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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

 السداسي لوزراء الخارجية والري" يستكمل مباحثاته حول سد النهضةغًدا.. "االجتماع 

قرر االجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، استكمال مباحثاتهم صباح الغد الثالثاء بالخرطوم، 

في تصريح مساء اليوم -إبراهيم غندوروقال وزير خارجية السودان الدكتور  لبحث النقاط الخالفية العالقة حول سد النهضة.

ساعة على مدى  22"توصلنا إلى كثير من التفاهمات وسنواصل المباحثات صباح الغد، وأن االجتماعات استمرت أكثر من  -اإلثنين

 أمله في وأعرب غندور، عن يومين، في جو مليء بالثقة المتبادلة"، الفتا إلى أن ذلك يؤكد التزام الجميع بالسعي نحو التوافق.

اكتمال االتفاق بصورته النهائية، مؤكدا أن الوزراء اتفقوا على مد مباحثاتهم المغلقة ليوم إضافي، الستكمال مناقشة باقي 

وبدوره، قال  الموضوعات العالقة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، على أن يصدر بيان ختامي فى ختام مباحثات الغد.

هرة عبد المحمود عبد الحليم، أن سبب المد هو ورود مقترحات من الوفدين اإلثيوبي والمصري لم يسع السفير السوداني بالقا

 الوقت لمناقشاتها بالكامل لذلك سيستأنف المباحثات بشأنها غدا.

 29/02/2102 بوابة األهرام

 

 النهضة سد بشأن تنازالت أي تقديم من تخوًفا يبدى اإلثيوبي الوفد

 بموقفه المطالب أثناء اإلجتماع السداسي لوزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا إن الوفد المصري تمسك سياسية قالت مصادر

 من الناحية الفنية إلى جانب تمسكه بضرورة االتفاق حول كيفية ملء بحيرة السد ومد الملء. النهضة سد بوقف أعمال بناء

قل عن العشر سنوات وبحسب المصادر فان الجانب وتطالب إثيوبيا بأن ال تتجاوز المدة الست سنوات بينما تتمسك مصر بمدة ال ت

وقالت مصادر إثيوبية إنه سيطر التباعد على اجتماعات  المصري رفض وبشكل قاطع فض المفاوضات دون التوصل إلى نتائج .

إلى  %21األمس بعد تمسك الجانب اإلثيوبي بموقفه الرافض للمخاوف المصرية بشان وقف بناء سد النهضة الذي تجاوز فيه ال

ان الوفدين للمصرى واالثيوبى تمسكل بموقفهما  جانب فشل األطراف في الوصول إلى صيغة توافيقة بشان ملء بحيرة السد .

حيث تصر اثيوبيا على عدم وقف اعمال البناء فى السد ، وقالت المصادر ان الوفد االثيوبى ابدى تخوفا من تقديم اى تنازالت من 

بى ال سيما بعد االحداث التى شهدتها البالد مؤخرا بين الحكومة ومجموعة االمورو وابدى خشيتة من شأنها تاليب الشارع االثيو

 ان تستغل المعارضة اى تنازل باعتبتر ان قضية السد باتت قضية لالثيوبيين.

 29/02/2102 بوابة االخبار

 

 الخارجية السودانية: اجتماع جديد بالخرطوم في حال عدم التوصل التفاق نهائي بشأن سد النهضة

أثناء األجتماعات المنعقدة  يجري مناقشة النقاط العالقةسير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، في تصريحات انه قال وز

ومنها اختيار المكتب االستشاري البديل للمكتب الهولندي المنسحب متوقعا انه في حالة عدم التوافق علي كل  حاليا بالخرطوم

حثها في اجتماع جديد بالخرطوم بعد اسبوعين. وأكد غندور ، أن االجتماع الوزاري السداسي النقاط العالقة سيتم استكمال ب

لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة األثيوبي، كان جيدا وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، 

 إلى اتفاق.مشيرا إلى أن األطراف الثالثة كانت حريصة على الوصول 

 22/02/2102 بوابة االخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834952/%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%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%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%8A-%D9%84%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56822c4cce8ff46621e8dd86/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1451371596
http://akhbarelyom.com/article/568117e4acb0d5567784f940/%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%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1451300836
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 ار مكتب فرنسي بديال للهولندي المنسحب من دراسات سد النهضةاختي: مصادر

قالت مصادر مقربة من االجتماع السداسي لسد النهضة األثيوبي إنه يجري حاليا التوافق على اختيار مكتب بديل إلجراء الدراسات 

ة وأوضحت المصادر أن الشركة الجديد ، مشيرة إلى أن المكتب االستشاري الجديد سيكون فرنسيا. الفنية بدال من المكتب الهولندي

تتمتع بسمعة جيدة في مجاالت تقييم المنشآت الكائنة على األنهار الدولية ، ولها خبرات في عدد من الدول ، وأنها ستشارك 

من الدراسات مقابل قيام المكتب  %01ال" على أن يكون لألخير نسبة بإجراء الدراسات مع المكتب الفرنسي األول وهو مكتب "بي أر 

وأضافت  من الدراسات الفنية على أن يقوم المكتبين بتقديم عرض فني مشترك للجنة الوطنية. %01الفرنسي الجديد بإجراء 

مهيدا للبدء في تنفيذ التوصيات بعد شهرا ت 00أشهر بدال من  9المصادر أنه من المتوقع أن يتم اختصار زمن الدراسات الفنية إلى 

 .عرضها على الدول الثالثة

 22/02/2210 بوابة األخبار

 

 الرئيس السودانى يقترح تشكيل لجنة للتعاون بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا

تقدمت السودان بمقترحين لدعم التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا يمهد لإلسراع فى إتمام اتفاق سد النهضة فى المباحثات 

الدول الثالثة على تشكيل لجنة عليا برئاسة القادة  الجارية بالعاصمة السودانية الخرطوم، متضمنا أنه تم االتفاق بين قادة

الثالثة للنظر فى قضايا أخرى تتعلق بالتنمية والعالقات االقتصادية والشعبية، بما فى ذلك العالقات األمنية. وتضمنت 

 المقترحات السودانية تنفيذ اليات بكيفية الوصول بالمحادثات الجارية إلى نتائج مرضية لمصر والسودان.

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 وزير المياه األثيوبى: يجب أال نختزل عالقاتنا مع مصر فى المياه فقط

إن وتيرة االجتماع السداسى الحالى جيدة، وأنه يأمل التوافق على النقاط العالقة بين بالده  قال وزير المياه األثيوبى، موتوا باسادا

ومصر فيما يتعلق بمشروع سد النهضة. وأن يكون محورا للتعاون وليس للخالفات بأن يمتد لكافة االستثمارات األخرى. وأضاف 

من اجتماعات اليوم الثانى لوزراء الخارجية والمياه لمصر باسادا فى تصريحات صحفية االثنين عقب انتهاء الجلسة األولى 

والسودان وأثيوبيا، أن أديس أبابا تسعى لكى يكون النهر مجاال للتعاون المائى وأنه ينبغى توسع االجتماعات لتشمل إقامة 

 ثة.مشروعات استثمارية فى مجاالت الطاقة والزراعة بالتبادل التجارى بما يحقق المنفعة للدول الثال

 22/02/2102 اليوم السابع

 وكيل وزارة الري السوداني السابق: إثيوبيا مستمرة في بناء السد

يوسف، إن اجتماعات وزراء الخارجية والري الذي يجمع كالً من إثيوبيا ومصر قال وكيل وزارة الري السوداني السابق، المهندس حيدر 

حتى هذه اللحظة، على الرغم من « طي الكتمان»والسودان، مازالت سرية، الفًتا إلى أنه لم يعلن عنها أي شيء، وأن كل األمور في 

اإلخبارية، االثنين، أن « الغد العربي»على شاشة خالل مداخلة هاتفية له « يوسف»وأضاف  انتهاء الجلسة الثانية للمباحثات.

هناك حالة من التعنت اإلثيوبي في تجميد بناء السد حتى بعد التعرف علي رأي المكتب االستشاري، مؤكًدا أن إثيوبيا ماضية في 

 بناء السد بغض النظر عن نتائج الدراسات؛ لذلك هي غير معنية بها وهو موقف معروف من الجميع.

 22/02/2102 الشروق

 

http://akhbarelyom.com/article/56810834acb0d5526dd1f3d7/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1451296820
https://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1/2512612
https://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89--%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/2512579
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122015&id=59a1a21d-9b48-4b40-95ca-7c914fcc439c
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 الخارجية الفلسطينية: ال صحة الستدعاء السفير المصري بشأن مقتل مواطن في مدينة رفح

ادات، ما تناقلته بعض من وسائل اإلعالم وعدد من المواقع اإللكترونية نفى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور تيسير جر

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

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

وأوضح جرادات مساء اليوم، األحد، أن الخارجية الفلسطينية تتابع عن كثب هذه الحادثة  المصرية الفلسطينية في مدينة رفح.

