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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

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 حالة أثنى عشر مواطنًا ألقت السلطات التركية القبض عليهموزارة الخارجية تتابع 

يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في اسطنبول حالة أثنى عشر مواطنا مصريًا 

ركية لالنضمام إلى تنظيم ألقت السلطات التركية القبض عليهم في مدينة "أضنة" في أثناء محاولتهم المرور عبر األراضي الت

داعش، حيث أفادت القنصلية أن المواطنين ينتمون إلى أسرة واحدة ومن بينهم ثالثة أطفال، وأنه تم إرسال مذكرة رسمية من 

القنصلية العامة المصرية في اسطنبول إلى وزارة الخارجية التركية للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض على المواطنين 

، وكذا طبيعة التهم الموجهة إليهم.  وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن المصريين

المحكمة التركية المختصة سوف تتخذ اليوم قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم إلى مصر أو باستمرار 

ة ال تقوم بإبالغ القنصلية المصرية في مثل هذه الحاالت إال بناء على طلب صريح التحفظ عليهم، مشيرًا إلى أن السلطات التركي

من المواطن المحتجز. وجدد مساعد وزير الخارجية تحذيراته بشأن السفر إلى مناطق الصراع أو االنضمام إلى تنظيمات غير 

 .شرعية، األمر الذي يضع المواطنين تحت طائلة القانون ويعرضهم لعقوبات مشددة

 21/2/1122 موقع وزارة الخارجية المصرية

 شكرى يلتقى بمستشار ميركل األمنى

وزير الخارجية خالل زيارته ألمانيا مع عدد من الوزراء والمسئولين األلمان عددا من الملفات األمنية  يبحث سامح شكرى

بأن لقاءات شكرى ستتضمن مباحثات مع خمسة وزراء فى  سفير مصر فى ألمانيا وصرح الدكتور بدر عبد العاطى واالقتصادية.

أللمانى الكبير لدور مصر واالقتناع بأن مصر هى ركيزة االستقرار فى الحكومة األلمانية فى حدث غير مسبوق، ويظهر التقدير ا

منطقة مضطربة، وأن دورها رئيسى فى محاربة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، وفى الجهود المبذولة إلنهاء أزمات وصراعات 

 من القومى األلماني.المنطقة، كما فى سوريا وليبيا. وقد استهل شكرى زيارته بلقاء كريستوف هويسجن مستشار األ

 21/2/1122 األهرام

 أحمد أبو زيد: الجانب األلماني يحرص على رؤية مصر ألزمات المنطقة

مصريا في اسطنبول من أسرة  21إن المعلومات المتوفرة لدينا توكد احتجاز  د المتحدث باسم الخارجية المصريةأحمد أبو زيقال 

ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة، أن زيارة وزير الخارجية لبرلين استثنائية وأكد أحمد أبو زيد بمداخلته الهاتفية  واحدة.

وضح وأ تهدف إلى تحسين العالقات بين مصر وألمانيا وفتح مجاالت جديدة للتعاون، وجدير بالذكر أنها تأتي بعد زيارة السيسي.

وأشار إلي أن حرص الجانب  وأزمات تأخذ منحي متطورا ومتغيرا.أبو زيد الزيارة تأتي في وقت تعاني به المنطقة من تحديات كثيرة 

وقال أبو زيد إن هذه الزيارة لها  األلماني لسماع وجهة نظر مصر بما تمر به المنطقة ورؤيتها حول األزمة بين السعودية وإيران.

مستشار األمن القومي االلماني  اتجاهات سياسية وتنموية وأيضا جانب مهم للغاية وهناك عشاء عمل سيتم بمساء اليوم بين

ن وأضاف أ ووزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري سيتطرق إلي الظروف السياسية والعالقات واألزمات بالمنطقة العربية.

 ألمانيا غداً برنامج مكثف سيشمل لقاءات بالوزارات وزعماء البرلمان ولقاءات رجال األعمال ولقاءات إعالمية، ويعكس هذا اللقاء أن

 دولة قوية وذات ثقل سياسي على المستوي العالمى وبالتالي ستستمر الزيارة إلي أكثر من يوم لما بها من زخم.

 21/2/1122 بوابة األهرام

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=10a229fe-d557-474c-9e89-eb2e217270d6
http://www.ahram.org.eg/News/131783/25/468063/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840154/%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%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84.aspx
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 المنطقة في األوضاع تطورات السنيورة مع يبحث ببيروت المصري السفير

يناير، رئيس كتلة المستقبل بمجلس النواب اللبناني  22التقى السفير المصري في بيروت الدكتور محمد بدر الدين زايد، اليوم 

قال و رئيس وزراء لبنان األسبق فؤاد السنيورة حيث جرى البحث األوضاع في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية بين البلدين. 

تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط عقب اللقاء، إنه جرى نقاش متعمق في جملة األوضاع اإلقليمية  السفير محمد بدر الدين، في

الراهنة، والتأكيد على الموقف المصري بضرورة تجنيب لبنان مظاهر التوتر اإلقليمي، وحماية الصيغة اللبنانية القائمة على 

 التعايش.

 22/2/1122 بوابة األخبار

 

 

 سنوات 5وزير الموارد المائية السودانى:بناء سد النهضة سينتهى خالل 

سنوات،  5والكهرباء السوداني، أن اعمال االنشاءات فى سد النهضة لن تنتهى قبل اكد السفير معتز موسى وزير الموارد المائية 

وان عمليات الرصد الفنية التى قام بها خبراء اللجنة الفنية تؤكد أن بناء السد يستغرق وقًتا أكبر مما أعلنت عنه الشركة اإليطالية 

سد النهضة الحالية كافية لتمرير المياه الالزمة لدولتى واضاف على هامش زيارته السوان ان فتحات  المنفذة لسد النهضة.

وأوضح ان المطلوب فى الوقت الحالى هو تعزيز الثقة بين الدول، وايقاف السد ليس حال لألزمة  السودان ومصر وال تدعو للقلق.

ستحترم النتائج التى ستسفر  ولكن الحل هو الوصول الى تفاهمات حقيقية تعزز الخروج من االزمة، مشيرًا الى ان جميع األطراف

عنها الدراسات حول السد، موضحًا أن كل الوثائق التى وقعتها الدول الثالث مصر والسودان وإثيوبيا، منذ تقرير لجنة الخبراء 

 ة.يلم تتحدث عن إيقاف السد، ولم تتطرق إلى أن نحمل إثيوبيا على إيقاف العمل بالسد كبادرة لحسن الن 1122العالمية فى مايو 

و اكد ان بالده تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية التى تحكم استخدام مياه نهر النيل، مشددا على التزام السودان الكامل 

الموقعة بين مصر والسودان، مضيفا ان اعمال  2151بتنفيذ تلك االتفاقيات واالتفاقيات الدولية المعنية بالمياه، ومنها اتفاقية 

  تشكل أى تهديد للحص  المائية لمصر والسودان.السد حتى االن ال

 21/2/1122 األهرام

 

 

 منح اللجوء لـ"األسد" فيبوتين: السيسي تولى السلطة في وضع طارئ لتحقيق االستقرار في مصر.. ويمكن 

 روسيا

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل مقابلة مع صحيفة ألمانية نشرت اليوم الثالثاء إن السيسي تولى السلطة في وضع 

اًرا: انتشوقال بوتين خالل المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "بيلد" األلمانية األوسع  طارئ من أجل تحقيق االستقرار في مصر.

مله لسيسي لتحتعين على المرء اإلشادة با"ال نريد لسوريا أن ينتهي بها المطاف مثل العراق أو ليبيا"، وأضاف: "انظروا إلى مصر.. ي

وكرر بوتين موقف روسيا الداعم للرئيس السوري  المسؤولية وتوليه السلطة في وضع طارئ من أجل تحقيق االستقرار في البالد".

وقال بوتين إن روسيا يمكنها منح اللجوء إلى  ، وذلك في محاولة لتفادي سيناريو الوضع الفوضوي الذي تشهده ليبيا.بشار األسد

 الرئيس السوري إذا اضطر إلى مغادرة بالده.

