02/2102 بوابة األخبار

 لمدة نصف ساعةلقاء مغلق بين وزير الخارجية المصرى ونظيره اإلثيوبى 

عقد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، لقاًء مع نظيره اإلثيوبى، فى اجتماع ُمْغَلق استمر ما يقرب من نصف ساعة. 

ومن المقرر استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا صباح غد األحد، لبحث النقاط الخالفية فى المسار الفنى لسد النهضة، 

 ذ إعالن المبادئ الُمَوقََّع عليه من قبل قادة الدول الثالث.ووضع آلية لتنفي

 22/02/2102 اليوم السابع

 فلسطين تنفي استدعاء السفير المصري إثر مقتل فلسطيني في رفح

ا تناقلته بعض من وسائل اإلعالم وعدد من المواقع اإللكترونية نفى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور تيسير جرادات، م

حول تصريحات نسبت له بشأن قيام الخارجية الفلسطينية باستدعاء السفير المصري لدى دولة فلسطين السفير وائل عطية 

نطقة الحدودية لالحتجاج على الحادث الذي أدى إلى مقتل المواطن الفلسطيني إسحاق حسان يوم الخميس الماضي في الم

أن الخارجية الفلسطينية  -ديسمبر 22وأوضح جرادات في بيان برام اهلل مساء األحد  المصرية الفلسطينية في مدينة رفح .

تتابع عن كثب هذه الحادثة المؤسفة مع الجهات الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، من خالل سفارتها 

البسات الحادث وكذلك اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة الستالم ونقل جثمان المواطن وإعادته إلى ذويه في القاهرة لإلطالع على م

 في قطاع غزة .

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

المصري البرلماني الشعبي الوفد بأعضاء يلتقي السوداني الوطني المجلس رئيس  

ديسمبر، الوفد الشعبي البرلماني المصري الذي  22استقبل رئيس المجلس الوطني السوداني "البرلمان" إبراهيم احمد عمر، األحد 

الخارجية األسبق، وبحضور رئيس لجنة العالقات الخارجية ورئيس يقوم بزيارة للخرطوم حاليا، برئاسة السفير محمد العرابي وزير 

وقال رئيس البرلمان السوداني، خالل  كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، واألمين العام لمجلس الصداقة الشعبية .

كيفية التعايش والتفاكر وتحقيق التطلعات أن أهم القضايا التي يجب النظر إليها خالل الفترة المقبلة بين البلدين هو  -اللقاء

ودعا عمر،  واآلمال المنشودة لشعبي وادي النيل، مشيرا إلي نجاح إدارة التنوع في السودان والتعايش ورتق النسيج االجتماعي.

كون العالقة إلى أهمية عدم إغفال الخالف بين الدول العربية، وأهمية التعاون من أجل مستقبل الدولتين، مؤكدا ضرورة أن ت

وبدوره، قال رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان  األخوية التي تربط بين الشعبين راشدة وناضجة في المرحلة المقبلة .

السوداني محمد مصطفي الضو، أن العالقة بين البلدين الشقيقين هي عالقة أمن قومي، مؤكدا أننا لن نسمح أن تمس هذه 

 .فتت فيها أجزاء من العالم العربيواء التي تتالعالقات في ظل هذه األج

 22/02/2102 خباربوابة األ

http://akhbarelyom.com/article/567f942bacb0d5cc722efea6/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1451201579
https://www.youm7.com/story/2015/12/27/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-/2511700
http://akhbarelyom.com/article/56804ddbacb0d5c47a53730d/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD-1451249115
http://akhbarelyom.com/article/5680347aacb0d5b8625a23cc/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1451242618
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 مصر تطلق حملتها للترويج لالنضمام إلي مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي

عقد السيد السفير /أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السيد وزير الخارجية سامح شكري بناء علي تكليف من 

للترويج النضمام مصر إلي مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، وذلك عن المنظمات والتجمعات اإلفريقية االجتماع األول 

مقعد الثالث سنوات المخصص إلقليم شمال إفريقيا. حضر االجتماع السادة سفراء الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي المعتمدين 

أشار السيد السفير أمجد عبد الغفار إلي تقدم  ل العربية.في القاهرة باإلضافة إلي رئيس مكتب االتحاد اإلفريقي لدي جامعة الدو

مصر رسميًا بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي. إذ من المقرر أن يتم انتخاب األعضاء الخمس 

ي لالتحاد اإلفريقي المقرر للمجلس التنفيذ 28عشر الجدد لمجلس السلم واألمن بالكامل علي هامش أعمال الدورة العادية الـ 

 .2102، لكي يبدأ األعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2102عقدها في أديس أبابا في يناير 

 22/02/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزير الخارجية يشهد حفلة تخرج دفعة الدبلوماسيين الجدد

شهد وزير الخارجية سامح شكري مراسم تخرج دفعة الدبلوماسيين الجدد بمقر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور احمد 

للدبلوماسيين الجدد تقديرا لدوره واسهامته في خدمة  58ة األسبق الذي تم إطالق اسمه على الدفعة رقم أبو الغيط وزير الخارجي

وفى تصريح للمستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار  الدبلوماسية المصرية على مدار عقود طويلة .

شملت أدائهم لليمين الوظيفي أمام وزير الخارجية، وإلقاء كلمه باسم الدفعة  للدبلوماسيين الجدد 58إلي أن مراسم تخرج الدفعة 

ألقاها الملحق الدبلوماسي احمد رأفت األول على الدفعة، باإلضافة إلى إلقاء السيد احمد أبو الغيط كلمة قدم فيها الشكر على 

ية نصائح الوظيفية والمهنية لهم وهم في بداإطالق اسمه على دفعة المالحق الدبلوماسيين هذا العام وتوجيه عدد من ال

 .التحاقهم بالكادر الدبلوماسي

 22/02/2102 جية المصريةموقع وزراة الخار

 حديثة ليست األزرق النيل مجرى تحويل فيديوهات: السوداني الخارجية وزير

كشف وزير الخارجية السوداني د.إبراهيم الغندور أن ما تداولته وسائل اإلعالم من فيديوهات لتحويل مجرى النيل ليست حديثة 

أشار الغندور إلى أنه سيتم مناقشة الموضوع و البلدان الثالث للتأكد منها.وال يمكن الوثوق فيها وسيتم طرحها على الفنيين، من 

خالل االجتماع إذا تم طرحه من أي دولة، نافيا أن يؤثر ذلك على سير المفاوضات في حال التأكد من صحة المعلومات وصدق 

 النوايا.

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

 

 واالستقراراليمن يشكر مصر على مواقفها الداعمة فى تحقيق األمن 

استقبل الدكتور يوسف الشرقاوى سفير مصر لدى اليمن بمكتبه بالرياض، اليوم األحد، الشيخ عبد العزيز بن عبد الحميد 

المفلحى مستشار الرئيس اليمنى. وقال السفير الشرقاوى، إن زيارة الشيخ المفلحى جاءت فى إطار اإلعراب عن الشكر والتقدير 

تاح السيسى بالعمل من أجل دعم العالقات بين مصر واليمن فى كافة المجاالت، كما أعرب المفلحى لتوجيهات الرئيس عبد الف

 عن تقدير اليمن وامتنانه لجهود مصر ووقوفها الى جانبه ودعمه لتحقيق تطلعات اليمنيين فى األمن واالستقرار.

 اليوم السابع

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=88f19941-57ac-4ceb-8d63-337d2c591f65
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=536ddada-7794-4bb5-ada1-cb7bfae8a006
http://akhbarelyom.com/article/567fb13cacb0d58304a59ce5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-1451209020
https://www.youm7.com/story/2015/12/27/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/2511793
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 «ابعدوا ده من قدامي شوية»قبيل كلمته بجلسة سد النهضة.. شكري عن ميكروفون الجزيرة: 

سامح شكري، قبيل بدء كلمته في الجلسة اإلفتتاحية الجتماعات وزراء الخارجية والمياه حول سد النهضة، طلب وزير الخارجية 

ابعدوا ده من قدامي »مساعديه بإبعاد ميكرفون الجزيرة من أمامه حتى ال يظهر في الكادر التليفزيوني الخاص بكلمته قائاًل: 

وكان وزير الخارجية قد أزاح ميكرفون الجزيرة خالل الجلسة الختامية للمفاوضات األخيرة التي انعقدت قبل أسبوعين  «.شوية

 .يجة من أجل حل الخالف حول تقليل آثار سد النهضة السلبية على مصر والسودانالتي لم تتوصل لنت

 22/02/2102 الشروق

 الخرطومال تشغل الرأي العام في « سد النهضة»كاتب سوداني: أزمة 

، النور أحمد النور، إن قضية سد النهضة ال تشغل الرأي «سودان فريدوم»قال الكاتب الصحفي السوداني ورئيس تحرير موقع 

العام في الخرطوم، موضحا أن النظام السوداني أكد أن الدولة لن تتأثر كثيرا من هذا السد، بل على النقيض فإن السودان 

 «الغد العربي»المذاع على فضائية « الصفحة األولى»خالل مداخلة هاتفية مع برنامج « النور»وأضاف  ستستفيد من إنشائه.

اإلخبارية، السبت، أن وسائل اإلعالم السودانية تناولت األنباء األخيرة حول سد النهضة بتفاؤل حذر، في ظل التوترات التي شهدتها 

تم بما يشغل الرأي العام السوداني، وملف سد النهضة ال يشغل حيزا وأوضح النور أن الصحف السودانية ته المحادثات مؤخرا.