المؤسفة مع الجهات الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، من خالل سفارتها في القاهرة لإلطالع على 

 وكذلك اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة الستالم ونقل جثمان المواطن وإعادته إلى ذويه في قطاع غزة.مالبسات الحادث 

 20/02/2102 بوابة األهرام

 

 من قيمته % 22مليار دوالر..وموسكو تمول  22"روسيا اليوم": مشروع الضبعة يتكلف 

كشفت شركة "روس آتوم" الروسية التى وقع اختيار الحكومة المصرية عليها لبناء أول محطة للطاقة النووية في منطقة 

عن تفاصيل جديدة بشأن المشروع. وذكرت الشركة الروسية أنها تخطط لتوقيع االتفاقية  "الضبعة"، على ساحل البحر المتوسط،

الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية مع السلطات المصرية بالقاهرة أواخر يناير المقبل، ولفتت الشركة المملوكة للحكومة 

نوفمبر  09ر. ووقعت حكومتا مصر وروسيا اتفاقًا فى مليار دوال 22وحدات، تبلغ  4الروسية، إلى أن تكلفة المحطة، التي تضم 

الماضى للتعاون فى مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فى مصر، في وقت أكدت فيه القاهرة تلقيها عروضًا من 

بالشركة أن  الصين وكوريا الجنوبية، إال أنها فضلت اختيار عرض الشركة الروسية. ونقل تليفزيون "روسيا اليوم" عن مصدر

"، وأضاف أن "االتفاقية تشمل بناء محطة نووية بمنطقة 2102"توقيع االتفاقية باألحرف األولى مع مصر سيكون في نهاية يناير 

عامًا."  02ميجاوات، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خالل  0211وحدات، تبلغ طاقة كل منها  4الضبعة، تضم 

من قيمة المشروع، على شكل  % 22روسى إلى تقرير إلحدى الصحف االقتصادية، ذكر أن روسيا ستقوم بتمويل وأشار التلفزيون ال

في المائة، على أن تسدد قيمة المحطة عقب االنتهاء من إنشائها  02، بينما توفر مصر باقى التمويل % 0قرض بفائدة سنوية 

 وتشغيلها.

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 جنرال إسرائيلي: انقالب السيسي منع المس بمصالحنا

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

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

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

 لتغيير المعادالت اإلقليمية بشكل جذري، بما كان سينعكس سلبا على إسرائيل والغرب. مخطط

 22/02/2102 20عربي

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/224/834611/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%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-.aspx
https://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-85/2513415
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
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 إريك تراجر: عكاشة أثبت أن الدولة تحارب نفسها

اعتبر الباحث األمريكي إريك تراجر أن المقابلة التي أجراها اإلعالمي والبرلماني توفيق عكاشة على فضائية "أون تي في"،  والتي 

وكتب تراجر عبر حسابه  في السياسة،  تمثل دليال جديدا على وجود حرب بين أجنحة الدولة.تحدث فيها عن دور األجهزة األمنية 

 041عضو البرلمان المنتخب حديثا توفيق عكاشة قال إن أجهزة أمنية تدعم ائتالف "دعم مصر"، ودعت أكثر من “على تويتر: 

مقابلة عكاشة حول دور األجهزة “ة الشرق األدني: وواصل تراجر، زميل معهد واشنطن لسياس عضوا به لعقد اجتماعات معها".

  األمنية في السياسة إنما تمثل البرهان األحدث عن أن الدولة المصرية في حالة حرب مع نفسها".

 22/02/2102 مصر العربية

 اإلثيوبي بالسودان في رسالة لمصر: ال داٍع للبكاءالسفير 

انتقد عبادي زومي، السفير اإلثيوبي في السودان، عدم اهتمام الجانب المصري بأزمة سد النهضة اإلثيوبي إال بعد قرب االنتهاء 

اسات المستقبل بالخرطوم، في دراسة نشرتها دراسات المستقبل الصادرة عن مركز در-من بنائه، موجًها اللوم إلى مصر؛ حيث قال 

إنه ال داعٍ للتباكي بعد مرور كل هذا الوقت، كما أنه ال داعٍ الستشارة مصر طالما ال تريد االستماع، متسائًلا:  -ونشرتها وكالة "رويترز"

قطار كثيرة وأشار "زومي" إلى أن فوائد سد النهضة ستعود على أ "هل استشارونا حينما وقعوا اتفاقية السالم مع إسرائيل؟".

ليس إثيوبيا والسودان ومصر فقط، باعتباره واحًدا من عدة مشروعات تسعى إثيوبيا من خاللها لتنفيذ إستراتيجية لالقتصاد 

 األخضر وتشمل آلية لتنمية الطاقة من خالل المياه.

 29/02/2102 رصد

 مليونا إسترلينيا 01بريطانيا تهدي إثيوبيا 

مليون جنيه إسترليني إضافية إلثيوبيا لمساعدة الدولة اإلفريقية على مكافحة  01أعلنت المملكة المتحدة تخصيص مبلغ 

جاء ذلك اإلعالن خالل زيارة وزير التنمية الدولية نيك هيرد إلثيوبيا التي كانت المقصد الخارجي  الجفاف، وفقا لصحيفة الجارديان.

ت الوزارة وقال في ديسمبر الجاري بعد توليه المنصب بدال من سلفه جرانت شابس، والذي تقدم باستقالته الشهر الماضي.األول له 

 مليون إثيوبي في حاجة إلى  إغاثة عاجلة  العام المقبل. 02البريطانية في بيان لها إن امتداد موجة الجفاف يعني أن أكثر من 

مليون من  0.9ص لصالح برنامج الغذاء العالمي من أجل توفير إمدادات غذائية لحوالي نصف مبلغ المساعدات المذكور سيخص

مليون إسترليني ستذهب على شكل تمويل مجمع يمكن لمؤسسات ومنظمات تابعة لألمم المتحدة  04لكن  شعب إثيوبيا.

ن موجات الجفاف، وصفت الجارديان إثيوبيا وبالرغم م االستفادة منها لتقديم المياه والرعاية الصحية الالزمة إلى المحتاجين.

بأنها صاحبة أحد أكثر االقتصاديات سريعة النمو خالل العقد المنصرم، لكن ندرة سقوط األمطار أحدث تأثيرا مدمرا على اإلمدادات 

 مليون إثيوبي، ثالثة أرباعهم من المزارعين. 92الغذائية لـ 

 22/02/2102 مصر العربية

 رئيس تشاد يمنح "المقاولون العرب" الوسام الوطني

منح الرئيس إدريس ديبي رئيس دولة تشاد "وسام فارس" والذي يعتبر أعلى وسام وطني بتشاد لشركة المقاولون العرب لدورها 

وأوضح المهندس محسن صالح رئيس مجلس إدارة الشركة أن  تشاد.البارز والفعال في المشاركة بمشروعات التنمية بدولة 

وأضاف أن الشركة حصلت أيًضا على  المقاولون العرب هى الشركة المصرية الوحيدة التى حصلت على هذا الوسام من دولة تشاد،.

 ا االستوائيةفي دولة غينينظًرا لما أنجزته الشركة من مشروعات  ستحقاق من دولة غينيا اإلستوائيةوسام اال

 22/02/2102 مصر العريية

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%A9/857683-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7
http://rassd.com/171308.htm
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%A9/855811-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/856801-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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 السفارة األلمانية تنفي استقبالها طلب لجوء سياسي من عكاشة

 الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلسنفى مصدر دبلوماسي رفيع المستوى بالسفارة األلمانية في تصريحات صحفية اليوم، تقدم 

وأكد أن مصر ليست من ضمن الدول التي يتم قبول طلبات اللجوء السياسي  النواب المصري بأي طلبات لجوء سياسي لدولة ألمانيا.

 ور توفيق عكاشة أعلن في وقت سابقكان الدكت منها، وذلك لما تمر به من عدم استقرار وانهيار سياسي في األعوام الماضية.

أنه قدم طلب لجوء سياسي إلى دولة ألمانيا هربا من الضغوط والتضييقات األمنية التي يتعرض لها داخل مصر، إال أن مجلس 

 النواب رفض تسليمه جواز سفره في محاولة واضحة لمنعه من السفر.

 29/02/2102 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/171283.htm
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يجتمع بوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

أكد السيسى أمس دعم الدولة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بِاعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التى تسهم فى 

تطوير قطاع االتصاالت وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم دفع ونمو االقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية العمل على 

الستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونيًا حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، وبما 

ر القاضى وزير جاءت تصريحات السيسي خالل اجتماعه أمس بالمهندس ياس.يتناسب مع متطلبات سوق العمل فى هذا الشأن

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 29/02/2102 األهرام

 

 السيسي يجتمع بمحلب ووزير االسكان

االجتماعى بأعلى معايير الجودة والسالمة وأن يتم االلتزام بالبرامج الزمنية  أكد السيسى أهمية تنفيذ وحدات اإلسكان

وشدد خالل اجتماعه أمس مع كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .الُمحددة

ى ضرورة توفير المرافق والخدمات واإلستراتيجية والدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عل

التعليمية والصحية والرياضية الالزمة لتجمعات اإلسكان االجتماعى الجديدة، لتكون مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة 

 كريمة لساكنيها.

 29/02/2102 األهرام

 -الحكومة المصرية :

 تعيين حسام الجمل رئيسًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين المهندس حسام رضا حامد الجمل، رئيسًا لمركز المعلومات 

 مجلس الوزراء بالدرجة الممتازة لمدة عام.ودعم اتخاذ القرار برئاسة 

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

 رئيس الوزراء يتفقد مدينة بدر 

وجه شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خالل تفقده، وحدات إسكان محافظة القاهرة بمدينة بدر يرافقه وزراء اإلسكان والتنمية 

مارات عالمحلية والصناعة باالهتمام بصيانة العمارات والشكل الخارجى لها، مشدًدا على ضرورة إيجاد آلية الستمرار الصيانة لهذه ال

ومن جانبه، قال الدكتور جالل السعيد، محافظ القاهرة أنه سيتم العمل على مشروع إسكان منطقة تل العقارب خالل  .مستقبلًيا

 .2والمحروسة  0األشهر القليلة القادمة، موضحًا أنه سيتم إطالق مشروع لإلسكان االقتصادى المحروسة 

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131769/136/462485/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131769/25/462400/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56815e08ce8ff45317687d3c/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1451318792
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%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%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3/2513720#.VoJLcKuxXIU


 

 

2102ديسمبر  92نشرة    مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 -البرلمان المصرى :

 ينفىمصادر: منصور يقبل التعيين ب "النواب " .. ومتحدث"الدستورية 

المستشار عدلي منصور على تعيينه في مجلس النواب، رغم تأكيد نائب أكد مصدر بارز في البرلمان موافقة الرئيس السابق 

رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة المستشار رجب سليم، أن المستشار عدلي منصور رئيس 

 المحكمة الدستورية العليا، نفى قبوله التعيين في مجلس النواب.