 21/2/1122 األهرام

http://akhbarelyom.com/article/5693982f7fa9756a33df611b/%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%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-1452513327
http://www.ahram.org.eg/News/131783/25/468078/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840246/%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%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82.aspx
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 سفارة التشيك بالقاهرة تكذب "األناضول": لم نعدل نشرة سفر مواطنينا لمصر

زعمت فيه تعديل الخارجية نفت السفارة التشيكية بالقاهرة، ما نشرته وكالة األناضول التركية لألنباء منذ يومين، والتى 

أن  -فى بيان وزعته الثالثاء -التشيكية لنشرة السفر لمواطنيها المسافرين لمصر، برفع حالة المستوى األمنى. وأكدت السفارة

الخارجية التشيكية أصدرت بيانا فى أعقاب الهجوم على فندق "بيال فيستا" بالغردقة تكرر نفس نشرة السفر السابقة والتى 

رعاياها الذين يقيمون أو ينون السفر إلى مصر أن يكون على الحذر واليقظة، موضحة أن الخارجية التشيكية بشكل عام تطالب 

 .لم تثن مواطنيها عن عدم القيام برحالت لمصر

 21/2/1122 اليوم السابع

 السيسى بانعقاد الجلسة األولى لمجلس النواب أبو مازن يهنأ 

السيسى، بانعقاد الجلسة األولى لمجلس النواب المصرى المنتخب. وذكرت وكالة  دولة فلسطين محمود عباس أبو مازنهنأ رئيس 

أن الرئيس عباس أعرب عن تمنياته لمصر وشعبها النجاح بالمسيرة الديمقراطية  الفلسطينية "وفا"، مساء االثنين األنباء

المصرية. كما هنأ الرئيس عباس، رئيس مجلس النواب الجديد المنتخب على عبد العال على الثقة الغالية التى منحت له بانتخابه 

 س النواب الجديد النجاح والتوفيق، وتأكيد نجاح المسيرة الديمقراطية المصرية.رئيسا لمجلس النواب، متمنيا ألعضاء مجل

 21/2/1122 اليوم السابع

 يناير لتوقيع عقود تنفيذ مشروعات الطاقة 11لقاهرة الرئيس الصينى يزور ا

يناير الجارى، فى زيارة الستكمال بناء العالقات بين  11إلى  11تستقبل القاهرة الرئيس الصينى تشيي جين بيج فى الفترة من 

مشروعات الطاقة المشتركة البلدين، ومن المقرر أيضًا أن تشهد الزيارة التوقيع النهائى على عدد من العقود التنفيذية لبعض 

بين البلدين والتى تقوم بتنفيذها مجموعة من الشركات الصينية فى مصر بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس 

 شريف إسماعيل.

 21/2/1122 البوابة نيوز

 مجلة أمريكية: هل السيسي آمن؟

عنوان "هل السيسي آمن؟"، جاء مقال بمجلة "ناشيونال إنترست" للباحث كاسبر ويت المحلل السياسي السابق باالتحاد  تحت

نظام ول وجود خصومة ومشاعر سخط داخل عالمات عامة متزايدة ح وجاء فى ن  المقال " األوروبي والخارجية الهولندية.

 لكن استقرار النظام ال يضمن بالضرورة مثل هذه االنقسامات ال تشكل تهديدا على استقرار النظام.  خالل العام المنصرم. السيسي 

استمرار السيسي. الفشل في تقلي  المتمردين في سيناء، وكذلك اإلخفاق في إنعاش وإصالح االقتصاد قد يجعل السيسي 

 "عرضة لمنافسين محبطين، ال سيما داخل مؤسسة الجيش.

 21/2/1122 لعربيةمصر ا

 موقع بريطاني: "عدو يناير" يثير الفوضى بالبرلمان

أثار عضو البرلمان المصري مرتضى منصور ضجة في الجلسة االفتتاحية للبرلمان المصري األحد، حين رفض االعتراف بثورة يناير 

الموقع ان مرتضى منصور عدو ثورة يناير واضاف  التي عزلت الرئيس حسني مبارك، وفقا لموقع ميدل إيست آي البريطاني. 1122

 أثار الفوضي فى الجلسة األفتتاحية األولى للبرلمان المصرية المنتخب أخيرا.

 21/2/1122 مصر العربية

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A/2534517#.VpSzfPkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2534173#.VpS1avkrLIU
http://www.albawabhnews.com/1712594
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%A9/877793-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%9F
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%A9/877313-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 

 

1122يناير  21نشرة   مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 السياسة الداخلية

 -لمصية :الرئاسة ا

 السيسى يتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب لتهنئة أعضاء البرلمان

قال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى رسالة للنواب، أنه تلقى مكالمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتهنئة 

  .أعضاء البرلمان، ناقال أمنيات الرئيس السيسى بالتوفيق للمجلس ونوابه

 22/2/1122 اليوم السابع

 -الحكومة المصرية :

  الحكومة تبحث اليوم استعدادات زيارة الرئيس الصينى لمصر وتطوير منطقة الروبيكى

يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم اجتماع وحدة الصين، بحضور عدد من الوزراء والسفير الصينى بالقاهرة، لبحث 

استعدادات زيارة رئيس الصين لمصر الشهر الجارى. كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير الصناعة، لبحث آخر المستجدات 

 . ، يعقبها اجتماع لربط قواعد البيانات بالدولة بحضور عدد من الجهات المعنيةبمنطقة الروبيكى والعمل الذى يتم بها

 21/2/1122 اليوم السابع

 فى النقل والكهرباء خالل زيارة الرئيس الصينى لمصرتوقيع اتفاقيات 

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان زيارة الرئيس الصيني شن جين نيج لمصر خالل األيام القليلة المقبلة من 

في مجاالت الكهرباء المقرر ان تشهد التوقيع علي عدد من االتفاقات الخاصة بتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة بين البلدين 

والنقل والتدريب والتعليم عن بعد ومكافحة التصحر والبنية التحتية وعلوم الفضاء الي جانب عقد منتدي لرجال االعمال 

المصريين والصينيين فضال عن إقامة معرض للمنتجات الصينية فائقة التكنولوجيا خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة 

سة المباحثات التي عقدها الوزير مع سونج إيقوه سفير الصين بالقاهرة والتي تناولت آخر الترتيبات الخاصة . جاء ذلك خالل جل

 بزيارة الرئيس الصيني لمصر والمقررة خالل النصف الثاني من شهر يناير الحالي. 

 21/2/1122 األهرام

 رئيس الوزراء يخطر البرلمان بتمديد إعالن حالة الطوارئ في العريش ورفح

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن إخطار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء له بتمديد إعالن حالة 

 بإعالن حالة الطوارئ في العريش ورفح. 1125لسنة  724طبًقا لقرار رئيس الجمهورية رقم وذلك .الطوارئ في العريش ورفح

 22/2/1122 بوابة األهرام

 -البرلمان المصرى :

  "رئيس البرلمان يبحث مع سيف اليزل وعدد من النواب أزمة"لجان القوانين والالئحة

يجتمع اآلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف وكيل المجلس، بعدد من النواب، منهم سامح سيف 

ائتالف دعم مصر، و مرتضى منصور، وأحمد السجينى نائب حزب الوفد، و أسامة شرشر مستقل، وذلك بمكتب رئيس اليزل رئيس 

البرلمان بمقر مجلس النواب. اللقاء يأتى فى إطار التوصل إلى حل لألزمة التى حدثت خالل الجلسة المسائية أمس اإلثنين، بشأن 

 .إعداد الالئحة، واالستقرار علي شكل نهائي لهاآلية تشكيل لجان النظر فى قرارات القوانين و

 21/2/1122 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2533949#.VpSviPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/2534521#.VpSuh_l97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131783/5/468151/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840170/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88/2534254#.VpSvD_l97IU
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 أصوات عن منافسه 7فوز وهدان بمنصب الوكيل الثانى بفارق 

صوتا على منافسه عالء عبدالمنعم  185بمقعد الوكيل الثانى بعد حصوله على « مرشح حزب الوفد»فاز النائب سليمان وهدان 

وكان مجلس النواب قد .أصوات فقط بعد منافسة شرسة بينهما 7صوتا بفارق  182الذى حصل على « ائتالف دعم مصر»مرشح 

ة الدكتور على عبد العال، اجراءات انتخاب االعادة على منصب الوكيل الثانى واصل فى جلسته االجرائية الثانية أمس برئاس

للمجلس، حيث دعا رئيس المجلس فى بداية الجلسة النواب لألدالء بأصواتهم الختيار وكيل للمجلس من بين المرشحين عالء 

أعضاء المجلس تتولى األولى دراسة عبد المنعم وسليمان وهدان.وأعلن الدكتور على عبد العال عن تشكيل لجنتين من بين 

وضع مشروع قانون لتعديل الئحة المجلس بينما تتولى الثانية دراسة القرارات بقوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى 

 من الدستور. 252غيبة البرلمان وفقا للمادة 

 21/2/1122 األهرام

 

 مجلس النواب يوافق على قطع البث المباشر عن الجلسات

وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية على قطع البث المباشر عن الجلسات. كان الدكتور حسام الرفاعى عضو مجلس النواب 