 كبيرا من الصحافة كونه ال يهم كثيرا الرأي العام السوداني، وأن المعلومات المنتشرة تؤكد عدم تضرر السودان من بنائه.

 22/02/2102 الشروق

 اإلندبندنت للبريطانيين: عودوا إلى مصر

الشرق أوسطية يحقق مأرب  دعت صحيفة اإلندبندنت السياح البريطانيين للعودة إلى مصر، واعتبرت أن البقاء بعيدا عن الدولة

ألف سائح بريطاني  011وقال تقرير أعده المراسل سيمون كالدر األحد: "الخارجية البريطانية تقول إن أكثر من  اإلرهابيين.

الجزء الثاني من تلك النصائح صحيح أما األول فهو “وتابع:  يذهبون إلى مصر سنويا..وأن معظم هذه الزيارات تخلو من المشاكل".

 ليس كذلك، في إشارة إلى التناقص الحاد في أعداد السياح البريطانيين في مصر.

 28/02/2102 مصر العربية

 حاخام إسرائيلي للسيسي: احذر حراسك

مصري عبد الفتاح السيسي من تعرضه لمحاولة اغتيال مجددا حذر الحاخام اإلسرائيلي المثير للجدل "نير بن آرتسي" الرئيس ال

جاء ذلك ضمن العظة األسبوعية  وشيكة، لكنه دعا السيسي هذه المرة للتحقق من حراسه الشخصيين، وأال يثق في أحد من حوله.

ستحدث في إسرائيل والغرب للحاخام "بن آرتسي" التي ينتظرها اآلالف من أتباعه داخل إسرائيل، ويتوقع خاللها أحداثا يرى أنها 

 وعدد من الدول العربية واإلسالمية.

 22/02/2102 مصر العربية

 مليار دوالر.. مصر تتخلى عن السعودية 02هآرتس: رغم الـ 

ية السعودية خالل الفترة تطرق "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس" لما قال إنه تصاعد الخالفات المصر

ورأى "برئيل" في مقال بصحيفة  األخيرة، وما تخللها من تراشق إعالمي غير مسبوق بين صحفيين من القاهرة والرياض.

"هآرتس" تحت عنوان " روسيا تدفع السعودية ومصر لتبادل الضربات علنا"، أن التعاون المصري الروسي، كان بمثابة القشة التي 

 مليار دوالر. 02عير بالنسبة للرياض، التي قدمت حتى اآلن لنظام الرئيس المصري نحو قصمت ظهر الب

 22/02/2102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27122015&id=865f22da-91e1-4e80-bc77-27cab498b019
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26122015&id=5e0f718c-5efe-4efa-860f-e6b803560150
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%A9/856081-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/853864-%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83
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%A9/854068-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


 

 

2102ديسمبر  82نشرة    مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 هآرتس: أزمة طاقة على أبواب مصر بسبب نقص الدوالر

دة في السيولة النقدية من العمالت مصر التي تعتبرها إسرائيل سوقها الرئيسية لتصدير الغاز الطبيعي، تعاني من أزمة حا

 حدألاليوم ا سرائيليةإلذلك في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" ا جاء دفعتها لمطالبة تل أبيب بتمديد فترة السداد. جنبية،ألا

اثير ، وت02يوما بدال من  01للقاهرة، مع طلبها تمديد فترة السداد لـ  سرائيليإلعن العقبات التي تواجهها صفقة تصدير الغاز ا

لمستورد رئيسي للمشتقات  لقاهرةالذي ينذر بأزمة في الطاقة خاصة مع تحول ا مرألعلى مختلف واردات البالد، ا زمةألتلك ا

الصحيفة: تعاني القاهرة التي تعتمد على واردات النفط والغاز لسد احتياجاتها من انخفاض كبير في العملة  وقالت البترولية. 

لطائرة الروسية أكتوبر الماضي، الذي اعتبر ضربة قوية للسياحة، بجانب تراجع المساعدات الخليجية األجنبية منذ كارثة تحطم ا

 بسبب انخفاض أسعار النفط".

 22/02/2102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/854770-%D9%87%D8%A2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 

 العمل ومكافحة اإلرهابالسيسى يطالب بسرعة االنتهاء من المشروعات لتنموية بسيناء لتوفير فرص 

طالب السيسى بسرعة االنتهاء من جميع المشروعات التى تقام حاليا فى سيناء،وذلك من أجل تنمية هذه البقعة الغالية من 

أرض مصر، ومكافحة اإلرهاب الذى ينبغى أن ترتبط مواجهته باإلنتاج وتوفير فرص العمل، وإيجاد فرصة حياة حقيقية ألهالى 

جاء ذلك خالل تدشينه أمس باكورة إنتاج الرخام والملح من قبل شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية .صر كلهاسيناء، بل ولم

واالستثمار، بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تفقد بعض منتجات الشركة بمقر الجهاز بشرق 

 القاهرة.

 28/02/2102 األهرام

 

 السيسي يستقبل المستشار عدلى منصور بقصر االتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت، بقصر االتحادية الرئيس السابق المستشار عدلي منصور رئيس 

 المحكمة الدستورية العليا.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 وث الخاص لرئيس روسيا االتحادية للتسوية في سورياالسيسي يستقبل المبع

المبعوث الخاص لرئيس روسيا االتحادية للتسوية في سوريا، وذلك بحضور  "أليكسندر الفرينتييف" السيسي، يوم السبتاستقبل 

الروسى نقل  وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن المبعوث.سامح شكري وزير الخارجية

تحيات الرئيس فالديمير بوتين للرئيس وتمنياته لمصر بدوام النجاح واالستقرار، مؤكدًا على أهمية الدور المصري في دفع جهود 

التسوية في سوريا وتعزيز فرص األمن واالستقرار في المنطقة، ومنوهاً إلى حرص بالده على التنسيق والتشاور المستمر مع مصر 

ي الملحوظ الذى تشهده العالقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات اإلقليمية في ضوء التنام

 الراهنة.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبى

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك بحضور سامح شكري "فائز السراج " يوم السبت السيسيِاستقبل 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب  بفائز السراج، في زيارته  .وزير الخارجية

األولى للقاهرة، وقدم له التهنئة على ِاختياره لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الجديدة، معربًا عن التمنيات 

 قيق واقع أفضل لليبيا الشقيقة على كافة األصعدة.بالتوفيق والنجاح في قيادة الحكومة لتح

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131768/25/462315/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834159/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834054/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834035/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
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 -الحكومة المصرية :

 اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعى تنشيط السياحة والمجموعة االقتصادية

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم االثنين، اجتماع المجموعة االقتصادية، لمناقشة األوضاع االقتصادية 

اجتماعا آخر لصندوق تحيا مصر لمتابعة المشروعات التى يعمل عليها والمشروعات التى تعمل عليها الحكومة، كما يرأس 

  .كما يترأس إسماعيل اجتماعا لمناقشة أوضاع القطاع السياحى وسبل تنشيط السياحة .الصندوق

 28/02/2102 اليوم السابع

 

 وزير اإلسكان يستقبل السفير السعودي الستعراض العالقات الثنائية بين البلدين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مكتبه اليوم السفير السعودي ومندوب 

وجرى خالل اللقاء  .الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطانالمملكة 

استعراض العالقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات  -بحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة عقب المقابلة 

 ذات االهتمام المشترك.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 السيسينواب جدد لوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام  2محافًظا جديًدا و 00

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم .يوم السبت أمام السيسيا جديًدا اليمين الدستورية ظهر أدى أحد عشر محافًظ

س، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، رئاسة الجمهورية بأن المحافظين الجدد تم تعيينهم لمحافظات اإلسكندرية، والسوي

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد أدى أيًضا خمسة نواب جدد .وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبني سويف

 .السيسيلوزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، واإلسكان، واالتصاالت اليمين الدستورية أمام 

 22/02/2102 بوابة األهرام

 المحافظين.. ولم تتم إقالة رضا عبد السالمعسكريين بحركة  01زكي بدر: اعتذار المدنيين وراء تعيين 

كشف أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن الكثير من الشخصيات المدنية اعتذرت عن تولي منصب المحافظ، مشيرا إلى أن 

الل بعضهم رفض مجرد الجلوس على مائدة واحدة معه أو مع رئيس الوزراء لمعرفة إمكانية توليه منصب محافظ.وأوضح بدر خ

محافظا بينهم مدنيان، مشيرا إلى أن أحدهما اعتذر في اللحظات  00أن الحركة كانت تضم  داخلة مع برنامج "هنا العاصمة"م

 األخيرة.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 -األحزاب واالئتالفات :

 دعم مصر": ال عودة لتجربة الحزب الوطنى المنحل تحت قبة البرلمان"

جديد فى البرلمان قال جمال العقبى، القيادى بائتالف دعم مصر، إنه من رابع المستحيالت عودة تجربة الحزب الوطنى من 

وأضاف أن وثيقة ائتالف دعم  .المقبل، مؤكدا أن من يتهم االئتالف بأنه يريد إعادة تجربة الوطنى المنحل ال يجيدون ما يقولونه

مصر ال يمكن أن تعيد تجربة الوطنى المنحل، ألن أعضاء هذا االئتالف منحهم الشعب الثقة خالل االنتخابات البرلمانية، وما 

  .ه هو دعم الدولة المصريةيسعون ل

 28/02/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82/2512199#.VoD7DauxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834435/%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834050/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834225/%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%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2512160#.VoD7G6uxXIU
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 الشعب الجمهوري يعلن انضمامه رسمًيا لـ"ائتالف دعم مصر"

لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، في بيان أصدره موافقته رسمًيا على االنضمام إلى أعلن المكتب السياسي 

ائتالف دعم مصر، وذلك بعداالطالع على الوثيقة المعدلة لالئتالف والتي أكد أنها استجابت للمالحظات والمقترحات التي أبداها 

 .إلى حين اإلطالع على التعديالت ب السياسي في وقت سابق لتأجيل القرارالحزب على مشروع الوثيقة السابقة والتي دفعت المكت

 22/02/2102 ابة األهرامبو

 -نقابات :

 ألف توقيع لسحب الثقة من سامح عاشور 02تمرد المحامين" تعلن جمع "

ألف توقيع من أعضاء الجمعية العمومية  02أعلن محمد فاروق، المنسق العام لجبهة انقاذ المحامين "تمرد المحامين"، عن جمع 

 30و أضاف محمد فاروق لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستعقد مؤتمرا صحفيا عقب جمع  .لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور

 .ألف توقيع، مؤكدا أنها ستنفذ عدة فعاليات خالل أيام على مستوى الجمهورية فى جميع النقابات الفرعية

 28/02/2102 اليوم السابع

 -منظمات المجتمع المدنى :

 شباب اإلخوان ينقلبون على قياداتهم:من فشل باألمس ال يحق له اإلدارة اليوم 

لشباب جماعة اإلخوان، االنقالب على القيادة الحالية للتنظيم، معترفا بفشلها فى إدارة التنظيم فى الوقت أعلن بيان منسوب 

وقال البيان:"فشلنا في إدارة أنفسنا بأنفسنا، فليس من حق من فشل فى اإلدارة باألمس رغم تاريخه الدعوى أن يبقى  .الحالى

اإلخوان:"يعلم اهلل أننا من اإلخوان العاملين المنتظمين والذين ُبحَّت أصواتهم وأضاف شباب  ."مصرًا على اإلدارة اليوم والغد

إنذارا وتحذيرا ونصحا وتوجيها ولكننا لم نجد آذانا تصغى وال قلوبا تعى.. ما وجدنا إال أقوااًل مائعة وردودا باهتة تصب كلها في 

لشفافية والشورى الملزمة الحقة ولكن الحجة دائما الظرف ال يسمح معنى ما أريكم إال ما أرى، وطالبنا مرارا بتفعيل المحاسبة وا

 .عندما تمر المرحلة نتحاسب

 28/02/2102 اليوم السابع

 -تصريحات :

 

 نة فؤاد: الشعب لن يسمح بأى"نكسة" تعيد استنساخ الماضى فى البرلمانسكي

قالت سكينة فؤاد، إن البرلمان الحالى ليس الذى كان يتمناه الشعب المصرى، ألنه جاء نتيجة االضرابات التى حدثت فى البالد بعد 

محاوالت استنساخ الماضى من قبل البعض، منتقدة وأضافت أنه يجرى اآلن وقف  .الصالح والطالح"يناير، مشيرة إلى أنه يضم  22

دعم مصر هى مهمة البرلمان وليس ائتالف واحد"، مشيرة إلى أن البرلمان مؤسسة من  ": ما يقوم به ائتالف دعم مصر، قائلة

لفترة الماضية وتابعت :" المواجهات التى تمت خالل ا .مؤسسات قوة مصر، وال توجد جماعة لبناء مصر وأخرى للهدم فى البرلمان

أدت الى زيادة إرادة ووعى الشعب كما أن التحوالت الجذرية التى حدثت له لن تسمح ألى نكسة تعيد استنساخ الماضى ولن نعيد 

 ."مجموعة تسيطر على البرلمان

 28/02/2102 اليوم السابع

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834011/%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%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86--%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1/2511938#.VoD7cauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84/2512000#.VoD7SauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%89%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2512026#.VoD7QauxXIU
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 ".. ولن يستطيع إعادة "الحزب الوطنىللسيسيرفعت السعيد: ائتالف دعم مصر يسىء 

قال الدكتور رفعت السعيد ، رئيس الهيئة االستشارية لحزب التجمع ، إن اللواء سامح سيف اليزل شخصية محترمة لكنه ارتكب 

الفتا إلى أنه بعد حصول قائمته االنتخابية على نسبة كبيرة من األصوات، أراد أن يتفرع لتشكيل ائتالف برلمانى أخطًاء جسيمة، 

أن التصويت اإللكترونى تحت القبة سيجعل وثيقة ائتالف دعم مصر بال قيمة، حيث لن يعرف أحد  وأكد .تحت قبة مجلس النواب

ف أن قائمة دعم مصر تدعى وقوفها بجانب السيسى لكنها فى الحقيقة تسئ له، وال وأضا .ما إذا كان النائب قد صوت بنعم أو ال

 .على اإلطالق، مشيرا إلى أن سامح سيف اليزل لن يستطيع إعادة تجربة الحزب الوطنى أو االتحاد االشتراكى بالسيسيعالقة لها 

 28/02/2102 اليوم السابع

 

 أبو الفتوح وصباحي يهاجمان قرار إعادة انتخابات اتحاد الطالب

هاجم كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، قرار السطات المصرية 

ينايرووصف صباحي في تصريحات لصحيفة الشروق  25بإعادة انتخابات اتحاد طالب مصر، إثر فوز التكتل المحسوب على ثورة 

ب مصر، بـ"التدخل الفج في إرادة الطالب داخل الحرم الجامعي"، مشيرا إلى أن مثل هذه المصرية، قرار إعادة انتخابات اتحاد طال

 ."دولة مرتعشة تخوض معارك خاسرة مع شبابها، ما يدفعهم لليأس"القرارات تعبر عن سياسات 

 22/02/2102 20عربى

 -توك شو :

 ":"موجود بصفته أيهسيسيى منتقدا زيارة عدلى منصور للإبراهيم عيس

سيسى، بقصر االتحادية، معتبرًا أن هذا لللمحكمة الدستورية العليا، انتقد إبراهيم عيسى، زيارة المستشار عدلى منصور رئيس ا

لسيسى فى قصر االتحادية رغم احترامنا لوقال" مشهد زيارة عدلى منصور  .مشهد خارج عن إطار الفصل بين السلطات

هذا ما يجب أن يتم إطالقا لكليهما..هو موجود بصفته أيه؟ رئيس سابق وال رئيس المحكمة الدستورية العليا.. ألننى أرى أن 

بين السلطة القضائية األعلى فى مصر والسلطة التنفيذية األعلى فى مصر والفصل بين السلطات مايقولش إنه يروح يزور رئيس 

وأوضح أنه كان يمكن إجراء هذا اللقاء فى مشهد برتوكولى وليس فى زيارة خاصة، مضيفًا: "هذا  ."الجمهورية.. تحصل إزاى دى؟

  ."أسئلة حول إيماننا بالفصل بين السلطات يشوبه

 28/02/2102 اليوم السابع

 األمن الوطنى توفيق عكاشة: متصدرو المشهد بائتالف "دعم مصر" ورائهم

قال توفيق عكاشة، إن القائمين على ائتالف "دعم مصر" لديهم حداثة خبرة بالعمل السياسى، والمتصدرين للمشهد ليسوا هم 

وأضاف خالل لقائه ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "أون تى فى" أن أكثر  .أصحاب القصة ولكن ورائهم األمن الوطنى

أبلغوه باتصاالت تأتيهم من األمن الوطنى، لحضور اجتماعات ائتالف "دعم مصر" مشيًرا إلى أن االنتخابات األخيرة نائًبا  051من 

وتابع: "مخبرو األمن الوطنى كانوا يقفون أمام البرلمان ليطفشوا النواب، نحن أمام تعددية  .0822هى أنزه انتخابات منذ عام 

يأتى من بعدهم حزب المصرين األحرار، ثم حزب مستقبل وطن، ثم الوفد، ثم مجموعة ، و%26برلمانية يكون فيها المستقلين 

واستطرد: "هرمنا من التضحية بمن ينفذون األوامر لصالح وزير الداخلية، ولكى يبقى الوزير يضحى بمن قام بتنفيذ  ."من األحزاب

 ."ويسةوالوزير شال القيادات الك ..األوامر له، اتخنقنا وأصبح سيناريو مكرر

 22/02/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF--%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%8A%D8%B3%D9%89%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD/2511941#.VoD7bquxXIU
http://arabi21.com/story/879581/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8/2511869#.VoD7kauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/27/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%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%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/2511703#.VoD7rauxXIU
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 عكاشة: جميع اإلعالميين تعاونوا مع األمن إلسقاط اإلخوانتوفيق 

، 2106يونيو  61اإلعالميين، هم "أصدقاء األمن وكانوا عايزين يطيحوا باإلخوان"، في الفترة ما قبل أكد توفيق عكاشة أن جميع 

وقال إنه شعر بنية الغدر تجاهه منذ أن تم القبض عليه .وهي الفترة التي قامت فيها مظاهرات ضد حكم الرئيس محمد مرسي

أن دوره قد انتهى، قائال: "أخدوني لحم ورموني عضم.. خدوا اللي  وأشار إلى أن النظام يتعامل معه على.وإيداعه السجن سابقا

 هما عايزينه وأصبحت بالنسبة لهم مشكلة".