 29/02/2102 بوابة األخبار

 

 مادة مخالفة للدستور بالئحة مجلس النواب 41"العجاتي": 

مادة مخالفة للدستور في الئحة مجلس  41ومجلس النواب عن وجود كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية 

مادة هي كل مواد الئحة البرلمان، مشيًرا إلى أن األمانة العامة للمجلس قد حددت  411النواب الحالية سيتم تعديلها من أصل 

زير خالل اجتماعه، اليوم، مع عدد من وقال الو.بدقة تلك المواد المخالفة وتم التعامل معها قانونًيا وتصويبها سيتم خالل أيام

نواب البرلمان أنه يمكن العمل بالئحة البرلمان القديمة بعد حذف المواد المخالفة للدستور كالمادة التي تتعلق بانتخاب هيئة 

لذي يق امكتب المجلس "الرئيس والوكليين" والذي ينص فيها الدستور الحالي على أن تكون كل خمس سنوات، وذلك في إطار الطر

 رسمه المشرع.

 22/02/2102 البوابة نيوز

 -األحزاب واالئتالفات :

 

 حزب المستقبل: عدلى منصور األجدر برئاسة مجلس النواب ألنه يحظى باحترام شعبى

المستشار عدلى منصور فى البرلمان، تمهيًدا لتوليه أكد المهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل، أن الحديث عن تعيين 

وقال إن قيادة المجلس بعدلى منصور ستكون مشرفة ومحترمة، ألنه  .فإنها ستكون خطوة محترمة –إذا صحت  –رئاسة المجلس 

 .شخصيه لها ثقلها الشعبى والدولى، وتستحق أن تكون واجهة لمجلس النواب ألنه األجدر بذلك

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 طارق الخولى: "عدلى منصور" يحظى بتوافق عام وأتمنى ترأسه البرلمان

وعضو ائتالف "دعم مصر"، عن أمله فى أن يتم اختيار المستشار عدلى منصور، رئيس أعرب طارق الخولى، عضو مجلس النواب 

وقال إنه يتطلع ألن يرأس المستشار عادلى منصور مجلس النواب المقبل،  .الجمهورية السابق، ضمن المعينين فى مجلس النواب

الفتا إلى أن الدستور لم يفرق بين العضو المعين نظرا لخبرته القانونية الواسعة ولما يحظى به من احترام وتوافق عام حوله، 

ووجه رسالة للمستشار عدلى منصور مفادها "ال تهتم بأى حال  .والمنتخب، حيث إنهم يتساوون فى جميع الحقوق والواجبات

برلمان مصر  وأضاف ."بمحاوالت إرهاب الجميع، والدفع بترشيح شخصيات ال تصلح لرئاسة مجلس النواب فى هذه المرحلة الحرجة

 .واحد من أقدم وأعرق المجالس النيابية فى تاريخ العالم، ويستحق أن تقوده شخصية محترمة مثل عادلى منصور

 29/02/2102 بعاليوم السا

 

http://akhbarelyom.com/article/5681d334ce8ff40c6f334833/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-1451348788
http://www.albawabhnews.com/1686843
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84--%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%89/2513609#.VoJPMKuxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%89--%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7/2513668#.VoJPMauxXIU


 

 

2102ديسمبر  92نشرة    مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 دعم مصر" يعلن تنسيقه مع نواب البرلمان التخاذ موقف موحد بشأن سد النهضة"

قال الدكتور صالح حسب اهلل عضو مجلس النواب، رئيس حزب الحرية أحد أحزاب ائتالف دعم مصر، إن االئتالف سيعقد قريبا 

النهضة، مشيرا إلى أن االئتالف سيتخذ موقفا داعما لحقوق عدة لقاءات للمكتب السياسى لبحث الموقف الوضع الراهن ألزمة سد 

وأضاف أن ائتالف دعم مصر سينسق مع جميع أعضاء مجلس النواب ومع التيارات  . مصر فى المياه وحماية أمنها القومى

لحقوق السياسية المختلفة، التخاذ موقف داعم لمصر بخصوص أزمة السد، مشيرا إلى أن موقف "دعم مصر "سيكون داعم 

وأكد على أهمية حل األزمة، والتنسيق مع الجانب اإلثيوبى بما يضمن حقها فى التنمية وال  المصريين التاريخية فى مياه النيل

  . يضر بمصر

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 العدالة االجتماعية": عدد من نواب "دعم مصر" أبدوا استعدادهم االنضمام لنا"

نفى فريد زهران، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، ما يتردد عن فشل ائتالف "العدالة االجتماعية"، مشيرا إلى 

السابق، كانت مجرد مشاورات مع عدد من النواب لالنضمام لالئتالف، ولم يتم عقد أى أن كل ما تم عقده من اجتماعات فى 

وأضاف "،  .اجتماعات لإلعالن عن تشكيل االئتالف أو تحديد مؤتمر صحفى لذلك، لكنها اقتصرت على مشاورات مع بعض النواب

على أقل تقدير لتكوين رؤية عنه، مؤكدا أن  أن الرؤية بالنسبة لتحديد شكل وتكوين االئتالف لم تكتمل وتحتاح ألسبوعين

عضو بالمجلس حتى اآلن، بينهم نواب منضمون لتحالف "دعم مصر" وأبدو استعدادهم لالنضمام لالئتالف  01المشاورات تمت مع 

  .حال اتفاق برنامجه مع أفكارهم

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 مصطفى الفقي يدعو "بدراوي" للتصالح مع رئيس حزب الوفد

وقال "الفقي"، .دعا المحلل السياسي مصطفى الفقى، النائب فواد بدراوي، للتصالح مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

أثناء لقائه "بدراوي"، على هامش اجتماع تحالف "دعم مصر" المنعقد اليوم اإلثنين "مش كفاية كده؟ وأنا مش عايز أدخل الحزب 

 غير وانت معايا"، بينما رد النائب فؤاد بدراوي على مطلب "الفقي" قائال:  "سيبها بظروفها".

 22/02/2102 بوابة نيوزال

 -منظمات المجتمع المدنى :

 محمود عزت يغلق الموقع الرسمي لـ"اإلخوان" ألول مرة منذ تأسيسه

أغلق محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة اإلخوان ، موقع "إخوان أون الين"، الموقع الرسمي للجماعة، ألول مرة منذ 

واختفى الموقع الرسمي للجماعة من محركات البحث على .ظل الصراع الموجود داخل الجماعة، وذلك في 2110تأسيسه في عام 

"اإلنترنت"، والذي يستحوذ عليه محمد كمال، عضو مكتب اإلرشاد، وقيادات الشباب الموجودين داخل مصر، وتعد هذه الخطوة 

وعلمت "البوابة نيوز"، من مصادرها ."ي "فيس بوكالثانية بعد إغالق الصفحة الرسمية للجماعة على موقع التواصل االجتماع

الخاصة، اليوم الثالثاء، أن القائم بأعمال المرشد تعاقد مع شركة برمجة مواقع إلكترونية بتركيا، تولت مهام قرصنة الموقع، 

 تحركاته.خاصًة لوحة التحكم، الموجودة تحت سيطرة اللجنة اإلدارية العليا التي تناصب "عزت" العداء وتقف أمام 

 29/02/2102 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3/2513455#.VoJPR6uxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9--%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/2513356#.VoJPU6uxXIU
http://www.albawabhnews.com/1687014
http://www.albawabhnews.com/1687486
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 منظمة حقوقية تدين إلغاء انتخابات اتحاد طالب مصر 02

منظمة حقوقية في مصر، قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طالب مصر ببطالن نتائج االنتخابات التي أجريت  02أدانت 

وطالبت المنظمات الموقعة على بيان اإلدانة، ."معتبرة القرار "حلقة ضمن سلسلة التضييق على التنظيمات الطالبيةمؤخرا، 

االثنين، بـ"التحقيق حول ما أثير من تدخالت من قبل وزارة التعليم العالي، في العملية االنتخابية بهدف دعم إحدى المجموعات 

ارة التعليم العالي نتيجة االنتخابات سببه "فشل قائمة )صوت طالب مصر( الموالية وبحسب مراقبين، فإن رفض وز."الطالبية

للسلطات الحالية في الفوز بأغلبية األصوات، التي حصدها طلبة مستقلون، غير محسوبين على السلطة، أسفرت عن فوز الطالب 

 .لنائبعبد اهلل أنور، بمنصب رئيس االتحاد، فيما فاز الطالب عمرو الحلو بمنصب ا

 29/02/2102 20عربى

 -تصريحات :

 "مختار نوح: اإلخوان هددونى بالقتل ألننى هاجمت "البرادعى

عناصر أكد مختار نوح، عضو مجلس القومى لحقوق اإلنسان، والقيادى السابق بالجماعة، أنه تلقى تهديدات بالقتل من قبل 

وأضاف أنه تلقى اتصاالت منذ الساعات  .جماعة اإلخوان بعدما حرضت قنوات إخوانية ضدته ونشر رقم هاتفه على شاشاتها

الماضية من مجهولين يهددونه وأسرته بالقتل بعدما كذب تدوينة محمد البرادعى حول االختفاء القسرى، مؤكدًا أنه ال يوجد 

  .اختفاء قسرى فى الوقت الحالى

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 هاشم ربيع: فرص تشكيل معارضة منظمة داخل البرلمان ضعيفة