المستقل، عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء، قاد جمع حملة توقيعات داخل البرلمان على مذكرة أعدها لوقف البث 

ساعة داخل القاعة، فى ناس بتريح وممكن نذيع  22ال يمكن البث عبر انه  المباشر والعلنى لجلسات مجلس النواب. وأوضح

 ."اللقطات المهمة فقط

 22/2/1122 اليوم السابع

 

  تشكيل لجانه غدا.. وعودة الجلسة لالنعقاد السبت المقبلمجلس النواب يقرر 

أعلن على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم غدا الثالثاء االنتخابات النوعية للمجلس، على أن يكون لألعضاء الحق فى 

ثة عصرا العتمادها، صباحا، ويعرض تشكيل اللجان على هيئة مكتب المجلس الساعة الثال 22تعديل الرغبات حتى الساعة 

وبعدها تجرى انتخابات كل لجنة "الرئيس والوكيل وأمين السر". وقال "عبد العال"، :"تتولى كل لجنة منها دراسة ومراجعة 

قرار بقانون، وكل لجنة ستتولى القوانين التى فى  272القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، وعددها 

 عرض اللجان تقاريرها فى جلسة المجلس القادمة يوم السبت المقبل". اختصاصها، وست

 22/2/1122 اليوم السابع

 

 تشكيل لجان الالئحة ودراسة القرارات بقوانينأزمة فى "النواب" اعتراًضا على 

شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب أزمة كبيرة بسبب تشكل اللجان التي تتعلق بدراسة القرارات بقوانين والالئحة مما أدى 

ضاء المجلس لتهديد رئيس المجلس برفع الجلسة إال أن القاعة أم تهدأ، مما جعل رئيس المجلس يضطر إلعالن تقسيم جميع أع

وقد نشبت األزمة اعتراضا على التشكيل الذي أعلنه الرئيس، وأعلن عبد العال أن مكتب المجلس .على الست لجان لتهدئة القاعة

قرارا بقانون، ولجنة إلعداد الالئحة الداخلية  ١٤٣لجان للنظر في القرارات بقوانين والتي تبلغ  ٦عقد اجتماعا وقرر تشكيل 

 للمجلس.

 22/2/1122 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131783/145/468119/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/2534144#.VpSvUvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA/2534177#.VpSvRfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840180/%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%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B1.aspx
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 -األحزاب واالئتالفات :

 "صوتوا لـ"وهدان" فى انتخاب الوكيل بـ"النوابنائبا من "دعم مصر"  21الوفد:

ذكرت مصادر بحزب الوفد، أن عددا كبيرا من أعضاء ائتالف "دعم مصر" دعموا النائب سليمان وهدان فى انتخابات الوكيل الثانى 

واب فى جو بمجلس النواب، أمس االثنين، وذلك بهدف إيجاد تعددية داخل البرلمان وحتى يتم تشكيل هيئة مكتب مجلس الن

صوتا من ائتالف  21: 51ديمقراطى ال يسيطر عليه فصيل واحد، وذكرت المصادر أن مرشح الوفد تمكن من الحصول على ما بين 

  .""دعم مصر

 21/2/1122 السابع اليوم

 

  مستقبل وطن": نوابنا يجمعون توقيعات تطالب أشرف رشاد بالعدول عن االستقالة"

قال محمد عبد السالم، عضو بالمكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن، أن نواب الحزب يجمعون توقيعات لمطالبة المهندس 

البرلمانية للحزب. وأوضح " أن رشاد يدرس العدول عن االستقالة خاصة أشرف رشاد بالعدول عن قرار االستقالة من رئاسة الهيئة 

  . وأن النواب يرونه أكثر األعضاء قدرة على تقلد هذا المنصب

 21/2/1122 اليوم السابع

 

  الهيئة البرلمانية لـ"المصريين األحرار" تجتمع بمقر "النواب" لحسم رغبات اللجان

لحزب المصريين األحرار، اجتماعا مغلقا بمقر مجلس النواب لمناقشة ما جرى خالل جلسة أمس االثنين  تعقد الهيئة البرلمانية

وما تم اتخاذه من قرارات سواء بإحالة القرارات بقوانين للجان النوعية أو قرار منع البث المباشر للجلسات، وحسم رغباتهم فى 

من أبو العال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار، أن نواب الحزب االنضمام للجان النوعية. من جانبه قال الدكتور أي

سيناقشون خالل اجتماعهم حسم رغباتهم فى تعديل انضمامهم للجان النوعية بالبرلمان، خاصة بعدما أعلن رئيس المجلس 

 لثالثاء. من صباح اليوم ا 22الدكتور على عبد العال أن آخر موعد لتعديل الرغبات فى تمام الساعة 

 21/2/1122 اليوم السابع

 -تصريحات :

 سيزدادهاشم ربيع: األغلبية داخل البرلمان ستتالشى.. والتنسيق بين األحزاب 

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، إن األغلبية داخل البرلمان ستتالشى 

بشكل كبير خالل الفترة المقبلة، موضحا أن التزام معظم اعضاء ائتالف دعم مصر سيظل "التزام أدبى، ولكن لن يكون هناك 

لى القوانين أو اختيار المناصب. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء أغلبية ائتالف دعم مصر، التزام بشأن التصويت ع

  ."تزايد التنسيق بين األحزاب خاصة بين "الوفد "و"المصريين األحرار"، والمستقلين، و"مستقبل وطن" و"الشعب الجمهورى

 21/2/1122 اليوم السابع
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http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%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%B3%D8%AA%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2/2534416#.VpSusvl97IU
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  مرتضى منصور بعد لقائه رئيس النواب: ستجرى انتخابات مؤقتة للجان النوعية

منصور، بعد لقائه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمقر البرلمان إن اللقاء جاء بهدف قال النائب مرتضى 

حل أزمة اللجان، متابعا:" هى أزمة بدون الزمة، وستجرى انتخابات مؤقتة لتشكيل لجان نوعية، وسيعاد تشكيلها مرة أخرى". و 

بين النائب المستشار سرى صيام والدكتور على عبد العال، أن "صيام" هو  أضاف "منصور" بعد سؤال له بشأن الخالف الذى ثار

من بدأ الخالف، موضحا :"مش معقول كل اللى عاوز يتكلم يقوم يتكلم ، المفروض يكون فيه نظام"، موجهها رسالة للمستشار 

 .""صيام" :" عاوز اقوله اهدى

 21/2/1122 اليوم السابع

 

 -توك شو :

 

 اهم ما جاء فى لقاء رئيس الوزراء فى برنامج على مسئوليتى

يصلح معها سياسة "المسكنات" التى قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مصر تعانى من أزمة اقتصادية، والمرحلة المقبلة ال 

كانت تتبع فى الماضى، مناشدًا الجميع العمل بـ"صدق وأمانة". وأضاف خالل حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه 

اإلعالمى أحمد موسى:"التحدى كبير والمسكنات مش هتنفع.. احنا قعدنا فترة زمنية كبيرة بنشتغل بالمسكنات ونراضى بعض 

وحل المشكلة من هنا .. وإننا نلصم دى ال .. إذا كنا عوزين تنمية الزم كلنا يبقا عندنا المفاهيم واضحة.. التحدى كبير الناس 

قال إنه يعمل على التوازن بين تواجده و."ويتطلب من الجميع بمنتهى األمانة والصدق فى المرحلة المقبلة مش هنقدر نزايد

 و نبض المواطنين، وتابع:" أنا بميل أكتر للتواجد فى المكتب إلصدار القرارات والقوانين فى مكتبه وتواجده فى الشارع لمعرفة

حل المشاكل ..ولكن يوجد بعض المشاكل التى ال يمكن معرفتها وحلها إال بالتواجد فى الشارع". وأضاف أن هناك جهودا غير 

كلة إلى أن مش ى الفساد يتطلب بعض الوقت. ولفتالقضاء عل مسبوقة من قبل األجهزة الرقابية لمحاربة الفساد ، مشيرًا إلى أن

القطاع الصحى تتمثل فى نق  األطباء وليس فى األجهزة الطبية بالمستشفيات ، وتابع:"يتم أخذ إجراءات سريعة تجاه الحاالت 

نصر البشرى فى مجالى التعليم المرضية غير القادرة على تحمل تكلفة العالج"، مشددًا على أنه يهتم خالل المرحلة الحالية بالع

والصحة . وشدد على أنه يتمنى التوفيق للبرلمان الجديد، وتابع:"هيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان ..إذا تطلب 

قال إنه لم تتم مناقشة قانون اإلعالم فيما ."أى استجواب بالبرلمان حضور رئيس الحكومة سأحضر كون ذلك فى مصلحة البالد