 22/02/2102 20عربى

 ل مجرى النيل لسد النهضة يعني بدء التشغيلمسؤول مصري: تحوي

اعتبر مستشار وزير الري المصري مغاوري شحاتة تحويل مجرى النيل لسد النهضة بدءا للتشغيل، فقال إن "الصور ولقطات الفيديو 

 الحياة" لبرنامجوأضاف ."المتداولة عن تحويل مجرى نهر النيل إلى سد النهضة، يعني محاولة لتجربته، تمهيدا إلعداده للتشغيل

أن "بدء إعداد السد للتشغيل سيكون عقبة رئيسية أمام المفاوضات، وبالتالي يجب أن يكون مبدأ الحوار مع إثيوبيا هو  "اليوم

وأشار المسؤول المصري إلى وجود ."عاما على األقل 22التزامها بتعهد واضح ومكتوب بعدم المساس بحصة مصر من المياه لمدة 

وقال إن االجتماع .الجانب اإلثيوبي تجاه احتياج مصر للمياه، وأن مباحثاتها مع مصر تفتقر إلى الصراحة والشفافيةسوء تقدير من 

الذي يعقده وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا، يجب أن يرد على التخوفات المصرية فيما يتعلق بنظام تشغيل السد، 

 .ات الفنية حولهواستمرار بنائه في ظل عدم اكتمال الدراس

 22/02/2102 20عربى

 -سوشيال ميديا :

 يناير 22اإلخوان" تشمت فى أزمة سد النهضة وتحرض أنصارها على استغاللها قبل "

اإلخوان طلعت فهمى، أنصار الجماعة على التصعيد خالل الفترة المقبلة، واستغالل حرض المتحدث اإلعالمى الجديد لجماعة 

وقال فهمى، فى بيان للجماعة، إن أزمة سد النهضة ستؤثر بشكل  .يناير 22أزمة سد النهضة للدعوة لمظاهرات قبل ذكرى ثورة 

 .التصعيد ضد الدولة كبير على الشعب المصرى، شامتا فى المصريين بعد األزمة ومحرضا أنصاره على

 28/02/2102 اليوم السابع

 

 "عاصم عبد الماجد يطالب الجماعة اإلسالمية باالنسحاب من "تحالف اإلخوان

عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة اإلسالمية، الجماعة باالنسحاب من تحالف دعم اإلخوان وإعالن وفاته، مشيرا إلى طالب 

وقال فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،:"منذ عام أصر اإلخوان على إنشاء المجلس  .أنه لم يعد له قيمة فى الوقت الحالى

خوان الممثل الوحيد في الداخل، وكالعادة وافق بقية الشركاء ومنهم حزب البناء والتنمية الثورى، على أن يظل تحالف دعم اإل

 ."على هذه الفكرة وشاركوا فيها

 28/02/2102 وم السابعالي

 تداول أنباء عن نقل سامح سيف اليزل للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعى عبر صفحاتهم، أنباء عن نقل اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتالف دعم مصر، إلى 

 . يوم السابع" التأكد من صحة الخبر المتداول حتى اآلنولم يتسنى لـ"ال .أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

 28/02/2102 اليوم السابع

http://arabi21.com/story/879686/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://arabi21.com/story/879680/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%82/2511966#.VoD7ZauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%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%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7/2511945#.VoD7aquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%B5/2511919#.VoD7hKuxXIU
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 إبريل تعلن إلقاء القبض على إثنين من أعضائها 2

وبثت الحركة في منشور عبر  .ركة من منازلهم فجر اليومإبريل إلقاء القبض على إثنين من أعضاء الح 2أعلنت حركة شباب 

إعتقال الزميلين محمد نبيل )عضو المكتب السياسي :صفحتها الرسمية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" قالت فيه

ِقبل األمن  للحركة(، وأيمن عبد المجيد من منازلهم منذ قليل، وإقتياد أيمن عبد المجيد إلى قسم النزهة والتحقيق معه من

إبريل النظام وكافة أجهزته األمنية  2الوطني، بينما لم يستدل على مكان الزميل محمد نبيل حتى اآلن .وتحمل حركة شباب 

 ."مسئولية سالمتهم كاملة

 28/02/0221 مصر العربية

 ساويرس يعتبر استضافة فضائيته لعكاشة "فاصال كوميديا"

وغرد ساويرس، .سخر نجيب ساويرس، من اإلعالمي توفيق عكاشة، بسبب استضافته على قناة "أون تي في" التي يملكها ساويرس

 ."زلزال ضحك، حصريا على أون تي في كوميدى، فاصل اآلن، و": "تويتر"بـ حسابه على

 22/02/2102 20عربى

 خالد علي: تعددت احتجاجات العمال والمطلب واحد

وكتب علي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع  .تضامن المحامي خالد علي مع مطالب عمال مصر في تحقيق العدالة االجتماعية

االجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "من ألومنيوم نجع حمادى إلى السكة الحديد إلى بتروتريد إلى غزل شبين، االحتجاجات التواصل 

 ."العمالية متعددة والمطلب واحد: )العدالة االجتماعية(. متضامن مع مطالب عمال مصر

 22/02/2102 مصر العربية

 وائل قنديل: نهر النيل غطاء يستخدم كغطاء لمشاريع خفية

وكتب قنديل تدوينة  .قال الكاتب الصحفي وائل قنديل، أن المشاريع التي تنقذ في نهر النيل ليست حقيقية، على حد تعبيره

بوك" قال فيها: "يقول لنا التاريخ إن كل المشاريع التي تنفذ في نهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس 

 ."النيل تنشأ كغطاء لمشاريع سياسية خفية، حتى وإن كان المعلن قضايا بيئية وتنموية

 22/02/2102 مصر العربية

 طارق الزمر: زلزال يناير ضرب االستبداد في مصر

وكتب الزمر تغريدة عبر  .يناير بالزلزال الذي أصاب أركان االستبداد في مصر 22وصف طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ثورة 

"ثورة يناير هي زلزال ضرب أرض مصر وصدع كل أساسات اإلستبداد  حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر"تويتر" قال فيها:

 ."فيها وما تبقى منه قائم على غير أساس ينتظر الهزة األخيرة

 22/02/2102 مصر العربية

 حكم مصر تميم البرغوثي: السيسي أسوأ من

وكتب البرغوثي تدوينة  .اعتبر الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، أن النظام في مصر يشن حرًبا ضد الشباب، على حد وصفه

عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "عبد الفتاح السيسي ربما يكون أسوأ من حكم مصر على اإلطالق، 

وتابع: "إلى أصدقائي المؤرخين... ."الفاطمي الذي حرم الملوخية والحمامات واصطياد أي سمكة بقشر بما في ذلك الحاكم بأمر اهلل

 سؤال فضولي حقيقي، هل قرأتم عن أي حاكم للبالد منذ فرعونها االول كان أسوأ من هذا الجنرال؟ 

 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%A7/856261-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
http://arabi21.com/story/879676/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7#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%A7/856021-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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%A7/855841-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%83%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D9%81%D9%8A%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%A7/855817-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%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%A7/855772-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 النشره المجتمعيه

 

 أوال:الحراك المجتمعي

 مظاهرات بالبحيرة الستبعاد ذوي االحتياجات الخاصة من مسابقات الوظائف الحكومية

ديسمبر، بالتظاهر أمام ديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور،  22قام العشرات من ذوى االحتياجات الخاصة بالبحيرة اليوم، األحد  

وأكد المحتجون على قبول  التى أعلن عنها مؤخًرا % 2من الوظائف الحكومية ضمن مسابقة الـاحتجاجا على استبعادهم 

المتقدمين األكبر سًنا الذين تعدوا الخمسينات من العمر واستبعاد المتقدمين الشباب، الفتين إلى عدم قبول التظلمات التى 

نتيجة تلك المسابقة وإعادتها مرة أخرى وفقا لمعايير أكثر  وطالب المشاركون بإلغاء تقدموا بها إلى هيئة التنظيم واإلدارة

 شفافية وعدالة على حد قولهم.

 2102-02-22 بوابة االخبار

 وقفة احتجاجية ألولياء أمور طالبات المعهد األزهري بشبين القناطر

نظم العشرات من أولياء أمور طالبات مرحلتي اإلعدادية والثانوية األزهرية بشبين القناطر، وقفة احتجاجية أمام المعهد الديني، 

الطالبات أن َمن اتخذ القرار لم يراع أنهن طالبات، وأكدت  اليوم اإلثنين، اعتراًضا على قرار نقلهم إلى المعهد األزهري بكفر شبين

والمعهد الذي يريدون نقلهن إليه في منطقة غير آمنة، خاصة أنه وسط األراضي الزراعية، كما أن وسائل المواصالت صعبة، في 

 ظل الدراسة في الفترة المسائية، والتي تنتهي في السادسة مساًء، األمر الذي يمثل خطًرا عليهن.

 2102-02-28 البوابه نيوز

 عمال "الزيوت المتكاملة" بالسويس يمنعون اإلدارة من نقل المعدات إلى القاهرة

 منع عمال شركة "الزيوت المتكامة" المتوقفة عن العمل منذ عام ونصف بالسويس محاولة رئيسها نقل المعدات وآالت التصنيع

وأوضح مصدر أمني أن العمال أبلغوا  الخاص بالمصنع، مساء أمس األحد، من مقر الشركة بمنطقة عتاقة بالسويس إلى القاهرة

اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، بخطوة المالك، وسعيه لنقل المعدات من المصنع إلى مخازن الشركة لبيعها، ثم 

كان عمال الشركة قد حرروا و القاهرة، ومنعوا مرور السيارات المحملة بالمعدات –السويس  بطريق 010توجهوا إلى بوابة الكيلو 

محاضر، اتهموا فيها صاحب الشركة أحمد فؤاد علم الدين بوقف صرف رواتبهم، منذ  01عدة محاضر بقسم عتاقة تجاوز عددها 

التهديد بتسريحهم، وتقديمه طلبا بالغلق الكلي عامال، و 581فبراير الماضي، وعدم صرف أجور وبدالت العاملين وعددهم 

 للمصنع، بعد الحريق الذي شب بمخازن المنتج  فى آخر أكتوبر الماضي.