واالستراتيجية، إن فرص تشكيل معارضة داخل قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية 

البرلمان ستظل ضعيفة للغاية، نظرا ألن األحزاب التى تحسب نفسها على المعارضة ليس لديها رؤية واضحة لكيفية تشكيل 

المعارضة ستتمثل فى االعتراض على بعض القرارات داخل المجلس، أو احتجاجات على أن  وأضاف .كتل معارضة تحت القبة

المشاريع المطروحة، ولكن لن يكون هناك من يعارض بصفة دائمة، خاصة أن االئتالف الذى يمثل األغلبية يؤيد الدولة  بعض

 .المصرية

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 مجلس النواب سيخلو من المعارضة المنظمة أستاذ علوم سياسة:

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البرلمان المقبل سيخلو من كتلة منظمة للمعارضة داخل 

ت، االمجلس، موضحا أن المعارضة ستكون من داخل األغلبية المشكلة بالمجلس ، وستكون معارضة لبعض السياسات والتشريع

وأضاف أن من سيمارس دور المعارضة، سيكون بعض المستقلين مثل هيثم الحريرى، موضحا أن  .وليس للسياسة العامة للدولة

أحزاب مثل المصريين األحرار ستعارض بعض القرارات التى ستصدر فى البرلمان لخالفه مع ائتالف دعم مصر، وكذلك نواب حزب 

  . ريعاتالنور الذين سيعترضون على بعض التش

 29/02/2102 اليوم السابع

 

http://arabi21.com/story/879812/16-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%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%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%86%D9%89-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89/2513769#.VoJLaquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9--%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9/2513632#.VoJPEauxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/2513503#.VoJPPquxXIU
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 حسن نافعة: البرلمان الحالى بال أغلبية وال توجد به معارضة منظمة

بجامعة القاهرة، إن البرلمان الحالى يختلف عن جميع البرلمانات السابقة، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 

حيث ال توجد أغلبية حقيقية داخل مجلس النواب، عكس البرلمانات السابقة التى كانت تتضمن أغلبية إما تابعة للنظام الحاكم 

عارضة منظمة بشكل حقيقى، ألن األغلبية وأضاف أن البرلمان الحالى لن يتضمن م .2100أو ألحزاب دينية على غرار برلمان 

فقط ، فيما األغلبية للمستقلين الذين لهم  %02الممثلة فى البرلمان تدعم الدولة، كما أن أكثر حزب فى البرلمان له تمثيل 

  .اتجاهات مختلفة

 22/02/2102 اليوم السابع

 

 عكاشة: السيسي يراني تهديدا لشعبيته.. واألمن يبحث عن مخرج لحل البرلمان

 الشارع" حب" حابب مش السيسيو   السيسي يوازي وثقله  محبوب في الشارعه أنقال توفيق عكاشة فى حوار له مع مصر العربية 

دور ه اآلن على أنه كان ل هاألجهزة األمنية تتعامل مع وأنللسيسيتمثل تهديدا  هعض األجهزة تقنع الرئيس أن شعبيتب و له

جزئية منقوصة ألن رجال الدولة في الوقت الحالي  الئتالف األغلبية بالبرلمان وتركمن خطط  هأن و هوانتهى ويجب التخلص من

األجهزة األمنية هي من وأن   مخابرات هم من يشرفون على تشكيل ائتالف "دعم مصراألمن الوطني والوأكد أن  حرامية أفكار

المتواجدون في الحكم غير قادرين على تحمل  وأشار الى أن  محقا فليس ذلك غير يقل ومن برمته السياسي  تحرك المشهد

النظام  و ويبحثون عن مخرج قانوني لحل المجلساألجهزة األمنية ومن ورائها يريدون برلمانا منبطحا  وأنالتجربة الديمقراطية

اللواء عباس كامل هو من يدير الحياة  وأكد أن الحالي يستنسخ برلمانات مبارك والسادات وأي إعالمي سيقول رأيه ُسيسجن

مصطفى بكري ذهب للمشير طنطاوي حتى يضع اسمه بقائمة في حب مصر بعد  والسياسية في مصر ويوجه األجهزة األمنية

وأضاف  تنفيذها في فشل عباس كامل وضع خطة إلسقاط عبد الرحيم علي بدائرة الدقي لكنه كما قام يام عباس كامل بحذفهق

تعيين عدلى منصور لرئاسة البرلمان  ولكن تمنى أن يتولى عدلي منصور رئاسة البرلمان حتى تسقط تجربة السيسي بالكاملانه ي

 .يفتح على مصر أبوب جهنم 

 22/02/2102 مصر العربية

 -توك شو :

 ادر نور الدين: لم يتم رفع ملف مباحثات سد النهضة على المستوى الرئاسي حتى اآلنن

قال أستاذ الموارد المائية، نادر نور الدين، إّن مصر قدمت مقترحًا أثناء االجتماع الثاني للجنة السداسية بشأن مفاوضات سد 

، في الوقت الذي طلب فيه الجانب اإلثيوبي 4إلى  2النهضة من النهضة اإلثيوبي، بضرورة زيادة فتحات تصريف المياه من خلف سد 

أّنه لم يتم حتى  فضائية "الغد العربي" اإلخباريةوأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على .دراسة هذا الطلب

وأكد نور الدين أّن .يا، والسوداناآلن رفع ملف مباحثات سد النهضة على المستوى الرئاسي، في إشارة إلى رؤساء مصر، وإثيوب

إثيوبيا تخشى من مصر تدويل القضية في مجلس األمن، ألّن إثيوبيا ارتكبت أخطاء "كبيرة"، موضحًا أّن اللجوء إلى مجلس األمن 

 سيكون في صالح مصر.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 

http://www.youm7.com/story/2015/12/28/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8/2513344#.VoJPWquxXIU
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/857449-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834957/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84.aspx
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 حسام عيسي: البرلمان "فضيحة" وال يمثل سوى أصحاب األموال.. وصراعاته ليست سياسية

المال السياسي في البرلمان تهين شرف المصريين، ومن قال الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء األسبق، إن ظاهرة 

وأكد خالل حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على فضائية الحياة، أن نتيجة ."يقول إنها موجودة في العالم كله "واهم

وأشار إلى أن البرلمان .قادماالنتخابات البرلمانية الماضية والتي اعتمدت علي األموال، ستنعكس على شكل أداء رئيس البرلمان ال

ليست  2102"فضيحة" وال يمثل سوى أصحاب األموال وال أعلم على أى أساس اختار الشعب مرشحيه، مؤكًدا أن صراعات برلمان 

 سياسية وليست علي برامج.

 22/02/2102 بوابة األهرام

 

 أسامة الشيخ: إعالم الدولة "مترهل" وغير قادر على التأثير فى الرأى العام

الدولة مترهل وغير قادر على التأثير فى الرأى العام، قال أسامة الشيخ، رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون األسبق، إن إعالم 

 ."قائال:"الدولة يجب أن تمتلك إعالًما مؤثًرا وقويا س "الدخالء الذين يعملون باسمه"موضًحا أن ماسبيرو ملك للعاملين به، ولي

 .ة على فساد مالىأن البعض ينشئ محطات فضائية بهدف غسيل األموال بها أو لدعم توجه سياسى معين أو تغطي وأوضح

ة عن تنظيم اإلعالم دقيقة" محدش فاهم حاجه في اإلعالم، وال توجد أى جهة فى مصر مسئول 91وأضاف خالل حواره ببرنامج "

ق وضع عالقه بين المشاهد والدولة والمجتمع المدنى، وكذلك الرقابة على التوازن بين دور اإلعالم اإلقتصادى يالخاص، عن طر

 ةوأشار إلى أن كافة االستثمارات فى مجال القنوات الفضائيات غير مربحة، لكن بعض القنوات الفضائي .تماعيةومسئولياته االج

 . الخاصة مؤثرة فى الشارع حاليا

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 عمرو اديب يشن هجوماعلى توفيق عكاشة

شن عمرو أديب، هجوما حادا على توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب المصري، بسبب هجومه على األجهزة السيادية في الدولة، 

عندما يترشح لهذا المنصب يكون رجال وأضاف أن رئيس البرلمان ."قائال: "محدش اتدلع من أجهزة سيادية قد توفيق عكاشة

وطنيا، وال يأخذ تمويال من جهات أجنبية، مضيفا أنه "يقول أنا معايا دكتوراه، دكتوراه إيه، وأنت مبتعرفش تتكلم كلمتين 

ا وتابع: "ده انت يوم م."وقال "كفاية بقى الهبل والعته اللي احنا عايشين فيه ده الواحد دماغة باظت."انجليزي على بعض

وواصل أديب هجومه بقوله إن "توفيق ."أبريل برقبتك 2اتسجنت في قضية نفقة؛ قعدت يومين بس في السجن.. أي عيل في 

عكاشة ابن األجهزة المدلل، رغم سبه لوزير الداخلية ورئيس الدولة ورئيس المخابرات، ولكن في كل مرة يتم التسامح معاه"، 

مدير مكتب رئيس الجمهورية توفيق عكاشة لما األجهزة تبقى حلوة معاه يبقى حلو  فيما علق على مهاجمته للواء عباس كامل

وأكد أن أجهزة الدولة "دلعت" ."معاها، ولما األجهزة تبقى منيلة وما بيسمعوش الكالم وما بيعملوش اللي عاوزه يبقى وحش

  ."فيق عكاشة؟ أو أتكلم ربع اللي اتكلمه عكاشة؟توفيق عكاشة كثيرا، متابعا: "وانتو متخيلين إن أنا أقدر أعمل اللي عمله تو