لصحافة، ولكنه تم استعراض الخطوط العريضة له، وتابع:" لن يتم اتخاذ أى قرار بشأنه إال إذا كان هناك توافق من اإلعالميين وا

أنه يجب التوافق على  والصحفيين ألنه يخصهم من الدرجة األولى، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون األطراف كلها متوافقة". وأضاف

  .ا ال يتعارض مع الدستور والقوانين األخرىقوانين الصحافة واإلعالم بم

 21/2/1122 اليوم السابع
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 اهم ما جاء فى لقاء ساويرس ببرنامج السادة المحترمون

، ودوره "OnTv" المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين األحرار، بألبرت شفيق، الرئيس السابق لمجموعة قنواتأشاد 

وقال خالل حواره مع اإلعالمى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" ألبرت بنى المحطة على  .فى نجاح المحطة الفضائية

" يعود إليه ،ورحيله سر أخطاء أوضحتها له فى أجزاء معينة، ولكن أقوله "إن شاء اهلل أكتافة والفضل األكبر فى نجاح "أون تى فى

إنت راجع معانا فى مكان جديد ، وحيشتغل زى ما كان بيشتغل واللى بينا ماحدش يقدر يكسره". وتابع قائاًل: "ألبرت من 

وشاف والدى وقابل أسرتى وأنا باحبه جدًا..وهو العائلة..ومش سهل أدخل حد بيتى حد بيشتغل معايا ، لكن ألبرت دخل بيتى 

جدع بس أحيانا بتاخده الحماسة وعمل غلطات ، لكن كل واحد بيغلط ، لكن أنا مش من طبعى أن من أول غلطة أقطع الرقبة ، 

 ." واللى بيشتغل كتير بيغلط كتير ، وكمان اللى بيدير محطة سياسية الزم يغلط

محمد نجيب عما تعرض له من ظلم، بعد أن تجاهلته كتب التاريخ، ولم أعلم أنه الذى قام بثورة عتذر للرئيس الراحل وقال انه ي

يوليو إال بعد ما كبرت". وعن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قال: "أصاب فيما أصاب برفع قيمة مصر عربيًا، ولكنه قلل  12

بالرئيس أنور السادات، قائاًل: "يكفيه حرب أكتوبر ألنه رفع رأس قيمة كل المصريين بالظلم والتعذيب وكبت الحريات"، مشيدًا 

مصر عاليًا". وتابع :"حزين على ما حدث لمبارك، ألن هناك أخطاء ال يمكن نسبها له بمفرده، وكنت أتمنى رئاسة عدلى منصور 

وقت حرج، وخيب اآلمال فى شخصية سيسى: كلنا بنحبك ووراك". واعتبر أن البرادعى خذل مصر فى للمجلس النواب، موجها خطابه 

كان يرى أنها كبيرة فى زمن اإلخوان، كما أشاد بـ"أبو الغار" مؤكدًا أنه أنقى الشخصيات على الكرة األرضية. وتابع: "بحب حمدين 

صباحى والمرحلة عاوزة مجهوده.. وسيف اليزل صديقى وسنظل أصدقاء.. وأحمد عز أخذ خطوة غير صائبة حين حاول العودة 

إبراهيم عيسى عبقرى مصر األول، ومافيش زيه  للمشهد السياسى.. وأشاد مؤسس المصريين األحرار، إبراهيم عيسى، قائاًل: "

عشرة فى مصر.. العباقرة فى مصر قليلين، والراجل ده نوعية نادرة وقارئ ومثقف وفاهم ومرتب وأعتز بصداقتى له". واختتم 

يناير بعثت برسالة تؤكد فيها أن الشعب لن يسكت أمام  15ورتى يناير ويونيو، قائاًل: "إن ساويرس حواره، معرًبا عن اعتزازه بث

 ."يناير.. وكمية الناس المطبالتية حاجة تدايق 15يونيو تعلمت من  21أى كبت ودكتاتورية أو فساد.. و

طل المسيرة االقتصادية، ألن مصر فى يناير القادم، مؤكدًا رفضه ألى مظاهرة أو أى عمل يع 15علق على دعوات التظاهر فى و

عدم وجود ثورات بدون خسائر،  ير أو وصفها بـ"المؤامرة". وأكدوضع حرج جدًا، رافضًا فى الوقت نفسه، الهجوم على ثورة ينا

فى  دمجوامضيفًا: "الحرية لها ثمن ومش بالش وأعيب على الشباب اللى زى الورد أنهم تركوا الميدان فاضى بعد ثوره يناير، لم ين

العمل السياسى، وأزعم أن المصريين األحرار نجح فى استقطاب أكبر عدد من هؤالء الشباب ". ووصف التوجه االقتصادى للدولة 

بـ"سمك لبن تمر هندى"، معتبراً أن بعض القائمين على هيئات ومصالح الدولة ال يتناسبون مع هذا الموقع، مشدداً على ضرورة 

ة السويس رجل اقتصاد لزيادة االستثمار. وعن قنواته اإلعالمية، قال: "ال أتدخل فى السياسة التحريرية أن يتولى مسئولية قنا

للقنوات اإلعالمية، وأون تى فى جبتلى مشاكل من يومها، ومش هانسى وزير اإلعالم بعد ثورة يناير، حيث طلب منى نقل بث 

  ."يتم إغالق القناة حتى ال يفرح الشامتينالفضائية المصرية األولى والثانية ولكننى رفضت، ولن 

دعا لخصخصة الفنادق واألراضى المملوكة للدولة، من أجل حل أزمة الدوالر، ورفع االحتياطى النقدى، وجذب االستثمار وتشغيل و

جاذبة  إن مصر تعانى من البيروقراطية التى وصفها بـ"العفنة" ما تجعلها غير وقال .المصريين، بجانب تحسين اإلدارة

لالستثمار، باإلضافة إلى توقف كل شىء، مؤّكًدا أن السياسيات الخاطئة للحكومات المتعاقبة حولت مصطلح "الخصخصة" إلى 

 ."كلمة تعنى "السرقة" و"الريبة

 21/2/1122 لسابعاليوم ا
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 يناير.. ووصف الثورة بالمؤامرة "كالم باطل" 15ساويرس: التدخل في اإلعالم واالنتخابات يعيدنا لما قبل 

، ومنها التدخالت في اإلعالم 1122يناير  15قال المهندس نجيب ساويرس، إن هناك بعض الظواهر التي تقلقه وتعيدنا إلي ما قبل 

علي الشباب "اللي يستاهل القبض عليه واللي ما يستاهلش" علي حد قوله، إال أنه عبر عن رفضه  والعملية االنتخابية والقبض

وأضاف في حواره ببرنامج "السادة المحترمون"، أن تلك األمور تنق  من شعبية الرئيس .للتظاهر أو أي إضراب في المرحلة الحالية

رًضا ولكن الحزب اختار طريقه وهو أال يتحكم فيه أحد، مضيًفا أن وقال إن حزبه "المصريين األحرار" ليس حزًبا معا.السيسي

الكثيرين قالوا له إن الحزب لم يحصل علي أي شئ ال رئاسة المجلس وال الوكيلين لكن الحزب اختار طريقه. وأضاف "احنا اخترنا 

معارضين ده افتراض خاطئ هعارض ليه طريقنا مش نبقي معارضين، ال نبقي أحرار ال حد يودينا يمين وال شمال، وافتراض إننا 

 يناير مؤامرة كالم باطل وغير حقيقي، ويسيئ إلينا. 15أن القول بأن  وأضاف."إال لو انت بتعمل شئ خاطئ

 21/2/1122 بوابة األهرام

 

  عمرو أديب: السيسى ليس "نبيا".. والبرلمان يجب أن يكون "بعبعا" له

قال عمرو أديب، إن السيسى ليس "نبًيا" فهو يخطئ، لذلك فدور البرلمان تنبيهه إلى هذا األمر ويراقبه، وانتقد هتاف النواب 

بـ"تحيا مصر" بقوله "هى حرب؟!" مشيرا إلى أن خسارة النائب عالء عبد المنعم فى وكالة البرلمان، بسبب مصطفى بكرى، مضيًفا: 

يكسب لوال إن مصطفى بكرى وقف مع التانى". وأضاف أنه ال يحب ما وصفها بـ"عالقة اللطف  "كان ممكن عالء عبد المنعم

السيسي، ألن مجلس النواب أتى ليراقب الرئيس وليس ليحبه، منتقًدا رسالة الشكر التى أرسلها البرلمان  ووالمحبة" بين البرلمان 

لس النواب الدكتور على عبد العال اتأخر، ولما دخل المجلس للسيسى ألمس خالل جلسة انعقاده. وأوضح: "النهارده رئيس مج

سألوه عن التأخير، قالهم كنت بتكلم مع الريس وبيسلم عليكم" مضيًفا: "إيه الحكاية وعالقة الحب اللى ملهاش أى معنى دى؟". 