 2102-02-28 البوابه نيوز

 لتأخر صرف رواتبهم.. وقفة احتجاجية لعمال محطة "سخا" بكفر الشيخ

العاملون المؤقتون بالميكنة الزراعية بمحطة البحوث بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وقفة احتجاجية؛ لتأخر صرف رواتبهم نظم 

يقول محمد السيد محمد: "نحن عمالة مؤقتة نعمل بالميكنة الزراعية وتابعين لمركز البحوث الزراعية"، و لشهرين متتابعين

ويضيف محمد السيد "نعول أسر، ومطلوب منا توفير النفقات، واستدان البعض  شهرينمشيًرا إلى أنهم لم يستلموا رواتبهم منذ 

لعالج أبنائه"، قائًلا: "وبرغم توسالتنا المتعددة للمسؤولين، إال أنهم لم يهتموا بشكوانا"، مؤكًدا أن مركز البحوث الزراعية عّين 

 .مال على مستوى الجمهورية لم يتم تعيينهمبعض العمالة المؤقتة بأحد أقسام وحدات المركز، وترك آالف الع

 2102-02-22 رصد

http://akhbarelyom.com/article/567ffd72acb0d56f338b7c59/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1451228530
http://www.albawabhnews.com/1685657
http://www.albawabhnews.com/1685231
http://rassd.com/171104.htm
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 أقتصاد

 مليار دوالر 22مليار وتصدر بـ 21فكري السعيد: مصر تستورد بـ

 وأستاذ االقتصاد السياسي بالجامعاتأكد الخبير االقتصادي د. فكري السعيد األمين العام لالتحاد الدولي لشباب األزهر والصوفية، 

 22مليار وتصدر بـ  21مليار دوالر، فمصر تستورد بـ 68المصرية، أن الفجوة بين الصادرات والواردات في الميزان التجاري بلغت 

ى نشر ثقافة وأرجع د. السعيد خالل أحد الندوات االقتصادية باالتحاد الدولي لشباب األزهر عن ثقافة االستهالك، ذلك إل مليار

 من غذائه. %81االستهالك والتوطين لها في بلد يعاني من ضعف في اإلنتاجية ويستورد أكثر من 

 2102-02-82 بوابة االخبار

 «سيمنز»لخطوط إمداد الغاز لمحطات مليار جنيه  6.2وزير البترول : 

كيلومترا باستثمارات  622كشف المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية ، عن بدء تنفيذ خطوط غاز بإجمالي أطوال 

منز مليار جنيه ،إلمداد محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة اإلدارية الجديدة، التي تنفذها شركة سي 6.2تصل لنحو 

 من اإلنتاج الحالي من الكهرباء. %52وتمثل المحطات الثالث نحو  ألف ميجاوات للشبكة القومية لكهرباء مصر 05.5العالمية الضافة 

 2102-02-28 جريدة االهرام

 الغرفة التجارية باإلسكندرية تحذر من تقليل االستيراد.. وحرفيون: "التجار بيمصوا دم الشعب"

حذرت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في اإلسكندرية، من قرار الحكومة بتقليل استيراد البضائع والسلع من الخارج، في 

جار يمصون دماء الشعب و"مستكترين عليهم أكل العيش من عرق الوقت الذي قال فيه عدد من الحرفيين وصغار الصناع، إن الت

وشدد حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باالتحاد العام للغرف التجارية، على ما وصفه بخطورة االندفاع ."الجبين

وعلى الجانب اآلخر، .كومة المصريةفي اتخاذ قرار تقليل االستيراد دون دراسة متأنية من قبل المستثمرين والغرفة التجارية والح

قال محمد عبدالفتاح، عضو الغرفة التجارية باإلسكندرية، إن أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية المصرية، يهدد الدولة، والتي 

فيقول  أطفال بسوق "ظنانة" بوسط المدينة،أما رجب فوزي، صانع لعب .تحاول أن تهذب االستيراد واالعتماد على المنتج المصري

"المستوردون قضوا على أكل عيشنا ومصوا دم الشعب، ورافضين يسيبولنا فرصة نشتغل وناكل عيش بعرق جبينا، وعايزين 

 يشتروا كل حاجة من برا حتى هدومنا الداخلية".

 2102-02-28 الوطن

 إجمالي التكلفة االستثمارية لمشروعات المناطق الحرةمليار دوالر  25.2

مليار  00مشروًعا، بإجمالي رءوس أموال  0021أكد أشرف سالمان، وزير االستثمار، وصول إجمالي عدد مشروعات المناطق الحرة إلى 

ن، أن المشروعات تنقسم بين وأضاف سالمان، في تصريح له، اليوم اإلثني مليار دوالر 25.2دوالر، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 

 مشروًعا بالمناطق الحرة العامة. 222مشروًعا بالمناطق الحرة الخاصة، و 808

 2102-02-28 البوابه نيوز

 مليار جنيه في أولى جلسات األسبوع 0.6البورصة تخسر 

مليون دوالر،  021.8مليار جنيه، أي ما يوازي  0.6على تراجع جماعي لألسهم، لتخسر نحو أنهت البورصة أولى جلسات األسبوع 

  .مليار جنيه إغالق الخميس الماضي 522.10مليار جنيه، مقابل  525.2ليغلق رأس المال السوقي عند 

 2102-02-22 رصد

 

http://akhbarelyom.com/article/568068afacb0d50b14fb8279/%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8060-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8022-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1451255983
http://www.ahram.org.eg/News/131768/5/462319/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/883405
http://www.albawabhnews.com/1685664
http://rassd.com/171106.htm
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 تراجع الدعم الحكومي للغاز والبترولنسبة  %50.5باألرقام.. 

مليار جنيه، في مقابل  26.0، حوالي 2102- 2105قالت وزارة البترول إن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية عام 

ر جنيه، والبوتاجاز مليا 62.2وبلغ دعم السوالر حوالي  .%50.5مليار جنيه خالل العام السابق، محقًقا انخفاًضا نسبته حوالي  022.2

وقالت  مليارات جنيه 5.2مليار جنيه، باإلضافة إلى دعم المازوت والذي بلغ حوالى  02.2مليار جنيه، والبنزين حوالي  0268حوالي 

مليون طن والمتكثفات حوالي  0.2مصادر بالهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحفية: إن إنتاج مصر من البوتاجاز بلغ حوالي 

 581ألف طن سنوًيا، وخليط اإليثان بروبان  211ليون برميل سنوًيا، فضاًل عن وصول إجمالي إنتاج البروبان التجاري لحوالي م 61

 .ألف طن سنوًيا

 2102-02-22 رصد

 مصر خارج تصنيف "فوربس" للدول الجاذبة لالستثمار في العالم

الذي أوشك على االنتهاء  2102تصنيف مجلة "فوربس" األميركية ألكثر الدول جذًبا لالستثمار في العالم خالل عام  خرجت مصر من

وصّنفت المجلة، اإلمارات  دولة، فيما جاءت الدول الخليجية في صدارة الدول العربية األكثر جذًبا لالستثمار 055والذي حوى نحو 

 22عالمًيا، ثم الكويت في المرتبة السابعة عربًيا والـ 58دولًيا، تلتها قطر في المركز الـ 51ا والـفي المرتبة األولى خليجًيا وعربيً 

عالمًيا، كما قالت المجلة إن حصة المواطن اإلماراتي من الناتج المحلي اإلجمالي  50عالمًيا، في حين حلت األردن في المرتبة الـ

 .ألف دوالر 062.2في قطر  ألف دوالر هذا العام، في حين بلغ 22.6بلغت 

 2102-02-22 رصد

 مليار جنيه في أولى جلسات األسبوع 0.6البورصة تخسر 

مليون دوالر،  021.8مليار جنيه، أي ما يوازي  0.6أنهت البورصة أولى جلسات األسبوع على تراجع جماعي لألسهم، لتخسر نحو 

  .مليار جنيه إغالق الخميس الماضي 522.10مليار جنيه، مقابل  525.2المال السوقي عند  ليغلق رأس

 2102-02-22 رصد

 %62.. مبيعات السيارات تتراجع بنسبة 2102خالل الربع األخير من 

 .2105، مقارنة بنفس الفترة خالل عام %62، بنحو 2102األخير من عام شهدت معدالت بيع السيارات بمصر تراجًعا خالل الربع 

وقالت الشركة المصرية لتجارة السيارات، إن تراجع المبيعات بمصر، جاء بسبب الطلب الكبير على العديد من الطرازات غير 

دات الجديدة للبنوك والتي يتخطى عائدها الموجودة بالسوق، وأرجعت الشركة أيًضا سبب التراجع إلى اتجاه األفراد نحو شراء الشها

 .، ووضع مدخراتهم بها، بداًل من شراء سيارات أو عقارات أو أراض%06.2نسبة الـ

 2102-02-22 رصد

 صحه

 مرضى مستشفى بنها التعليمي للمحافظ: "الحال ال يسر عدو وال حبيب"

مرضى مستشفى بنها التعليمي ومواطني محافظة القليوبية، المحافظ الجديد الدكتور رضا فرحات من سوء اشتكي عدد كبير من 

حال مستشفى بنها التعليمي، وعبر المتضررون عن سخطهم، داعين إلى التدخل والعمل على االرتقاء بالنظام الصحي والعالجي 

حبيب"، كما اشتكى المرضى من سوء حالة دورات المياه واألبواب  والنظافة، معبرين بقولهم: "حال المستشفى ال يسر عدو وال

 والشبابيك بالمستشفى.