 29/02/2102 20عربى

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834949/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE--%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB/2513556#.VoJOH6uxXIU
http://arabi21.com/story/879830/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 -سوشيال ميديا :

 عاصم عبد الماجد يطالب أنصار اإلخوان بالخروج من مصر

حرض عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة اإلسالمية، أنصار جماعة اإلخوان على الهروب من مصر خالل الفترة المقبلة، 

وقال عبد الماجد فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك":  .هذا الهروب امتثال لما فعله سيدنا موسى عليه السالمزاعمًا أن 

"اخرجوا كما خرج موسى عليه السالم ومن معه واتركوهم، فها هو العطش والجوع يدق أبوابها، اخرجوا فواهلل لن تضيق عليكم 

 ."األرض بما رحبت

 29/02/2102 اليوم السابع

 حمدين صباحى : يجب تطهير الشرطة

، بتطهير جهاز الشرطة من المنحرفين، الذين وصفهم بأنهم يتجبرون على البسطاء األبرياء ويتسترون طالب حمدين صباحى

وقال صباحى فى تدوينته،  ."ن األقوياء، بحسب ما جاء فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوكعلى الفاسدي

تعليقًا على مقتل الشاب خالد حسام أبو دية متأثرًا بطلق نارى من "ا.ا" رقيب شرطة بمركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ، 

شرطة جبان من مسدسه الميرى  أمين أطلقها جائرة رصاصة صرعته الحامول فى أهلى من مصرى شاب حسام خالد أبو دية"

والسبب احتكاك مراية سيارتيهما ! إنه الال معقول، اليكفى القصاص العاجل بيد العدالة، بل تطهير الشرطة من المنحرفين 

 . الذين يتجبرون على البسطاء األبرياء ويتسترون على الفاسدين األقوياء

 29/02/2102 اليوم السابع

 أسماء محفوظ: النظام مرعوب من الشباب

حسابها الشخصي  وكتبت محفوظ تدوينة عبر .اعتبرت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، أن النظام يواجه مشكلة مع الشباب

قالت فيها: "المهم في كل اللي بيحصل ده إن النظام مرعوب، وواهلل مهما عملتوا  "بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك

، وجرايمكم 011ما بتقبضوا على واحد بتالقوا غيره  وكل هتفضلوا عايشين جوة الرعب ده عشان انتوا متأكدين إننا مبنخلصش، 

 ."س هي مسألة وقت.. هانتاللي بتكتر هتدبحكم ب

 29/02/2102 مصر العربية

 وائل غنيم: الفكر يواجه بالفكر والدولة ليست وصية على أحد

 .انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، وجود بعض المواد القانونية التي تجرم األفكار وتحاسب عليها بعقوبات تصل إلى السجن

وكتب غنيم منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" أوضح من خالله أهمية مواجهة األفكار بالفكر 

 .وليس بمواد قانونية ُتجرم التفكير

 22/02/2102 مصر العربية

 يناير 22وائل قنديل: مزيد من الشباب سيتعرضون لإلعتقال قبل 

توقع الكاتب الصحفي وائل قنديل، تعرض عدد من الشباب لإلعتقال خالل األيام المقبلة، بسبب حلول الذكري الخامسة لثورة 

تغريدتين له على حسابه بموقع التدوين المصغر" تويتر" :"آالف الشباب سينضمون لقوائم وقال قنديل في  .يناير 22

أي فرز أو تصنيف على ”وأضاف:."المعتقلين والمختفين قسريا من اآلن وحتى ذكرى الثورة..الدولة المجنونة تكشر عن أنيابها

 .”هالك الجميع. الحرية لكل المحبوسين أساس الحزبية أو الشللية أو األيديولوجيا في موضوع المعتقلين، يعني

 22/02/2102 مصر العربية

http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%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%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2513726#.VoJPEquxXIU
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83--%D9%8A%D8%AC%D8%A8/2513510#.VoJPN6uxXIU
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%A7/857833-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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%A7/857779-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%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%A7/857131-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 النشره المجتمعيه

 

 أوال:الحراك المجتمعي

 يهددون باالعتصام حال عدم صرف األرباح عمال "الكوك"

يعتزم عمال شركة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الدخول في اعتصام مفتوح حال عدم االستجابة 

 شهًرا أرباح 00للمطالبة بصرف  2102-02-22 يوم االثنينكان العمال قد نظموا وقفة احتجاجية و  لمطالبهم بصرف حافز األرباح

 أشهر أرباح فقط. 2مكافأة الميزانية، مثل العام الماضى، كما قدموا مذكرة بمطالبهم رفضوا فيها صرف 

 2102-02-22 بوابة االهرام

 استمرار إضراب "الومنيوم نجع حمادي " للمطالبة بإقالة رئيس الشركة

يواصل العاملون بشركة مصر لأللومنيوم بنجع حمادي ،اليوم الثاني ،اعتصامهم بمقر الشركة للمطالبة بـإقالة مفوض الشركة 

و قال عفت بهيج القيادي العمالي في الشركة  إن العاملين   المنسوبة إليهمو رئيس الشركة القابضة و التحقيق في تهم الفساد 

شهرا ، حيث قررت  02معتصمين منذ األمس  داخل مقر الشركة بسبب تغيير مسمى األرباح التي كان يتقاضونها والمقدرة بـ

ية، مشيرا إلى إن إدارة الشركة يمكن أن تلغي يوما و الباقي تحت بند مكافأة تشجيع 20األدارة أول أمس  األحد تقسيم األرباح إلى 

 يوما فقط . 20العام القادم المكافأة  وتبقي على 

 2102-02-29 مصر العربيه

 استمرار اعتصام عمال شركة الغزل والنسيج في شبين الكوم

تظاهر عمال الشركة القابضة للغزل والنسيج بشارع جمال عبدالناصر بشبين الكوم بمحافظة المنوفية للمطالبة بحقوقهم 

االستجابة لهم، مرددين هتافات "يا محافظ المنوفية إحنا مش بلطجية"، بعد تظاهرات والتأكيد على عدم فك اإلضراب إال بعد 

وقام رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بلقاء العمال المضربين عن  عمالية وإضراب عن العمل دام ألكثر من ثالثة أسابيع

مل وأنهوا اإلضراب، بينما رهن العمال عودتهم للعمل العمل أمام بوابات الشركة، ووعد العمال بتحقيق مطالبهم إذا عادوا للع

بمجرد صدور منشور رسمي من الشركة القابضة للغزل والنسيج بمضمون ما قاله نائب رئيس الشركة القابضة ووضع جدول زمني 

 ."التنفيذ مطالبهم المشروعة، وأكد العمال "بقالنا أسبوعين بنسمع كالم ومش عايزين غير ورق رسمي يضمن حقوقن

 رصد 2102-02-22

 

 وقفة ألوائل الخريجين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بـ"التعيين

ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقهم في التعيين أسوة  2104نظم عدد من أوائل الخريجين دفعة 

وهتف المشاركون منددين بسياسات الدولة التي تتعنت في تعيينهم، وطالبوا بمحاسبة  السابقةبزمالئهم خريجي الدفعات 

المسؤولين عن استعبادهم، وأكدوا استمرارهم في مطالباتهم بحقوقهم بعد مجهوداتهم في الدراسة ووعود السيسي لهم 

منهم على الظلم الواقع عليهم، وتحدثوا مع جميع وقال الطالب المحتجون إنهم قاموا بحرق شهادات تخرجهم اعتراضا  بالتعيين

وأبدى المشاركون استياءهم الشديد من عدم وفاء السيسي بما  المسؤولين لكن دون جدوى، ولم يستجب لمطالبهم حتى اآلن

 .يناير، التي لم تتم االستفادة منها حتى اآلن 22عاهدهم عليه، وقالوا إن تعيين األوائل كان من مكتسبات 

 رصد 2102-02-22

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/834815/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/857908-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://rassd.com/171248.htm
http://rassd.com/171264.htm
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 وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام نقابة المحامين

نظم عدد من خطباء المكافأة بوزارة األوقاف وقفة احتجاجية، اليوم اإلثنين، أمام نقابة المحامين؛ للمطالبة بتعيينهم وصرف 

جنيًها، تضمن  041وقال أحد خطباء المكافأة: "إنهم يحصلون على مكافأة شهرية قدرها  مكافأة مجلس الوزراء لهم أسوًة باألئمة

 وأضافوا أنهم جنيًها عن الخطبة الواحدة، والباقي بدالت"، مشدِّدين على أنها ال تفي بمتطلبات حياتهم والتزاماتهم األسرية 02

 .إال أن األوقاف لم تستجب لمطالبهم خاطبوا الوزارة أكثر من مرة بضرورة رفع المكافأة الخاصة بهم،

 رصد 2102-02-22

 األهالي يقطعون طرق الحامول احتجاًجا على مقتل الشاب خالد برصاص الشرطة

على مقتل الشاب "خالد قطع أهالي مدينة وقرى الحامول بمحافظة كفر الشيخ، كل الطرق أمام مداخل ومخارج المدينة؛ احتجاًجا 

مشادة بين أمين الشرطة والمجني عليه؛ بسب بسبب حدوث  حسام أبو دية" ابن مركز الحامول، بطلق ناري من أمين شرطة

احتكاك مرآة سيارة المجني عليه بمرآة سيارة أمين الشرطة، وتطورت األحداث؛ حيث أطلق أمين الشرطة النار على المجني عليه 

 .فأرداه قتيًلا

 2102-02-22 رصد

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 مليون دوالر للبنوك في عطاء دوالري 41المركزي يضخ 

 .مليون دوالر للبنوك العاملة في السوق المحلية 41يضخ البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري، اليوم الثالثاء، نحو 