يكون بعبًعا للرئيس، مش عصفوًرا وأشار أديب إله أنه يجب على الرئيس أن يخشى من البرلمان، متابًعا: "ألن شغلة البرلمان أن 

 لطيًفا.. فحن فى حاجة إلى برلمان يكشر عن أنيابه للجهاز التنفيذى بالدولة، ولكن ما يجرى حاليا غير مبشر بالخير". 

 21/2/1122 اليوم السابع

 

  عماد أديب: وقف بث جلسات البرلمان خطأ تاريخى ومن حق الشعب مراقبه نوابه

قال عماد أديب، إن قرار مجلس النواب بعدم بث جلساته على الهواء، خطأ تاريخى فى الحياة السياسية المصرية، ومن أكبر األخطاء 

يونيو حتى اآلن، ألنه من حق المواطن الذى نزل الستكمال خارطة الطريق أن يرى النائب الذى اختاره، متسائاًل "كيف يمكن  21منذ 

يونيو وإنجازهم فى االستحقاق الثالث؟". ووجه خالل مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة  21رؤية ثمرة  أن تحرم المصريين من

اليوم" الذى يقدمه عمرو أديب رسالة لمجلس النواب قائاًل "إذا كنت مش قادر تواجه شعبك، ومش عاوز تقول للناس أنت بتعمل 

أن وقف البث المباشر لمجلس النواب،  تشوف أنت بتعمل إيه" وأضاف الناسإيه، فأنت بتديلى إنذار خطر بأنك مش عاوز تخلى 

وإذاعة ما يريده البرلمان حسب رغبته، يعد عماًل غير ديمقراطيًا، مشيرا إلى أن المجلس يرسل رسائل سلبية تجعلنا نتساءل 

لمواطن فى مراقبة مجلس النواب، "هل كان انتخاب المجلس ضرورى؟ أم بدونه أفضل؟" . وأشار إلى أن هذا القرار يمنع حقوق ا

  .ألنه إذا كان المجلس يراقب الحكومة فإن الشعب من حقه أن يراقب هذا المجلس

 21/2/1122 اليوم السابع

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/840231/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%B9/2534092#.VpSvH_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AB-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7/2534188#.VpSvE_l97IU
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 «مرضى نفسيين»أعضاء في البرلمان  5منعم سعيد: لدينا عبدال

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس المركز اإلقليمي للدراسات السياسية واالستراتيجية، إن مجلس النواب له الئحة تنفيذية، 

ساعة من »لقاٍء له ببرنامج وأضاف خالل .ستساهم بشكل كبير مع مرور الوقت في تعديل سلوكيات النواب، كونها صارمة للغاية

أن كل المجالس النيابية حول العام بها العديد من المواقف الطريفة واالختالفات، ألنها « الغد العربي»، المذاع على شاشة «مصر

 5إلى  7، وعددهم تقريًبا من %2لدينا أعضاء في مجلس النواب مرضى نفسيين بنسبة ال تتجاوز »تمثل جميع األطياف، متابًعا: 

تسعى الحتكار كل شيء، وعدم »تحت قبة البرلمان، قائًلا: « في حب مصر»وعبر عن تخوفاته من تصرفات أعضاء قائمة .«نواب

دعم مصر »وتابع: .«نجاح مرشحها في منصب الوكيل الثاني وفوز مرشح حزب الوفد، أعطى بادرة أمل حول كسر هذه الهيمنة

بإذاعة جلسات مجلس « سعيد»وطالب .«س وأمين عام ومتحدث رسمي باسمهاتسعى لتحويل االئتالف لحزب سياسي له رئي

 من الواجب إرساء مبدأ الشفافية  النواب على الهواء مباشرة، مؤكًدا أن المجلس ليس معصومًا من الخطأ، وأنه

 21/2/1122 الشروق

 

 خالد صالح: هشام جنينة سيكون فى مأزق غدا بعد عرض تقرير لجنة مكافحة الفساد

قال الكاتب خالد صالح، إن المستشار هشام جنينة سيكون فى مأزق كبير غًدا بعد عرض تقرير اللجنة القائمة على دراسة ما 

الدولة، وسيكون المأزق إما سياسى أو قانونى. وجاء ذلك تعليًقا من خالد صالح خالل تقديمه َصرََّح به من حجم الفساد فى 

برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" على التصريح الصحفى الذى أدلى به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى 

ر للغاية، ولم يحدد فى أى زمن وقع ذلك رغم أن هذا المبلغ مليار جنيه خطي 211للمحاسبات بأن حجم الفساد فى مصر وصل إلى 

مهول. وأضاف خالد صالح، أنه بعد تصريح المستشار هشام جنينة، َكلََّف السيسى، لجنة بدراسة ما َصرََّح به رئيس الجهاز 

 ." ومراجعة هذه األرقام، وستعلن اللجنة غًدا المعلومات التى توصلت إليها فى هذا األمر

 22/2/1122 اليوم السابع

 -سوشيال ميديا :

  البرادعى عن مآساة "مضايا": شئ "فاسد" يشوب عالمنا المتحضر

الجمهورية السابق، على المآساة التى تشهدها مدينة مضايا السورية قائاًل إن عالمنا علق الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس 

"المتحضر" به شئ فاسد، فى تعبيٍر ينتقد القيم اإلنسانية فى العالم الذى يوسف بالمتحضر وهو ُيظِهر خالف ذلك. وقال 

تر"، "مذابح ومجاعات فى مضايا وأماكن أخرى، هل البرادعى، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل االجتماعى "توي

  .""يمكن أن نتحدث عن القيم اإلنسانية بشكل جاد؟ ثمة شيء فاسد فى عالمنا "المتحضر

 21/2/1122 اليوم السابع

 

 «مهزلة تدعو للبكاء»اإلجرائية لمجلس النواب.. باسم يوسف: عن الجلسة 

وقال .«تدعو إلى البكاء وليس الضحك»أعرب باسم يوسف، عن استيائه من الجلسة اإلجرائية األولى لمجلس النواب، مؤكدا أنها 

بيحصل ده مهزلة ويدعو  مجلس الشعب وال هو كوميدي وال هو مسرحية لطيفة.. اللي»، «تويتر»في تغريدة له بموقع « يوسف»

 .«للبكاء مش الضحك

 22/2/1122 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012016&id=7ada00a4-85d5-4ecf-ad50-1caf656be5ec
http://www.youm7.com/story/2016/1/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1/2533980#.VpSvgvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7--%D8%B4%D8%A6-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1/2534317#.VpSu7fl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=db380535-3528-40fa-96ce-99cf215fff2b
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 النشره المجتمعيه

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 بتسهيالت أشهر 2 لمدة لمصر البترولية االحتياجات بتوفير تتعهد السعودية

قال مسؤول بوزارة البترول اليوم االثنين إن السعودية تعهدت بتزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثالثة أشهر 

وأوضح على هامش اجتماع لغرفة التجارة األمريكية في القاهرة اليوم أن  بداية من فبراير المقبل بتسهيالت في السداد

أشهر تبدأ من فبراير المقبل بتسهيالت في السداد وبفائدة  2السعودية تعهدت بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 

 تصل إلى واحد بالمئة."

 1122-2-22 بوابة االخبار

 %1.2 يهبط ومؤشرها جنيه مليار 5 تخسر البورصة

واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي لدى إغالق تعامالت اليوم االثنين وسط عمليات بيع من 

أس وفقد ر وصناديق االستثمار المحلية والعربية واالجنبية قابلها عمليات شراء من االفراد خاصة المصريين والعربالمؤسسات 

 مليون جنيه. 581مليار جنيه، بعد تداوالت بلغت  722ر8مليار جنيه ليصل إلى  5ر8المال السوقي ألسهم الشركات بالبورصة نحو 

 1122-2-22 اربوابة االخب

 " بما يخالف قانون العمل2جمال سرور: أصحاب األعمال يجبرون العاملين على توقيع "استمارة 

وهذا مخالف  2قال الدكتور جمال سرور وزير القوي العاملة والهجرة، إن أصحاب األعمال يجبرون العاملين علي إمضاء استمارة 

 وأكد لمعاجلة الوضع بما يحمي حقوق العاملين وضع حد لالستغالل أصحاب االعماللقانون العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى 

مليونا بصندوق الطوارئ كما  21جمال سرور بحواره ببرنامج "الحياة اليوم" علي فضائية الحياة، أن قطاع السياحة ليس له مبلغ 