 2102-02-22 البوابه نيوز

http://rassd.com/171090.htm
http://rassd.com/170902.htm
http://rassd.com/171106.htm
http://rassd.com/171096.htm
http://www.albawabhnews.com/1685158
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 تعليم

خلل قانونيغاء نتيجة اتحاد طالب الجامعات لوزير التعليم العالي: إل  

التعليم العالي، إن وقف اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد طالب الجامعات بسبب وجود ما سماه "خلل قال الدكتور أشرف الشيحي وزير 

 قانوني" في االنتخابات، وإنه ال بد من مراجعته من قبل مجلس الدولة قبل اتخاذ القرار بإلغاء نتيجة االنتخابات أو اعتمادها

نه تم إخطار مجلس الدولة رسميا لمعرفة رأي القانون في االنتخابات وأضاف وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ"رصد" أ

 .والتأكد من وجود خلل يستدعي إلغاء نتيجتها، وسيتم اعتماد قرار مجلس الدولة أيا كان احتراما للقانون

 2102-02-22 رصد

 

 إعالم

 فساد": الحكومة اتهمت في شرفها ولم تتحركمليار  211إبراهيم عيسى عن الـ"

قال اإلعالمي إبراهيم عيسى، إنه يجب على  المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التحلي بالشجاعة والجرأة 

وأضاف  مليار جنيه 211الكافية التي تجعله يفصح عن أسماء الشخصيات والجهات المتورطة في الفساد الذي يعادل قيمته 

عيسى، خالل حواره في برنامج "مع إبراهيم عيسى"، على قناة "القاهرة والناس"، أنه كان من المفترض أن يتحرك رئيس 

وتابع: "يبدو أن الحكومة  .الحكومة المهندس شريف إسماعيل بعد هذا التصريح، ولكن رئيس الحكومة والوزراء لم ينزعجوا

 ا تملك وهو شرفها ولم تتحرك".الحالية جلدها سميك، اتهمت في أعز م

 2102-02-28 الوطن

 سياحه

 %02انخفاض اإلشغال السياحى بشرم الشيخ إلى 

يث ورأس السنة، حسجلت فنادق شرم الشيخ انخفاضا شديدا فى نسبة اإلشغاالت الفندقية، بالتزامن مع احتفاالت أعياد الميالد 

وأكد العميد عصام خضر، مدير مركز العمليات وإدارة األزمات  كانت تسجل أعلى نسبة إشغال فى مثل هذا التوقيت من كل عام

، مشيرا إلى أن هذه النسبة ال تقارن %02بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أن نسبة اإلشغال السياحى، هذا العام، تصل إلى 

هذا التوقيت بالعام السابق، حيث كان يفضل األجانب من مختلف جنسيات العالم االحتفال بأعياد بمعدالتها فى مثل 

 .الكريسماس على أرض شرم الشيخ

 2102-02-28 الشروق

 ومواصالتنقل 

 التذاكر دفع عن الركاب امتناع بسبب البحري بالوجه قطار موعد تأخر": النقل"

اإلسكندرية" تأخر عن موعد قيامه من محطة -على خط "القاهرة 012أعلن المتحدث اإلعالمي لوزارة النقل إن القطار رقم 

إبراهيم، في بيان له، أن القطار كان مقررا قيامه الساعة وأضاف  رمسيس بسبب رفض عدد من الركاب دفع قيمة التذكرة المقررة

الواحدة ظهًرا ضمن جدول التشغيل المعد مسبًقا ولم يبدأ رحلته من القاهرة حتى اآلن، وتم استدعاء شرطة النقل والمواصالت 

 للتدخل والسيطرة على تلك الفوضى والقبض على الركاب المخالفين وتحرير محاضر لهم.

 2102-02-22 بوابة االخبار

http://rassd.com/171114.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/884251
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122015&id=2ff8d115-f4ea-4699-a449-ce1e8a5afb85
http://akhbarelyom.com/article/567fea51acb0d5b2272fc5c7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-1451223633
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 القاهرة لتصاعد دخان بالجرار -تعطل قطار كفر الزيات

القاهرة"، تعطل بين محطتي كفر الزيات ومشال؛ لوجود دخان  -منوف -ركاب "كفر الزيات 268النقل، إن قطار رقم قالت وزارة 

سفري  6028أنه تم ضم الجرار رقم  -في بيان لها-وأضافت  بالماكينة؛ حيث تم استعمال طفاية من عهدة الجرار، وتم تخزينه

 .بصفة إمداد 2:21مقرر قيامه الساعة  855لقطار 

 2102-02-28 رصد

 الزراعه

 ألف طن قمح من األرجنتين يناير المقبل 021صحيفة إسبانية: مصر تستورد 

سنوات دون نجاح األرجنتين فى الحصول على المناقصات لتصدير القمح لمصر،  6قالت صحيفة كالرين اإلسبانية أن بعد أكثر من 

ألف طن بحلول يناير المقبل. وأوضحت الصحيفة أن مصر  021آخرى لتصبح الرائدة فى العالم بمجال الحبوب، إذ ستصدر  تعود مرة

 .يناير المقبل 60و 20ألف طن من القمح األرجنتينى فى مناقصة للشحن فى الفترة بين  021اشترت 

 2102-02-28 اليوم السابع

 أخرى

 من القرى تعانى من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي %22.8اإلحصاء: 

حول  للجهازأكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، أن أبرز النتائج الصادرة عن المسح الشامل 

وأوضح أبو بكر الجندى، خالل المؤتمر الصحفى  خصائص الريف المصرى، كانت حول مدى توافر خدمات التيار الكهربائى بالقرى

من تلك القرى  %22.8المنعقد اليوم اإلثنين، بمقر الجهاز إلعالن نتائج المسح الشامل لخصائص الريف، أن البيانات كشفت أن 

من القرى التي بها شبكة تنقطع عنها الخدمة  %68.5وأضاف، رئيس الجهاز، أن  التيار الكهربائى بشكل يومىتعانى من انقطاع 

 فقط هي التي نادرا ما تنقطع عنها الخدمة. %02مرة كل يومين أو ثالثة أيام، و

 2102-02-28 البوابه نيوز

يوميا المياه تنقطع عنها %02من القرى ليس بها شبكة مجارى و % 22اإلحصاء:   

أعلن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصرى فى 

المسح رصد حالة البنية التحتية واألنشطة ، والذى تم ميدانيا خالل الفترة من شهر إبريل إلى شهر يوليو، وشمل هذا 2102عام 

 %20االقتصادية ومدى توافر الخدمات بها. وأضاف رئيس الجهاز، خالل المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم االثنين، بمقر الجهاز، أن 

ا كشفت نتائج من القرى بالريف تحتاج إلى خدمات الصرف الصحى، حيث أن ثالثة أرباع القرى اليوجد بها شبكة مجارى عامة، كم

 .من القرى التى تملك شبكة عامة للمياه تنقطع عنها الخدمة يوميا %02.0المسح أن 

 2102-02-28 اليوم السابع

 مياه الصرف تغرق أرقى أحياء اإلسماعيلية

ت مياه الصرف الصحي أرقى أحياء اإلسماعيلية، "السلطان حسين" بحي أول منذ أمس، وتسببت في الروائح الكريهة وتعطيل أغرق

وأرجع بعض األهالي سبب المشكلة إلى كثرة بناء األبراج وتهالك البنية التحتية للمحافظة، هذا بسبب فساد  الحركة المرورية

تراخيص بناء األبراج رغم صدور قرار سابق بمنع بنائها، لكن يقوم العاملون بالحي بإصدار العاملين في األحياء وإصدارهم 

 .تصاريح بناء بتواريخ قديمة مقابل رشاوى ضخمة

 2102-02-28 رصد

http://rassd.com/171164.htm
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-120-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-/2512159#.VoEEYPkrLIU
http://www.albawabhnews.com/1685724
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--75--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8815-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/2512255#.VoEDrvkrLIU
http://rassd.com/171148.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 جمعية لإلخوان بالمنيا 22السابع":تجميد أموال وكيل وزارة التضامن لـ"اليوم 

قال مصطفى عبد اهلل وكيل وزارة التضامن بالمنيا إنه تم إحالة جمعية الوحدة اإلسالمية بحى شاهين ببندر المنيا للنيابة 

لمعرفة أوجه جمعية، وتشكيل لجان لمراجعة مستنداتها  22العامة، بسبب وجود مخالفات مالية جسيمة، كما تم تجميد أموال 

بمركز العدوة،  6الصرف وإنفاق األموال ومراجعة اإليرادات لمعرفة مصادرها، قبل العرض على مديرية التضامن إلبداء الرأى، ومنها 

 01ببندر ملوى، و 6بأبو قرقاص، و 00بمركز المنيا، و 02ببندر المنيا، و 5بسمالوط، و 01بمطاى، و 2ببنى مزار، و 2بمغاغة، و 8و

 . جمعية نهائيا 02وأشار عبد اهلل، إلى أنه تم حل  .جمعية 22بمركز ديرمواس، بإجمالى  6ملوى، وبمركز 