مليون  41مليون دوالر للبنوك، من إجمالى  09.4وباع البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري يوم األحد الماضى نحو 

 جنيه للدوالر. 0.0010دوالر عرضت خالل العطاء، وبسعر 

 2102-02-29 البوابه نيوز

 من قيمته % 22مليار دوالر..وموسكو تمول  22اليوم": مشروع الضبعة يتكلف روسيا "

كشفت شركة "روس آتوم" الروسية التى وقع اختيار الحكومة المصرية عليها لبناء أول محطة للطاقة النووية في منطقة 

سية أنها تخطط لتوقيع االتفاقية "الضبعة"، على ساحل البحر المتوسط، عن تفاصيل جديدة بشأن المشروع. وذكرت الشركة الرو

الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية مع السلطات المصرية بالقاهرة أواخر يناير المقبل، ولفتت الشركة المملوكة للحكومة 

 نوفمبر 09مليار دوالر. ووقعت حكومتا مصر وروسيا اتفاقًا فى  22وحدات، تبلغ  4الروسية، إلى أن تكلفة المحطة، التي تضم 

الماضى للتعاون فى مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فى مصر، في وقت أكدت فيه القاهرة تلقيها عروضًا من 

 .الصين وكوريا الجنوبية، إال أنها فضلت اختيار عرض الشركة الروسية

 2102-02-29 اليوم السابع

 رجال األعمال: نقص الموانئ أهم تحديات المناطق االقنصادية الخاصة

قالت جمعية رجال األعمال المصريين، أن أهم التحديات التى تواجه المناطق االقتصادية الخاصة بحسب ما حددته الصين خالل 

توافر الموانئ كأحد أهم روافد االتصال مع االقتصاديات الخارجية، وتشابه الهياكل الصناعية فى تجربتها فى مصر، هى عدم 

 المناطق االقتصادية، والزيادة المستمرة فى الفجوة االقتصادية بين المناطق االقتصادية الخاصة واألخرى.

 2102-20-29 البوابه نيوز

http://rassd.com/171251.htm
http://rassd.com/171225.htm
http://www.albawabhnews.com/1687436
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-85/2513415#.VoJL__krLIU
http://www.albawabhnews.com/1687472
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 هيئة 21أبو هشيمة: افتتاح مصنع واحد يستوجب الحصول على موافقة 

وزارات، عندما يريد افتتاح  01هيئة موزعة على  21أكد رجل األعمال أحمد أبو هشيمة أن المستثمر يحصل على موافقات من 

هشيمة خالل لقاءه ببرنامج "السادة وأضاف  دولة جاذبة لالستثمار 029من أصل  002مصنع جديد ، مضيفًا مصر تحتل المركز 

قرى تم إعادة هيكلتها وتنميتها في المشروع الذي تبنيته موضحًا أن  0المحترمون" المذاع على فضائية "أون تي في" أن هناك 

يمة وأوضح أبو هش ."ما يقدمه من خدمات هي بمثابة واجب، وال يحتاج كلمة شكر واحدة ألن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لـ"مصر

 مليون جنيه. 021مليون جنيه تم رفعها لـ  21أن المبادرة التي قام بها لخدمة وبناء وهيكلة القرى كان محدد لها مبلغ 

 2102-02-22 بوابة االخبار

 مليون جنيه مديونيات الصحة لجامعة القناة 01

قال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، إن مستشفى الجامعة تواجه نقًصا في اإلمكانيات المادية وعجًزا في 

غراب خالل مؤتمر وأضاف  مليون جنيه 01أعداد التمريض ولديها مستحقات مالية لدى التأمين الصحي ووزارة الصحة تجاوزت الـ

صحفي بمقر الجامعة باإلسماعيلية، اليوم الثالثاء، أن المستشفى رغم أنها تعليمية إال أنها تقدم خدمة ألهالي مدن القناة 

 وسيناء ويتعرض فيها األطباء وطواقم التمريض لضغوط كبيرة بسبب زيادة اإلقبال عليها وضعف اإلمكانيات".

 2102-02-29 مصر العربيه

 من رواتب أساتذة الجامعة %01نقابة علماء مصر تستنكر قرار خصم 

من مكافآت األساتذة المتفرغين  %01أصدرت نقابة علماء مصر "تحت التأسيس" بيانا، استنكرت فيه قرار وزارة المالية بخصم 

 بالجامعات ومراكز البحوث، مشيرة إلى أن الخصم له تأثير ضار بأعضاء هيئة التدريس والباحثين فوق الستين ووسيلة إليذائهم

ووصفت القرار بأنه معيب وغريب جاء في توقيت أشد غرابة بعد أن شعر الجامعيون بتحسن طفيف في دخولهم منذ صرف 

 .الجامعة معفيا من الضرائب مما قد يعينهم على مواجهة لهيب الحياة من حولهم برغم عدم تناسبه مع متطلبات الحياةبدل 

 رصد 2102-02-22

 تعليم

 منظمة حقوقية تدين إلغاء انتخابات اتحاد طالب مصر 02

اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طالب مصر )أعلى هيئة طالبية في البالد(، ببطالن  منظمة حقوقية في مصر، قرار 02أدانت 

وطالبت المنظمات ."نتائج االنتخابات التي أجريت مؤخرا، معتبرة القرار "حلقة ضمن سلسلة التضييق على التنظيمات الطالبية

تدخالت من قبل وزارة التعليم العالي، في العملية االنتخابية الموقعة على بيان اإلدانة، االثنين، بـ"التحقيق حول ما أثير من 

 بهدف دعم إحدى المجموعات الطالبية".

 2102-02-29 20عربي

  وزير التعليم يقيل المتحدث الرسمى للوزارة ويلغى المنصب

وزير التربية والتعليم، هانى كمال المتحدث الرسمى باسم الوزارة، دون اإلعالن عن سبب اإلقالة. أقال الدكتور الهاللى الشربينى، 

وقال مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المتحدث الرسمى قابل الوزير أمس، وأبلغه الهاللى أنه 

منصب المتحدث الرسمى وقت أن كان الدكتور محمود أبو النصر  سوف يلغى منصب المتحدث الرسمى. وكان هانى كمال قد تولى

 .وزيرا للتربية والتعليم، ثم أقاله أبو النصر، ثم قرر الدكتور محب الرافعى، وزير التعليم السابق، عودته إلى منصبه

 2102-02-29 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56819e0ace8ff4e54b6a04b2/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-20-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1451335178
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/857791-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://rassd.com/171238.htm
http://arabi21.com/story/879812/16-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%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%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8/2513608#.VoJPkfkrLIU
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 فقط من القرى بها مدارس ثانوية %02.2اإلحصاء: 

من القرى بها مدارس ابتدائية حكومية مقابل  %92.0عن أن  2102كشفت نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري لعام 

المحافظات ما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء بعدد الذى أجري بجميع قرى  -وأوضح المسح  فقط بها مدارس ثانوية 02.2%

عيادات طبية  2102وحدات صحية، و 29.0من القرى بها صيدليات، و %20.2أن توافر الخدمات الصحية أظهر أن  -قرية  4222

وصف مست %0.0نقطة إسعاف، و 04.0مكاتب صحية، و %40.0مراكز لتنظيم األسرة، و %20.2معامل تحاليل، و %20.4خاصة، و

 .%2.0تابع لجمعية أهلية، فى حين كانت نسبة المستشفيات الخاصة فى القرى لم تتعد 

 2102-02-29 جريدة االهرام

 نقل ومواصالت

 مليون جنيه ٠٢انتهاء أعمال تطوير نفق أحمد حمدي نهاية يناير بتكلفة 

مليون جنيه تتحملها  ٠٢تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي في نهاية شهر يناير المقبل وبتكلفة تقرر انتهاء العمل في عمليات 

وتتضمن عمليات التطوير تدعيم شبكة الصرف الصحي وإعادة وضع بالطات خرسانية وأسفلتية وتشمل  هيئة قناة السويس

 اء عمليات الحماية.مترًا وعمل المصرف المكشوف علي جانبيه وإجر ٠٠٢٢حفر المدخل بحارتين بطول 

 2102-02-22 بوابة االخبار

 توقف قطار بضائع في ملوي بسبب أكوام القمامة

سائق جرار قطار بضائع، اليوم االثنين، بمدينة ملوى بمحافظة المنيا ،أثناء توجهه إلى مركز أبو قرقاص، بسبب إغالق توقف 

حيث توقف سائق جرار قطار على طريق سكك حديد الديروطية الخاصة بنقل القصب  شريط السكه الحديد بالقمامة والحجارة

ع أكوام القمامة واألحجار الكبيرة التي تعيق شريط السكة الحديد، وسط حالة من الزراعات حتى مصنع بمدينة أبو قرقاص، ورف

 استياء تام من المواطنين تجاه تقاعس المسئولين التنفذيين.

 2102-02-22 بوابة االخبار

 إعالم

 عكاشة توفيق برنامج بإيقاف قرارًا نصدر لم: االستثمار هيئة

صرح مصدر مسئول بهيئة االستثمار أن ما تم تداوله من أنباء من قبل بعض المواقع اإلخبارية بشأن إيقاف برنامج اإلعالمي 

المية قد وأضاف أن المنطقة الحرة اإلع توفيق عكاشة، "مصر اليوم" من قبل الهيئة مغلوط، ألن الهيئة غير منوطة باألمر

 اجتمعت بالفعل، ولكنها لم تصدر قراًرا مكتوًبا باألمر ولم يصل حتى اآلن لهيئة االستثمار.