شراف وزير القوى العاملة والهجرة، وحين تقدم شركة قال إلهامي الزيات، قائال "إن صندوق الطوارئ له إدارة تعمل علية تحت إ

متعثرة طلب مساعدة لصرف مرتبات العاملين، البد وأن تقدم بيانات توضيحية لنسبةاألرباح والخسائر لنتأكد من ضعف 

 سيولتها لدفع مرتبات العاملين، وهنا يأتي دور صندوق الطواريء لصرف المبلغ المطلوب"

 1122-2-22 بوابة االهرام

 لة فقط"المستوردين" تبحث المشاكل المترتبة على قرار وزير التجارة بالتصدير للمصانع المسج

تعقد الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من تجار األجهزة المنزلية وتجار األزهر والموسكى، وعدد من تجار المناطق واألحياء 

التجارية فى بعض المحافظات، اجتماعا األسبوع الجارى لبحث المشاكل المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة، الخاص بحظر 

سلعية كبرى إال من مصانع مسجلة بسجل خاص يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات  استيراد مجموعات

والوارداتومن جانبه أشار حمدى النجار، رئيس الشعبة، إلى أن قرار الوزير صدر دون مشاورات مع الجهات المختصة وأصحاب الشأن، 

كاليف االستيراد وأعباءه، فضال عما قد يسببه من إجراءات تتضمن و يتسبب فى تنامى نشاط تهريب السلع من الخارج، ويرفع ت

وفى نفس السياق قال خالد فتح اهلل، نائب رئيس الغرفة  المعاملة بالمثل من جانب بعض الدول والتكتالت التجارية المهمة

غار التجار، ويرفع التكاليف، مضيفًا التجارية باإلسكندرية، إن صدور القرار بهذا الشكل يخلق أوضاعا احتكارية، ويلحق أضرارا بص

 أن معظم السلع التى شملها القرار ال يتم إنتاجها محليا.

 1122-2-22 بوابة االهرام

http://akhbarelyom.com/article/5693b2ba7fa975353dc7ea14/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%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%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-1452520122
http://akhbarelyom.com/article/5693b8837fa975be40ff4843/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-2-1-1452521603
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/840160/%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%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/840079/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
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  ألف مستورد لجأوا للسوق السوداء لتوفير الدوالر ٠٨٨الغرفة التجارية: 

ألف مستورد لجأ لتوفير الدوالر من السوق  811أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن نحو 

وارداتهم، عقب إجراءات البنك المركزى األخيرة بشأن تنظيم عملية االستيراد، مؤكًدا أن البنك السوداء من أجل اإليفاء بقيمة 

من فواتير استيراد المستوردون المقدمة الستيراد السلع االستراتيجية الهامة، مما يشعل من  ٪15المركزى المصرى لم يمول إال 

ادات الستيرادها من الخارج وطالب شيحة من البنك المركزى بوضع أسعار معظم السلع والتى لم يتوفر لها حتى اآلن أى اعتم

سلعة استراتيجية تستوردها مصر من الخارج الستثنائها من قرارات المركزى وتيسير فتح االعتمادات المستندية  11قائمة بأهم 

 .لها، لعدم تعرض السوق المصرية لنق  أيا من تلك السلع

 1122-2-21 اليوم السابع

  مليون دوالر إمداًدا من العملة الصعبة للبنوك اليوم 40

مليون دوالر للبنوك العاملة فى السوق المحلية.  71يضخ البنك المركزى المصرى فى العطاء الدوالرى الدورى اليوم الثالثاء، نحو 

مليون  71مليون دوالر للبنوك، من إجمالى  21.7وباع البنك المركزى المصرى فى العطاء الدوالرى الدورى يوم األحد الماضى نحو 

لمركزى المصرى وبالتنسيق جنيه للدوالر. وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بأن البنك ا 4.4212دوالر عرضت خالل العطاء، وبسعر 

مليار دوالر خالل الشهرين الماضيين لتغطية طلبات االستيراد للسلع األساسية  4.2مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 

 .والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين األجانب فى سوق المال المصرية

 1122-2-21 اليوم السابع

 1122جنيهات نهاية  21.5بنك أوف أميركا يتوقع ارتفاع سعر الدوالر بمصر لـ

جنيهات في العقود المستقبلية  21.5توقعت مذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أميركا "ميريل لينش" وصول سعر الدوالر إلى 

 جنيهات منتصف العام الجاري 1بنهاية الربع الرابع من العام الجاري، مشيرة إلى أن سعر الجنيه في السوق الرسمية سيتجاوز 

في معرض توقعاته ألداء العملة المصرية في العقود المستقبلية، أن سعر  -اليوم اإلثنين-وأضاف التقرير الصادر عن البنك 

جنيهات بنهاية الربع  21.22جنيهات بنهاية الربع الثاني و 1.82جنيهات على أن يرتفع إلى  1.22لغ الدوالر بنهاية الربع األول سيب

 .جنيهات بنهاية العام 21.5الثالث وصواًل إلى 

 1122-2-22 رصد

 

 صحهال

 األسواق.. ومن حق المريض رفض شرائها مًعاصاحب شركة السوفالدي المصري: سحبنا العينات المدموجة من 

وأكد  قال الدكتور وجدي منير صاحب شركة السوفالدي المصري، إنه ال يجوز رفع سعر دواء السوفالدي عن تسعيرة وزارة الصحة

وجدي منير بمداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر علي فضائية الـ أم بي سي،إن وزارة الصحه قامت بتخفيض سعر 

وأشار وجدي إلي أن  يناير وقمنا بسحب األدوية وتغير السعر لبيعها باألسواق مرة أخري 25بدءا من  111حتي  2211لسوفالدي من ا

الشركة تقدمت بطلب لوزارة الصحة لدمج عبوتين السوفالدي المصري والمستورد، وكان يتم مناقشة الطلب، وقبل أن تقره 

 عبوة مدموجة وحين اعترضت الوزارة قامت الشركات بسحب العينات من السوق. 711لي الوزارة قامت بعض الشركات ببيع حوا

 1122-2-22 بوابة االهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%A8%D9%A0%D9%A0-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/2534422#.VpS8gPkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2534458#.VpS9G_krLIU
http://rassd.com/173004.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/840190/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-.aspx
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 مستشفيات الحكومة في الصعيد "وصل للركب"فساد 

 ٤٨٤من محافظات الصعيد، وقائع فساد وإهدار للمال العام، تتضمن إهدار  ١شهدت إدارتان للتأمين الصحى، ومستشفى عام، في 

آالف جنيه في إدارة التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، ودخول عدد من موظفى التأمين الصحى بسوهاج، في إضراب عن 

لطعام، بسبب تعرضهم لشتائم بذيئة من مدير اإلدارة، إلى جانب سقوط عصابة تزوير قرارات العالج على نفقة الدولة، ا

 .والشهادات الطبية، في مستشفى الفيوم العام

 1122-2-12 البوابه نيوز

 نزا الخنازير من ديسمبر حتى اآلنمواطنا بأنفلو 24صحة أسيوط: إصابة 

حالة تبين إصابتها بمرض األنفلونزا المستجدة "الخنازير"  ٣١قال مصدر طبى بمديرية الصحة بأسيوط، إن مديرية الصحة رصدت 

 منذ شهر ديسمبر حتى اآلن. وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تلقى مديرية الصحة بالغات باشتباه إصابة

عدد من المواطنين بأنفونزا الخنازير، تم سحب عينات من الحاالت المشتبه بإصابتها وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة 

حالة من بين الحاالت التى تم إرسال عيناتها، وجميع الحاالت موزعة بين مستشفى الصدر  ٣١الصحة، والتى أثبتت إيجابية إصابة 

  .ومستشفى أسيوط الجامعىومستشفى الحميات، 

 1122-2-21 اليوم السابع

 

 النقل والمواصالت

 السالم لكوبري التجريبي التشغيل بدء: النقل

التجريبي لكوبري السالم تحت إشراف القوات المسلحة وتعاون جميع األجهزة األمنية وهيئة قناة اليوم االثنين تم التشغيل 

وقال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إنه تم تشغيل الكوبري لالتجاه القادم من سيناء وسوف يتم  السويس

عد الجيوشي وزير النقل كانت هي سرعة إجراء الصيانة العاجلة للكوبري وأضاف ترك أن توجيهات د.س البدء في صيانة االتجاه اآلخر

السالم حتى يمكن افتتاحه في أقرب وقت تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي لتخفيف معاناة المواطنين في العبور من وإلى 

  سيناء.