 28/02/2102 اليوم السابع

 

 يوما 21للمحاسبات يعلن اختفاء عضو بالجهاز عقب مأمورية قام بها منذ المركزى 

يوما، وذلك عقب انتهائه من تأدية عمله  21أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم االثنين، عن اختفاء أحد موظفى الجهاز منذ 

لمتحدث الرسمى، فى بيان، إن عضو الجهاز الذى ومن جانبه، قال أسامة المراغى ا .المكلف به من قبل المركزى فى وزارة األوقاف

ديسمبر الجارى،  2يدعى "على محمد عمر" يعمل بالجهاز المركزى "مراجع"، اختفى عقب االنتهاء من مأموريته بوزارة األوقاف منذ 

  . وتم تحرير المحضر الالزم بالواقعة بقسم شرطة عين شمس، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 28/02/2102 اليوم السابع

 

 وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث انفجار فيصل

رشوان حسين، مصرعه متأثرا بإصابته في االنفجار الذي شهده عقار شارع سهل  لقي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار

سنة، ونجوى  21وفيات، بعد أن توفيت سيدتان هما هدى حسين  6حمزة بفيصل، ليرتفع بذلك عدد الضحايا في الحادث إلى 

رت وذكماثل عدد من المصابين إلى الشفاء،بينما ال تزال هناك حالة أخرى خطيرة بالعناية المركزة، في الوقت الذي ت.سنة ٢٤محمد 

النفجار بسبب تسرب وأوضح المصدر أن المعاينة األولية لموقع الحادث، أظهرت وقوع ا. مصاب  00مصادر ان عدد المصابين بلغ 

 .غاز

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 "محامو طوخ" يعلنون اإلضراب عن العمل بعد حبس قاض لزميل لهم بسبب رنين هاتفه

ساعة، بسبب رنين  25أضرب عشرات من محامو طوخ، عن العمل، بمحكمة طوخ الجزئية، اليوم األحد، بعد حبس قاض لمحام 

واعترض المحامون المضربون عن العمل على قرار القاضى، وهو ما تسبب فى هرج داخل القاعة، انصرف .الجلسةهاتفه أثناء 

بعدها القاضي لحين هدوء المحامين، ولكنهم أعلنوا اإلضراب واالمتناع عن الحضور أمامه، مطالبين بنقله الفتعاله عدة مشكالت 

 سابقة معهم.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-76-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88/2512111#.VoD7LKuxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%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%8A%D8%B9%D9%84%D9%86--%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8/2512113#.VoD7JquxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/834592/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/211/834405/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%B7%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A.aspx
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 بطنطا تينمفرقعات الغربية تحبط مفعول قنبل

أول قنبلة، وتم إحداث صوت مرتفع، أكد مسئول أمني، أن ضباط وحدة قسم المفرقعات بمديرية أمن الغربية، أحبطت مفعول 

يذكر أن شارع البحر بطنطا شهد حالة من الهلع .وجار التعامل مع الثانية وذلك وسط حالة من الترقب والحذر بين أجهزة األمن

صباح اليوم األحد، لدى المواطنين المترددين على مجمع التأمين الصحي بعد االشتباه في وجود جسمين غريبين داخل كيس 

 بجوار بوابة مجمع التأمين الصحي في مدينة طنطا، وانتقلت أجهزة األمن للتعامل معهما.

 22/02/2102 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات :

 بدء التحقيقات فى مصرع شاب على يد رقيب شرطة بكفر الشيخ

التحقيقات، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام األول لنيابات كفر الشيخ، فى مقتل خالد بدأ رئيس نيابة بيال 

سنة، رقيب شرطة ، يقيم  60سنة، صاحب مصنع آيس كريم، ويقيم بمدينة الحامول على يد "السيد أ.أ.ا"، 25حسام أبودية 

العيان؛ فالرواية األولى تؤكد أن رقيب الشرطة كان يقود سيارته  وتعددت روايات شهود،  ية إبشان بمركز بيال، بطلق نارىبقر

ل د ج، قبالة قرية إبشان متجهًا لبيال، وحدث تصادم بين مرأة السيارة التى يستقلها ومرأة  2282تحمل لوحات معدنية أرقام 

يارته، فيما رفض شقيق المجنى مالكى كفرالشيخ، ويقودها شقيق المجنى عليه، ونزل الرقيب من س 21221سيارة تحمل أرقام 

توقيفها، فأصابت الطلقة عليه التوقف، وفر بها، مما دفع رقيب الشرطة إلطالق الرصاص بسالحه الميرى على السيارة بهدف 

 .رأس خالد

 28/02/2102 اليوم السابع

 

 تعدى على ضابط شرطةبتهمة السنوات  6محكمة النقض تؤيد سجن طالب

قضت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من أحد الطالب المنتمين لجماعة اإلخوان، على حكم الجنايات الصادر بمعاقبته 

دفاع أحمد رمضان الدحار، الطالب وكان .سنوات، وقررت تأيدت سجنه إلدانته باالعتداء على ضابط شرطة 6بالسجن المشدد 

بالفرقة األولى كلية العلوم جامعة األزهر فرع أسيوط، تقدم بطعن أمام محكمة النقض إللغاء حكم اإلدانة الصادر ضد موكله 

 سنوات، التهامه باالعتداء على ضابط شرطة بالشرقية. 6بالسجن 

 28/02/2102 بوابة األهرام  

 

 ألف جنيه 211السجن المؤبد لـ"قائد الخلية النوعية لإلخوان" بـ"ميت عقبة" وتغريمه 

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور هادي عزب رئيس النيابة الكلية، بالسجن المؤبد على 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، .ألف جنيه 211وتغريمه  النوعية لإلخوان بمنطقة ميت عقبةقائد الخلية شخص بتهمة انه 

يناير  22ية نوعية لجماعة اإلخوان، تهدف إلى القيام بعمليات تخريبية، قبل أعياد عن تورط المتهم "أحمد.إ.م.ع"، بقيادة خل

 ألخوان .لمان بتكليف من جماعة اوانعقاد البر

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 

http://www.albawabhnews.com/1683726
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/2511947#.VoD7XauxXIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/834659/%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/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/834659/%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/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/834420/%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%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%80%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%B9.aspx
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 بإنشاء غرفة صناعة اإلعالم قبول التنازل في دعوى توفيق عكاشة المطالبة

لتنازل بقبول ا الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة يوم األحد، برئاسة المستشار أحمدلثانية بمحكمة القضاء اإلداري قضت الدائرة ا

 في الدعوى القضائية المقامة من توفيق عكاشة، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة اإلعالم

المرئى والمسموع باتحاد الصناعات، وذلك لصدوره بناء على معلومات مغلوطة، وألشخاص أصحاب مأرب ضار باإلعالم المرئى 

 والمسموع، بحسب الدعوى، وذلك بعد أن قرر مقيم الدعوى ترك الخصومة.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية 22سلطات مطار القاهرة تضبط 

هاربين من حكم جنائي وحالة تسول وتزوير  هارًبا من أحكام قضائية وشخصين 22تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط 

 ومحاولة تسلل للبالد بجواز سفر مزور.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 االستشكال الرابع لـإلفراج عن "يوسف شعبان" و"ماهينور" و"قهوجي" بأحداث الرملرفض 

رفضت محكمة جنح مستأنف أول الرمل، اليوم األحد، االستشكال الرابع المقدم من كل من؛ ماهينور المصري، ولؤي قهوجي، 

أشهر، في القضية المعروفة  6سجن سنة و العضوين بحركة االشتراكيين الثوريين، والصحفي يوسف شعبان، المحكوم عليهم بال

ويعتبر هذا االستشكال هو الرابع الذي ترفضه المحكمة، حيث سبق ورفضت استشكاًلا آخر للمتهمين ."بـ "أحداث قسم الرمل

أشهر، كما رفضت استشكالين للصحفي "يوسف شعبان" لوقف تنفيذ الحكم ضده بسبب  6الثالثة، للمطالبة بإخالء سبيلهم منذ 

 روف مرضه.ظ

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 من حرس قسم شرطة أوسيم بعد تسببهم في هروب متهم من النيابة 5حجز 

ساعة، علي ذمة التحريات،  25من حرس قسم شرطة أوسيم  5أمرت نيابة قسم إمبابة، برئاسة المستشار عبداهلل المهدي، بحجز 

 التهامهم بالتسبب في هرب متهم قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 سنوات بقضية "أحداث مشيخة األزهر" 2طالبًا أزهرًيا على حكم سجنهم  00النقض تقبل طعن 

تهامهم سنوات ال 2طالًبا بجامعة األزهر على الحكم الصادر ضدهم بالسجن  00قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن 

 بالتجمهر فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ"أحداث مشيخة األزهر" وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/834441/%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/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%BA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/207/834064/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/211/834454/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/834152/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%AC%D8%B2--%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/834102/%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%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86--%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87%D9%85--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7.aspx
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 انقضاء دعوى السب المقامة من نجيب ساويرس ضد عبد الرحيم علي بترك الخصومة

ضد  نجيب ساويرسيوم السبت، في الدعوى المقامة من ئاسة المستشار محمد الحسيني، برقررت محكمة جنح العجوزة، 

الرحيم على تتهمه بالسب والقذف، اعتبار المدعي تارك الخصومة في الدعويين المدنية والجنائية لتخلفه عن الحضور في عبد