 2102-02-22 بوابة االخبار

 عدم استضافتهبأشهر وتناشد  2المنطقة اإلعالمية الحرة توقف برنامج توفيق عكاشة وتمنع ظهوره لمدة 

اعتين قرر مجلس إدارة المنطقة اإلعالمية الحرة وقف برنامج "مصر اليوم" الذى يقدمه توفيق بعد مناقشات استمرت أكثر من س

أشهر، وذلك بسبب ما ارتكبة من مخالفات تتناقض مع  2عكاشة على قناة الفراعين، وتضمن القرار أيضا منع عكاشة من الظهور 

لمنع ظهور توفيق عكاشة فى أى برامج أو لقاءات على أى حرية اإلعالم وناشدت إدارة المناطق الحرة غرقة صناعة اإلعالم 

وكان مجلس إدارة المناطق الحرة قد عقد اجتماعا برئاسة  فضائية، لحين صدور ميثاق الشرف الصحفى ومدونة السلوك اإلعالمى

 توفيق عكاشة.عفت عبد العظيم تم خاللة مناقشة عدد من الموضوعات وتقرير حول المخالفات التى ارتكبها اإلعالمى 

 2102-02-22 بوابة االهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131769/5/462475/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5681a4d7ce8ff404512a91a8/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%A2%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1451336919
http://akhbarelyom.com/article/56817d43ce8ff4292dca4c02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-1451326787
http://akhbarelyom.com/article/5681799fce8ff4bd29ca4c02/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-1451325855
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/834926/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%AA.aspx
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 أقباط

 حريق هائل بكنيسة "المثال" بملوي في المنيا

هائل بكنيسة " المثال " الواقعه بمركز ملوى جنوب المنيا، الكائنة بحى الشيخ ناصر الواقع جنوب مدينة نشب، منذ قليل، حريق 

وانطلقت سيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وسط تخوف من أهالي  ملوي بالمنيا، دون وقوع أي إصابات حتى اآلن

لوحدة المحلية بملوى ، بفصل التيار الكهربائى عن منطقة جنوب وقامت ا المنطقة من حدوث أي انفجارات ألسطوانات الغاز

 المدينة، الواقع بها حريق كنيسة "المثال" في محاولة منها لمنع حدوث أي ماس كهربائي يساعد على تفجيج الوضع .

 2102-02-29 بوابة االخبار

 أخرى

 بالتجمع: "المسئولين اليصين بقالهم يومين"نشوى مصطفى عن انقطاع المياه 

ساعة بشكل متواصل، دون بيان  42استنكرت الفنانة نشوى مصطفى، استمرار انقطاع المياة بمنطقة التجمع الخامس منذ 

رسمى من المسئولين عن أسباب االنقطاع والتاخير المبالغ فيه. وكتبت نشوى مصطفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل 

ساعة ماحدش  ٠٠ساعة، ألن شركة المية أعلنت أن المية حترجع بعد  ٨٤جتماعى "فيس بوك" قائلة: اعتراضى مش على الـاال

يستهون لما المسؤلين يبقوا بيضحكوا علينا وماحدش يطلع بيان اعتذار يقول فيه أسباب التأخير المبالغ فيه اللى تجاوز ضعف 

 " .قة ألن المسئولين اليصين بقالهم يومين فى تصليح ماسورة ميةالوقت". وأضافت "لما المواطن يفقد الث
 2102-02-29 اليوم السابع

 من قرى مصرمحرومة من الصرف الصحي %29"اإلحصاء": 

من القرى بالريف، تحتاج إلى خدمات الصرف  %29للتعبئة العامة واإلحصاء، إن قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي 

من القرى التى تملك شبكة  %02.0الصحي؛ حيث إن ثالثة أرباع القرى ال يوجد بها شبكة مجاٍر عامة، كما كشفت نتائج المسح أن 

من القرى التي بها شبكة عامة تنقطع  %00أن  وأضاف "الجندي"، في تصريحات صحفية، عامة للمياه تنقطع عنها الخدمة يومًيا

 .فقط من القرى ال تنقطع عنها الخدمة %20.2عنها المياه مرة أسبوعًيا، و

 2102-02-22 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5681c153ce8ff4d265e0e9f4/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1451344211
http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85/2513741#.VoJLdfkrLIU
http://rassd.com/171194.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 عبد المنعم رياضأبريل" وقفة بميدان  2الداخلية: ال صحة لتنظيم "

 2نفى مسئول مركز اإلعالم األمني بوزارة الداخلية، صحة ما تداولته بعض المواقع اإلخبارية، بشأن قيام عدد من أعضاء "حركة 

وأكد .أبريل" بتنظيم وقفة بميدان عبد المنعم رياض مساء أمس اإلثنين اعتراًضا على إلقاء القبض على أحد أعضاء الحركة

ن هذا الخبر عارٍ تماًما عن الصحة وأن الخدمات المعينة بميدان عبد المنعم رياض لم ترصد أية وقفات أو تجمعات مسئول المركز أ

 بالميدان على مدار اليوم.

 29/02/2102 بوابة األهرام

 

 المتطورة تدريباتنا بسبب 2102 في أقل اإلرهابية العمليات: المدنية الحماية

قال اللواء محمد عبد الحميد صقر مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة الحماية المدنية والمفرقعات إن معدالت البالغات عن القنابل 

وأشار خالل برنامج "مفتاح الحياة" إلى أن محاوالت .2104، بالمقارنة مع  2102خالل عام  والمفرقعات انخفضت بشكل كبير

وشدد أن .المواطنين أثناء وجود قنبلة طيبة ولكنه ال يعلم أنها من الممكن أن تسبب كارثة فهناك قنال تنفجر بمجرد االهتزاز

نفاق، ولكن نحتاج مساعدة الشعب، الذي البد أن يبلغ عن أي هناك تعليمات باالهتمام بمناطق العامة، والمغلقة مثل مترو األ

شخص،  02كان هناك  2104أما في  4عددهم  2102وقال معدالت وفاة ضباط المفرقعات والحماية المدنية فى .شيء يشك به

 ة وعادوا.فاألعمال اإلرهابية قلت، بسبب التدريبات المتطورة، ولدينا ظباط فى أمريكا وكندا تلقوا دورات تدريبي

 29/02/2102 بوابة األخبار

 

 تنقالت ضباط مباحث القاهرةحركة 

اعتمد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال حركة تنقالت ضباط المباحث بالقاهرة بإشراف مدير اإلدارة 

ة اللواء وشملت حركة التنقالت تعيين العقيد نور الليثي مدير مباحث اآلداب بالقاهر.العامة لمباحث القاهرة اللواء هشام العراقي

وائل جبريل، والعقيد نور الليثي بمباحث االتصاالت، والمقدم حسام العشماوي رئيًسا لمباحث عابدين، والمقدم أحمد إبراهيم 

رئيًسا لمباحث المقطم، والمقدم أحمد التحيوي رئيًسا لمباحث بوالق أبو العال، والمقدم عالء خلف اهلل رئيًسا لمباحث السيدة 

مد هدية رئيًسا لمباحث دار السالم، والمقدم أحمد عبد العزيز رئيسا لمباحث الساحل، والمقدم ناجى ربيع زينب، والمقدم أح

 رئيسا لمباحث الشرابية.

 29/02/2102 بوابة األخبار

 

 2102قتيال للشرطة خالل عام  002

خفراء  2فرد امن  22ضابط  01وجاء كالتالى :  24/02/2102الى  0/0/2102نشرت الشرطة المصرية بيان بعدد قتالها من 

 موظفين . 2مجند  02

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/834964/%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-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85--%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5681c7a6ce8ff4ff68e0e9f4/%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-2015-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1451345830
http://akhbarelyom.com/article/5681be94ce8ff45a63da5cf2/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-1451343508
http://akhbarelyom.com/article/56815481ce8ff44011a5f16b/138-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-1451316353
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 يعتمد حركة التنقالت الداخلية لضباط المديريةمدير أمن الجيزة 

اعتمد اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الجيزة حركة تنقالت محدودة بالمديرية حيث تم نقل المقدم محمد عبد الواحد، مفتش 

ين من رئيس وتم نقل المقدم محمد أم.الغرب ونقل المقدم أسامة عبد الفتاح، من مباحث الهرم إلى مفتش الطالبية والعمرانية

مباحث قسم إمبابه إلى رئيس مباحث قسم الهرم كما تم نقل المقدم على عبد الرحمن إلى مباحث مركز البدرشين، كما تم نقل 

المقدم هاني عكاشة، إلى مباحث قسم الجيزة والمقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية لمنصب رئيس مباحث قسم شرطة 

عوض معاون مباحث العمرانية منصب رئيس مباحث الحوامديه وتولى المقدم محمد الشاذلي، الشيخ زايد وتولى الرائد محمد 

 منصب رئيس مباحث قسم العمرانية.

 22/02/2102 ة األخباربواب

 

 من حملة الماجستير والدكتوراة بتهمة التظاهر بالتحرير 4ضبط 

أشخاص من حملة الماجستير والدكتوراه لتنظيمهم مظاهرة بالتحرير أمام مجلس  4ألقت أجهزة األمن بالقاهرة القبض على 

 واشتبكوا مع قوات األمن.الوزراء وعلى سلم نقابة الصحفيين ورددوا هتافات للمطالبة بتعيينهم 

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

 وزير الداخلية يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان

ديسمبر، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق  22الغفار وزير الداخلية بمكتبه اليوم اإلثنين استقبل اللواء مجدي عبد 

جاء اللقاء لبحث تفعيل مسارات وأطر التعاون بين المجلس وكافة قطاعات الوزارة في مجاالت حقوق اإلنسان خالل .اإلنسان

 األساسية.المرحلة القادمة بما ُيعلي من قيم حقوق اإلنسان وصون حرياته 

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

 مسئواًل 41النائب العام يأمر بالتحقيق مع 

بالغ مقدمة للنيابة من الجهات الرقابية،  ٠٢٢قالت مصادر قضائية، إن النائب العام طلب سرعة إنهاء التحقيقات في أكثر من 

والتي اتهمت عدًدا من رجال األعمال وموظفين عموميين بإنهاء عدد من التعاقدات وإعطائها لشركات خاصة بالمخالفة لقانون 

ا الزراعة وهيئة مسئوًلا في وزارات حكومية منه ٨٢المزايدات والمناقصات. وأكد المصدر أن النيابة استدعت في سرية تامة أكثر من 

المجتمعات العمرانية والصحة، لمناقشتهم في البالغات واالتهامات الموجهة لهم، وطلبت من بعض األجهزة الرقابية واألمنية 

 المعلومات الكافية قبل إحالتهم للمحاكمة.