 1122-2-22 بوابة االخبار

 مليون يورو 211جرار للقطارات بـ 211عروض لتوريد  2تفاضل بين النقل" "

جرار لقطارات السكة الحديد، أحدهم من شركة  211عروض فنية ومالية لتوريد  2أكدت مصادر بوزارة النقل أن الوزارة تلقت 

األمريكية بتكلفة تقديرية تقارب "سيمنس" األلمانية ، والثانى من شركة "بومبارديه" اإليطالية، والثالث من شركة "أى إم دى" 

مليون يورو. وقالت المصادر لـ"اليوم االسبع" أن كل شركة من الشركات الثالث تقدمت بعرض فنى ومالى وتمويلى لتوريد  211بـ

جرار للسكة الحديد، الفتة إلى أن الوزارة ستبدأ دارسة هذه العروض والمفاضلة بينهم، وستراجع شروط تمويل كل عرض،  211

مليون يورور، وأنه سيتم تشكيل لجنة للتفاوض مع  2الختيار أفضلها. وأضافت المصادر أن التكلفة التقديرية للجرار الواحد تبلغ 

  .الشركات الثالث للتعاقد مع أفضل عرض

 1122-2-21 لسابعاليوم ا

 

 

http://www.albawabhnews.com/1712357
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7--%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-17-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-/2534460#.VpS-DPkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/5693f9c7b16b9f3f2d2bc61e/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1452538311
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-100-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-/2534386#.VpS-mPkrLIU
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 سياحهال

  إطالق أول رحلة طيران "شارتر" من السعودية للغردقة وشرم الشيخ مارس المقبل

أكد سامح سعد، مستشار وزير السياحة السابق ،أن فعاليات ملتقى" رواد صناعة السياحة والسفر"، " المقرر إقامته فى العاصمة 

الجارى، سيشهد إعالن شركة " أير كايرو" للطيران، عن تسيير أولى رحالت طيران يناير  22 – 25السعودية الرياض، يومى 

مارس المقبل. وقال "سعد" فى  11:  21"الشارتر"من مدينتى جدة والرياض بالسعودية إلى شرم الشيخ والغردقة خالل الفترة 

ـ "اليوم السابع"، إن إطالق رحالت "الشارتر" من السعودية إلى الغردقة وشرم الشيخ، سيساهم فى دفع الحركة  تصريحات خاصة ل

الوافدة من السوق السعودى، خاصة فى فترة أجازة نصف العام الدراسى، الفتا إلى تقديم عدة عروض تحفيزية لتشجيع السائح 

 .العربى لزيارة مصر

 1122-2-21 اليوم السابع

 ٪24.8المركزي للتعبئة: انخفاض في عدد السائحين الوافدين بنسبة 

تلقت "رصد" نسخة منه، عن تراجع أعداد  -اليوم اإلثنين-العامه واإلحصاء  كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة

ألف سـائح خـالل  558.2؛ حيث بلغ عدد السائحين الوافدين من كل دول العـــــالم %24.8السائحين الوافدين لمصر بنحو 

 . 1127ألف سائح خالل شهر نوفمبر   818.1، في مقابل 1125شهر نوفمبر  

 1122-2-22 رصد

 

 زراعهال

 "البحيرة" في مغشوشة مبيدات عن للكشف حمالتها تواصل" لزراعة

واصلت لجنة المبيدات ومفتشي المبيدات بالمعمل المركزي ومديريات الزراعة بالمحافظات، حمالتها المكثفة للكشف عن حاالت 

المبيدات، في محافظات البحيرة باعتبارها أكثر المناطق التي كشفت التقارير الرقابية عن ارتفاع معدالت الغش الغش في تداول 

 والتهريب وتداول مبيدات مجهولة المصدر بها، نظرا الرتفاع مساحات األراضي المنزرعة بها بمختلف أنواع المحاصيل.

 1122-2-12 بوابة االخبار

 

 قباطاأل

 أعوام على إنشاء كنيسة العذراء مريم باألقصر 214تواضروس يستعد لالحتفال بمرور 

يقوم بمشاهدة عرض عسكري ومن المقرر أن  تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم، الستقبال تواضروس بوسط مدينة األقصر

ووصل رفاته إلى  لالحتفال بالقديس موريس، والذي تم قتله هو وجيشه في سويسرا لعبادتهم هلل ورفضهم عبادة األوثان

أعوام  ٣٨١كما سيقوم بإطفاء شموع االحتفال بمرور  سنوات ووضعه في كنيسة السيده العذراء مريم ٤األقصر موطنه األصلي، منذ 

دقائق، يليها تكريم خريجي كلية شنودة الثالث الالهوتيه  ٣٨يسة السيدة العذراء مريم، ثم سيؤدي صالة لمدة على تأسيس كن

 .٤٨٣٢إلى  ٤٨٨١خريج من دفعه  ١٨٨باألقصر، من قساوسة، مطارنة، كهنة، طلبة، والبالغ عددهم 

 1122-2-22 البوابه نيوز

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%A7/2534351#.VpS_gfkrLIU
http://rassd.com/172998.htm
http://akhbarelyom.com/article/5694b50f7fa9758523280dd8/%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1452586255
http://www.albawabhnews.com/1711633
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 أخرى

 األهالى يشاركون فى جمع القمامة بسيارات نقل سيارة نظافة بالعريش 71بعد حرق 

بعد قيام عناصر إرهابية بحرق اربعين سيارة تابعة لشركة النظافة بالعريش اال ان المواطنين والمسئولين تكاتفوا لمواجهة 

ع الرئيسية والفرعية حرصا على عدم تراكمها وحفاظا على ارواح المشكلة واستعانوا بسيارات نقل لجمع القمامة من الشوار

 المواطنين ورجال األمن حتى ال تتحول مناطق القمامة الى ثغرة تستغلها العناصر االرهابية لوضع العبوات الناسفة بها.

 1122-2-21 جريدة االهرام

 غرق العديد من المنازل والمزارع غرب ميناء البرلس بأمواج البحر

رلس، بسبب تدافع أمواج البحر إليها، وتسبب ذلك في غرق العديد من المنازل أغرقت أمواج البحر المتوسط منطقة غرب ميناء الب

المياه المندفعه للمنطقه بسبب »وقال رابح الشهابي، أحد أبناء المنطقه، إن  والمزارع وتكبيد أهالي المنطقه خسائر فادحة

ما أن أغراضنا التي بالمنازل أفسدتها المياه تماما، األمواج غمرتها تماما، وغمرت المنازل والشوارع، والنستطع الوصول لمنازلنا، ك

وصغارنا يعيشون في رعب وفزع، ونعيش لحظات سيئة جدا، ونطالب اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بالمجيء بنفسه 

 .للمنطقه ليري المعاناة والماساة التي نعيشها

 1122-2-21 المصري اليوم

 مصر..مقتل ثالثة وإصابة العشرات بانهيار منزل في الشرقية

أفراد وإصابة  2طوابق بمدينة منيا القمح بالشرقية، شرق مصر، مساء أمس اإلثنين، في مقتل  4تسّبب انهيار منزل مكّون من 

العشرات، فيما اليزال العشرات تحت األنقاض، وسط جهود إنقاذ بدأت متأخرة، بحسب شهود عيان. ولقيت "رحمة أحمد محمد 

 21آخرون، وكان طفل،  5سنوات، مصرعهما فى العقار المنهار، فيما أصيب  8قتها هاجر وشقي -طالبة  -عامًا  24عبد المجيد" 

من أفراد العقار  11سنوات، قد لقي مصرعه تحت األنقاض وأفادت مصادر أمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، بأن هناك 

 المنهار، بمنيا القمح، مازالوا تحت األنقاض. 