ضد اإلعالمي والبرلماني عبدالرحيم علي، يتهمه وكان ساويرس قد أقام جنحة مباشرة، .جلسة اليوم وإلزامه بمصاريف المحاماة

 بالسب والقذف.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 بار كاذبة لنيابة أمن الدولةإحالة بالغ يتهم هشام جنينة بنشر أخ

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، بالغا ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، 

البالغ وورد في .يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها اإلضرار باالقتصاد القومي إلى نيابة أمن الدولة العليا التخاذ الالزم والتحقيق

أن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مريبة للرأي العام، الغرض منها اإلساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية 

فيها والتشكيك في نزاهتها، وتحدث عن ارقام فساد كبيرة مما يصيب المواطنين باليأس من اإلصالح ويساعد على إقرار حالة 

 ن الشباب ألنهم ال يجدون سوى تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع.عامة من الخنوع واالتكال بي

 22/02/2102 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 إبريل" 2مصر: اختطاف عضَوي المكتب السياسي لـ"

في وقٍت ُمتأخر من ليل األحد، أّن مجهولين اختطفوا عضوي المكتب السياسي في الحركة، إبريل" المصرية،  2أّكدت حركة "شباب 

وحّملت الحركة السلطات وأجهزة األمنية المسؤولية الكاملة عن سالمة عضوي مكتبها السياسي، .محمد نبيل، وأيمن عبد المجيد

 .العام لها، عمرو علياللذين ينضمان إلى قائمة المختطفين السابقين، وكان آخرهم، المنسق 

 28/02/2102 العربى الجديد

 

 القبض على مدرس "إخواني" بالبحيرة لتحريضه على التجمهر

ألقت األجهزة األمنية بالبحيرة، اليوم اإلثنين، القبض على مدرس ينتمي لجماعة اإلخوان ، بمركز أبو حمص، والمطلوب ضبطه 

 بتهم التظاهر والتجمهر.

 28/02/2102 البوابة نيوز

 

 بقناالقبض على موظف بمركز أبوتشت بتهمة األنضمام لألخوان 

تلقى اللواء صالح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطاًرا يفيد بالقبض على "محمد حسن شعبان"، موظف بمركز أبوتشت، بتهمة 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى .يناير المقبل 22اإلخوان والدعوة للتظاهر في  االنضمام لجماعة

 التحقيقات.

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/834077/%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%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1.aspx
http://www.albawabhnews.com/1682641
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://www.albawabhnews.com/1685675
http://www.albawabhnews.com/1684764
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 في سورياضمن أفراد خلية عنقودية على اتصال بـ"داعش" بتهمة انهم  شابين  القبض على 

من ضبط شابين ضمن أفراد خلية عنقودية جديدة، على اتصال بتنظيم "داعش" بسوريا،  تمكنت األجهزة األمنية بالشرقية

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن رجال .عضًوا، أغلبهم من الحسينية بدائرة قسم أول الزقازيق 00والخلية مكونة من 

من  0األمن الوطني، تمكنوا من ضبط كل من "أدهم" و"أسامة"، من المنتمين للخلية، التي سافرالمباحث، بالتنسيق مع ضباط 

 .أعضائها إلى سوريا لتلقي تدريبات هناك

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 بتهمة التحريض ضد الجيش والشرطة بالخانكة أشخاص 2ضبط 

نظموا تظاهرة مع آخرين ضد مؤسسات الدولة  أشخاص 2ألقت أجهزة األمن بالقليوبية باالشتراك مع األمن الوطنى القبض على 

 .من المشاركين 2والجيش والشرطة في مدينة الخانكة، حيث انتقلت قوات األمن وتم تفريقهم والتعامل معهم وضبط 

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 مطلوبين على ذمة قضايا بالبحيرة شخص 26القبض على 

من  26تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامي مساعد وزير الداخلية ألمن البحيرة، من القبض على 

 المحافظة.المطلوبين على ذمة قضايا بالتحريض على التظاهر والعنف بنطاق 

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1684412
http://www.albawabhnews.com/1684051
http://www.albawabhnews.com/1683370
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 الشأن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــ

 2102السيسي يشهد حفل تخرج معهد ضباط الصف المعلمين 

من معهد ضباط الصف  022االحتفال بتخريج الدفعة شهد السيسى رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة مراسم 

المعلمين دفعة شهيد مساعد الحسينى أحمد محمود أحد أبطال معركة جبل الُمر خالل حرب أكتوبر المجيدة، دماًء جديدة تتدفق 

ا اًدا علمًيا وعسكرًيداخـل شرايين جيش مْصر العريق متحليًة باالنضباط العسكرى وُحْسن الُخُلْق، وذلك بعد أن تم إعدادهم إعد

حضر مراسم االحتفال المهندس شريف إسماعيل  وبدنًيا يتناسب مع المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته .

رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى وعدد من الوزراء 

 قادة األفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وطلبة الكليات العسكرية وأسر الخريجين .والمحافظين و

 28/02/212 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 تفكيك عبوة ناسفة بالعريش دون إصابات أو خسائر

كانت األجهزة  في تفكيك عبوة ناسفة فى مدينة العريش بشمال سيناء، دون وقوع إصابات أو خسائر.نجح خبراء المفرقعات 

األمنية بشمال سيناء قد تلقت بالًغا بوجود جسم غريب بجوار مدرسة الشهيد عمرو شكرى خلف الثانوية العسكرية فى شارع 

وات الشرطة وخبراء المفرقعات وسيارات اإلسعاف إلى يوليو الرئيسى بدائرة قسم ثان العريش، فانتقلت على الفور ق 26

 المنطقة، وتم فرض طوق أمني حول المكان، وإغالق الشارع من الجانبين.

 28/02/2102 الشروق

 

 

 وفد عسكري أردني مطار القاهرة لبحث التعاون المشترك وصول

وصل وفد عسكري أردني إلى مطار القاهرة برئاسة مدير التدريب المشترك بالقوات المسلحة األردنية العميد الركن "فهد فالح" 

 الجانبين.يلتقي الوفد خاللها عدد من نظرائهم من المسئولين المصريين لبحث التعاون بين  قادًما من عّمان.

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

 

 فيديو.. الشعب نسيج من مخلص نبت والقضاء والشرطة الجيش: الدفاع وزير

للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، أن رجال القوات المسلحة والشرطة أكد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام 

 ONTVوأضاف وزير الدفاع خالل زيارة أذاعتها قناة  والقضاء يثبتون كل يوم أنهم نبت مخلص من نسيج الشعب المصري العريق.

ديسمبر، أن هؤالء الرجال يحملون  25لخميس لعدد من المصابين من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ا

 على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصرنا الغالية ويضربون كل يوم المثل في البطولة والتضحية وإنكار الذات .

 25/02/2102 بوابة االخبار

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28909
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122015&id=cb8a9a49-c4bc-4ff5-ae66-8c261987b767
http://akhbarelyom.com/article/567ff76aacb0d5b52f7a6719/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%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%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-1451226986
https://www.google.com.tr/search?q=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&oq=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&espv=2&ie=UTF-8&gws_rd=cr&ei=p9-AVqqCPIe8UYmFiqgG#q=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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 جنود إسرائيليون يالحقون تجار أفيون داخل األراضي المصرية

المصرية فيما قيل إنها عملية مطاردة تجار كشفت مصادر عبرية عن توغل جنود في جيش االحتالل اإلسرائيلي داخل الحدود 

لتهريب كميات  58وقال موقع "عيرف عيرف" إن بدوا مصريين خططوا باالشتراك مع آخرين من فلسطيني  مخدرات مصريين.

وأضاف أن جنود الجيش  كبيرة من المخدرات إلى إسرائيل في عمليتين منفصلتين عند النقطة الحدودية مع مدينة إيالت.

ئيلي فتحوا نيرانهم على سيارات المهربين لكنهم نجحوا في الفرار، وتركوا أكياس من المخدرات خلفهم، ما دفع الجنود اإلسرا

 اإلسرائيليين لتجاوز الحدود المصرية ألخذها.

 22/02/2102 مصر العربية

 جنرال إسرائيلي: انقالب السيسي منع المس بمصالحنا

امتدح مسؤول وجنرال إسرائيلي بارز رئيس االنقالب في مصر عبد الفتاح السيسي منوهًا إلى أن إطاحته بنظام حكم الرئيس 

وقال الجنرال عاموس جلعاد، رئيس  في اإلقليم كانت ستفضي إلى تبعات بالغة الخطورة على إسرائيل.محمد مرسي منع تحوالت 

الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيلية إن السيسي من خالل عزل مرسي منع جماعة اإلخوان المسلمين من تنفيذ 

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة  سينعكس سلباً على إسرائيل والغرب. مخطط لتغيير المعادالت اإلقليمية بشكل جذري، بما كان

، أوضح جلعاد أن السيسي "أحسن صنعًا عندما قرر 2102"ميكور ريشون" ونشرتها اليوم، وتناولت مستقبل المنطقة خالل العام 

لى أن هناك تعاون مصري إسرائيلي ونوه جلعاد إ العمل على تثبيت القواعد التي تحول دون حدوث التغييرات الجذرية في مصر".

في الحرب على حركة حماس بصفتها "جزءًا ال يتجزأ من جماعة اإلخوان المسلمين"، متهمًا الحركة بتهديد األمن لكل من إسرائيل 

 ومصر، مشيرًا إلى أن نظام الحكم المصري الحالي يرى في حركة حماس "عدو ومصدر تهديد كبير".

 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%A9/853534-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://arabi21.com/story/879723/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7