 29/02/2102 البوابة نيوز

 

 ء لميدان التحرير عقب تفريق عناصر اإلخوانعودة الهدو

عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بعد تفريق تظاهرة محدودة لعناصر الجماعة اإلرهابية اقتحمت الميدان وأطلقوا الشماريخ واأللعاب 

الحالة المرورية، ودفعت وأدى ظهور العشرات من عناصر الجماعة اإلرهابية في ارتباك .النارية ورددوا هتافات معادية للدولة

 األجهزة األمنية بتشكيل من قوات األمن المركزى وتمكنت من تفريقهم بالشوارع الجانية وإعادة تسيير الحركة المرورية بالميدان.

 22/02/2102 البوابة نيوز

http://akhbarelyom.com/article/56814838ce8ff41e09b2a4ae/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1451313208
http://akhbarelyom.com/article/56814457ce8ff48222b2a4ae/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-4-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-1451312215
http://akhbarelyom.com/article/568141e8ce8ff49c20b2a4ae/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%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%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1451311592
http://www.albawabhnews.com/1687198
http://www.albawabhnews.com/1686945


 

 

2102ديسمبر  92نشرة    مرصد اإلعالم المصري       21   

 

 -محاكم ونيابات :

 تطالب بمنع نشر أخبار العمليات العسكرية للجيشاليوم.. نظر دعوى 

تنظر محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثالثاء، الدعوى 

ن  بتصريح من الشئوالمقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بمنع نشر أى أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إال

 .المعنوية واإلعالم بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية

 29/02/2102 اليوم السابع

 

 محكمة العسكرية الرتكابهم أعمال تخريب بالشرقيةإخوانًيا لل ٠٠إحالة 

شخًصا من عناصر جماعة اإلخوان إلى المحكمة  ٠٠قرر المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 

 في جرائمهم .العسكرية، وذلك الرتكابهم أعمال تخريبية، وضبطهم وبحوزتهم عدد من القنابل والعبوات الناسفة، الستخدامها 

 22/02/2102 بوابة األخبار

 

 أبريل 2من أعضاء المكتب السياسي بحركة  4حبس 

يوما على  02أبريل،  2أعضاء بالمكتب السياسي لحركة  4قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، حبس 

وكانت قوات األمن قد ألقت القبض على شريف الروبى، .ذمة التحقيقات، التهامهم بالتظاهر دون تصريح وإطالق األلعاب النارية

أبريل، التهامهم بالتظاهر بدون تصريح  2ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى لحركة  ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد،

 وإطالق األلعاب النارية.

 22/02/2210 بوابة األهرام

 

 الحبس عام إلسالم البحيري بتهمة ازدراء األديان

قضت منذ قليل محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، اليوم اإلثنين، بقبول االستئناف المقدم من الباحث إسالم 

قد أمرت بإخالء سبيله  كانت المحكمة بالجلسة الماضية .سنوات التهامه بازدراء األديان وتخفيف الحكم لعام 2البحيرى على حبسه 

ألف جنيه، وكانت محكمة جنح مصر القديمة قد أصدرت حكمها برفض معارضة البحيري، وأيدت الحكم الصادر من  21بكفالة 

 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة. 2محكمة أول درجة بسجنه 

 22/20/2102 البوابة نيوز

 -اعتقاالت :

 قريب أمين الحرية والعدالة في السويسعضو مكتب ادارى باألخوان و  القبض على

تمكن ضباط األمن الوطني في السويس بالتنسيق مع مباحث السويس، ومديرية أمن القاهرة من ضبط قيادى أخوانى، قريب 

وأوضح مصدر أمني أن معلومات وردت لضباط األمن الوطني في السويس، .أمين حزب الحرية والعدالة الذي تم ضبطه قبل أسبوع

تفيد بإختباء القيادى اإلخواني أحمد فؤاد إسماعيل، عضو المكتب اإلدارى للجماعة في السويس، مختبئا في مدينة الزتون 

 .بالقاهرة، وتوصلت التحريات والجهود األمنية للمكان الذي يختبي فيه 

 29/02/2102 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2015/12/29/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/2513429#.VoJPm6uxXIU
http://akhbarelyom.com/article/56813942ce8ff4071b8b4568/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%A1%D9%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-1451309378
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/834930/%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%AD%D8%A8%D8%B3--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%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-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84.aspx
http://www.albawabhnews.com/1687013
http://www.albawabhnews.com/1687495
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 بالشرقيةاألخوان لجماعة من المنتمين  01القبض على 

 أشخاص بتهمة األنتماء لألخوان وحيازة شماريخ 01ألقت قوات األمن بمركز شرطة بلبيس القبض على 

 22/02/2102 نيوزالبوابة 

 

 " بالمعادياألخوانحبس طالب التهامه باالنتماء لـ"

أيام على ذمة التحقيقات،  4أمرت نيابة المعادى، برئاسة وكيل النيابة محمد حسبو، اليوم اإلثنين، بحبس طالب بكلية الحقوق، 

 . أثناء تواجده بمسكنه بمنطقة المعادىالتهامه باالنتماء لجماعة اإلخوان تمكنت األجهزة األمنية من القبض على المتهم 

 22/02/2102 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1686051
http://www.albawabhnews.com/1686016
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــــ

 اإلرهابيينالوحدات الخاصة المصرية واألردنية تنفذ تدريًبا القتحام مدينة حدودية وتطهيرها من 

قامت الوحدات الخاصة المصرية واألردنية باقتحام مدينة حدودية وتطهيرها من العناصر اإلرهابية المتسللة وتحرير الرهائن 

المحتجزين، بالتعاون مع األفرع الرئيسية وقوات التدخل السريع، في إطار التدريب العسكري المشترك الذي تجري فاعلياته علي 

وشهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي والفريق أول الركن  األراضي المصرية.

مشعل محمد الزبن مستشار ملك األردن للشئون العسكرية رئيس هيئة األركان المشتركة األردنية المرحلة الرئيسية للتدريب 

وحدات الخاصة المصرية واألردنية، فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات "، الذي تنفذه عناصر من ال2102المشترك "العقبة 

 المسلحة لكال البلدين الشقيقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري لدعم جهود األمن واالستقرار بالمنطقة.

 29/02/2102 بوابة األهرام

 

 : لم يحدث أي تغيير في ضوابط سفر الشباب للخارجلمتحدث العسكرى ا

الخاص بتنظيم سفر الطالب أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، أنه ال يوجد أى تغيير في القرار 

إلي الخارج. تصريح المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، كان ردا علي تساؤل لـ"بوابة األهرام"، عقب انتشار شائعة في 

عدد من وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، باصدار قرار يتضمن التضييق علي إجراءات سفر الشباب، وتغيير في 

وتداولت بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي صورة لقرار لهيئة  ي تصدر للشباب في سن التجنيد.التصاريح، الت

أثناء العام الدراسي،  29و 09حاالت يتم السماح فيها للشباب بالسفر للخارج بين سن  4التنظيم واالدارة، أثارت البلبلة، ويتضمن 

جدير بالذكر  الوالد، أو الوالدة، االشتراك في بطولة دولية، وفاة أحد أقارب الدرجة األولي.والحاالت األربع هي الحج والعمرة، زيارة 

نها أ -والتي أعلن المتحدث العسكري  -أن قرارت تنظيم سفر الشباب في عمر التجنيد "خالل العام الدراسي"، وليس في االجازات 

خراج تصريح السفر من إدارة التجنيد للطلبة في المراحل الدراسية هدفها تنظيم ووضع الضوابط الست -لم يطرأ عليها أي تعديل

 المختلفة، والمؤجل تجنيدهم للدراسة.

 29/02/2102 بوابة األهرام

 

 2102مواطنا في سيناء خالل  021الجيش المصري يقتل أكثر من 

حالة قتل خارج إطار القانون على يد قوات  021أعلن المرصد السيناوي لحقوق اإلنسان في مصر أنه تمكن من توثيق أكثر من 

وقال تقرير له، االثنين، بعنوان "سيناء .. حقوق مهدورة وأرواح  .2102سيناء خالل عام الجيش المصري بحق مدنيين داخل مدن 

تجنى"، إن قوات الجيش المصري تنتهك جميع مواد وقوانين وإعالنات حقوق اإلنسان الموقعة عليها من طرف الدولة المصرية، 

الحائط، عاملة على تكريس جرائم ترتقي ألن تكون ضاربة بمناشدات منظمات المجتمع المدني المحلية منها والعالمية عرض 

 ."جرائم حرب، وتطهيرا عرقيا وإبادة جماعية

 22/02/2102 20عربي

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/834962/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/834877/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81.aspx
http://arabi21.com/story/879769/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-180-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84
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 أخبار سيناء
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انفجار مدرعة وسط سيناء

 .طريق مصنع األسمنت بوسط سيناء " بعبوة ناسفة على000نفجرت مدرعة للجيش من طراز "إمإ

 22/02/2102إحدى حسابات والية سيناء 

 