 1122-2-21 العربي الجديد

 البدري فرغلي: قناة السويس تتعرض لجريمة بشعة ويحذر: اإليرادات تنخفض

اإليرادات قال البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات البرلماني السابق، إن قناة السويس تتعرض لجريمة بشعة، ترتكب ضد 

مرة عما يحدث على ضفاف القناة ولم  211وأضاف فرغلي بمقالة له نشرت بإحدى الصحف المصرية: "كتبنا  ومكانتها الدولية

يسمعنا أحد.. لكننا سنكتب ونقول رأينا مهما كلفنا ذلك من تضحيات.. كما أننا نعلم أيضًا أن االنحياز للوطنية أصبح مكلفًا 

 ."!ا نتحدث ولم نجد حتى من يرد عليناللغاية.. بعد أن أصبحن

 رصد 1122-2-21

 فساد لحوم القوات المسلحة يرفع أسعار اللحوم بأسيوط

 81عادت أسعار اللحوم الرتفاعها بعد اكتشاف فساد عينات اللحوم التابعة للقوات المسلحة، حيث وصل سعر كليو اللحم إلى 

كان قد دشن نشطاء مواقع التواصل االجتماعي حملة "بال لحمة" لتخفيف األسعار بعد و جنيها في مدن وقرى محافظة أسيوط

جنيها، واستجابة للحملة انتشرت سيارات اللحوم المجمدة التابعة للقوات المسلحة في شوارع القرى  11وصول سعر الكيلو إلى 

 .والمدن كبديل عن اللحوم الطازجة

 رصد 1122-2-22

http://www.ahram.org.eg/News/131783/29/468160/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%82--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/872205
http://www.alaraby.co.uk/society/2016/1/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://rassd.com/173094.htm
http://rassd.com/173042.htm
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية:

 يناير 15مساعد وزير الداخلية لقطاع األمن المركزى:كشفنا مخططا إرهابيا إلستغالل ذكرى 

باى شى يخل باالمن والنظام هناك خطة محكمة لذلك, لن نسمح قال اللواء مدحت الشناوى فى حوار له مع جريدة األهرام  أن 

وان من يقم بالهدم والتخريب والعنف فسوف يتم ضبطه بالقانون, ومن يحاول اقتحام السجون واالقسام فسيتم اطالق الرصاص 

قد تم االنتهاء من تنفيذ الخطة النهائية لعمليات وأكد انه لن يتكرر مرة اخرى. 1122عليه , فالشرطة قوية وما حدث فى عام 

قطاع االمن  البالد باالشتراك مع القوات المسلحة وهذه الخطة التشمل ميدان التحرير فقط بل تشمل جميع ربوع مصرتأمين 

الوطنى وقطاع االمن العام ومباحث المعلومات والتوثيق منذ ايام فى رصد مخططا لعناصر تنظيم اإلخوان اإلرهابى لمحاولة 

عنف لترويع المواطنين وتم القبض على المتهمين فى عدد من محافظات الجمهورية يناير الرتكاب أعمال  15استغالل ذكرى ثورة 

ولكن العدد االكبر كان فى القاهرة والجيزة والشرقية واالسماعيلية وسنستمر فى ضبط باقى العناصر االرهابية و لن نسمح على 

 لتأمين اإلطالق بالخروج عن القانون أو ترويع المواطنين وتم وضع خطة أمنية محكمة

 21/2/1122 األهرام

 "أمن الفيوم": الجسم الغريب بمحيط الشبان المسلمين "قالب طوب مغلف"

المشتبه فيه والذى عثر عليه بجوار جمعية الشبان المسلمين بمدينة صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، أن الجسم الغريب 

الفيوم تبين، بعد فح  خبراء المفرقعات له، أنه سلبى وعبارة عن قالب من الطوب ملفوف بكيس من البالستيك ومغلف من 

فى جسم غريب بجوار جمعية الشبان الخارج بغرض إثارة الذعر. كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا باالشتباه 

المسلمين، وانتقلت قوة من خبراء المفرقعات وفحصت الجسم، كما تواجدت بالمكان سيارات اإلسعاف وتبين بعد الفح  أن 

 .البالغ سلبى والعبوة ال تحتوى علي أية مواد ناسفة

 21/2/1122 اليوم السابع

 إصابة خفير بخرطوش على يد مسلحين بدمياط.. وضبط أحدهما

أطلق مسلحان النار، اليوم اإلثنين، على خفير نظامى يدعى إبراهيم فتوح، من قوة مركز شرطة دمياط، وأصيب الخفير 

ى رأسه ورقبته، وتم نقله على الفور لمستشفى دمياط العام لتلقى العالج الالزم، فيما طاردت قوة أمنية الجناة بالخرطوش ف

الذين كانوا يحاولون الهرب من موقع الجريمة بمنطقة الهاويس، مستقلين دراجة بخارية، ونجحت القوة فى إلقاء القبض على 

 ، فيما فر اآلخر.«إسالم. أ»أحدهما، ويدعى 

 22/2/1122 الشروق

 « يناير 15»اللواء نادر الجنيدى مدير أمن اإلسكندرية: مستعدون لمواجهة شغب اإلخوان فى 

،إن هناك خططًا أمنية محكمة اتخذتها أجهزة «المصرى اليوم»ة ، فى حوار لـقال اللواء نادر الجنيدى، مدير أمن اإلسكندري

يناير، وأكد أنه يتم الضرب بيد من حديد ضد أى ضابط أو شرطى  15المحافظة للتصدى لتهديدات اإلخوان بإحداث شغب فى ذكرى 

 .يحاول الخروج على القانون أو المشاركة فى أى مظهر من مظاهر الفساد

 1/2/1122 المصرى اليوم

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131783/76/468195/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/12/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%81/2534299#.VpSu9vl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=5e8ba519-7ff2-4f1e-8780-4ddbcca027a9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/870904
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 -محاكم ونيابات :

 يوما بتهمة تعطيل مؤسسات الدولة 25يناير  15تجديد حبس أعضاء حركة 

لتحقيقات، وهم محمود السقا يوما على ذمة ا 25يناير  15قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المتهمين في قضية حركة 

الصحفي ببوابة يناير وشريف دياب مؤسس حركة البداية والناشطين السياسيين خالد طاهر وسيد فتح اهلل ومحمد 

ويواجه المتهمون اتهامات االنضمام لجماعة أسست خالفا ألحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة .فياض

عملها، ويحضر مع المتهمين عدد من المحامين بينهم دعاء مصطفى عضو المفوضية المصرية لحقوق ومنعها من ممارسة 

 اإلنسان.

 22/2/1122 الشروق

 «التحريض على التظاهر في ذكرى يناير»بـ« ساويرس»هام النائب العام يأمر بالتحقيق في ات

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، البالغ المقدم من الناشط رمضان األقصري، والذي يدعي فيه قيام رجل األعمال 

ار البالد وإشاعة يناير المقبلة، والتأثير على استقر 15تحريض الشباب على االحتجاج في ذكرى ثورة »نجيب ساويرس، بـ

وجاء قرار اإلحالة للتحقق من مدى صحة البالغ من عدمه، وحمل القرار رقم .، إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق في البالغ«الفوضى

إلى حوار أجراه رجل األعمال ومؤسس حزب  1125عرائض النائب العام لعام  12222، واستند البالغ المقيد برقم 1125لسنة  72

 ألحرار مع أحد الصحف الخاصة.المصريين ا

 22/2/1122 الشروق

 مخبرين قتلوا موظًفا 5السجن لضابط و

اإلثنين، بسجن معاون مباحث فى قسم شرطة الصف  قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أبوبكر عوض اهلل، اليوم

 سنوات مع الشغل، إلدانتهم بقتل مواطن مع سبق اإلصرار وحيازة مخدرات. 5مخبرين  5سنوات و 4

 22/2/1122 الشروق

 «بحيازة سالح ناري»نجل البلتاجي يطعن على حكم إدانته التهامه 

نجل محمد البلتاجي، القيادي اإلخواني، ومتهمين آخرين، بطعون أمام محكمة النقض، على حكم إدانتهم « أنس»تقدم دفاع 

 سنوات التهامهم بـ "حيازة سالح بدون ترخي ". 5بالسجن 

 22/2/1122 بوابة األهرام

 إخالء سبيل متهمين اثنين في "أحداث الظاهر"

نايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض اهلل، بإخالء سبيل متهمين قررت محكمة ج

كما أمرت المحكمة تحديد ."متهًما بعدما قدموا تظلًما على حبسهم احتياطًيا على ذمة قضية "أحداث الظاهر 14اثنين من بين 

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكًما بإعادة .المتهمين أو استمرار حبسهميناير للفصل في قرار إخالء سبيل باقي  28جلسة 

، بعدما حكم عليهم 1122لسنة  2781محاكمة المتهمين في القضية المعرفة إعالمًيا بـ"أحداث الظاهر" والتي تحمل رقم 

 عاًما، في محاكتهم األولى. 25بالسجن 

 22/2/1122 بوابة األهرام

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=f45fdcdf-9669-490b-a350-e3ec0d466728
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=441e2367-a189-4b3b-8f62-41096abf6b24
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=6f4bf5e9-820b-4235-9b57-5bddc9e7d587
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/839994/%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%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86--%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/840062/%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1.aspx
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 -اعتقاالت  :

 كتب عن اإلخوان 4حوزتهم تهمة أشخاص بالقليوبية ب 2 القبض على

حوزتهم كتب تهمة أشخاص بمركز طوخ، ب 2 بالقبض علىأجهزة األمن بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع األمن العام،  قامت

 وشعارات إخوانية محرضة على التظاهر ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة.

 22/2/1122 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=4261362e-b05b-46c0-8cb5-00e1024f1bdc


 

 

1122يناير  21نشرة   مرصد اإلعالم المصري       20   

 

 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ورئيس المخابرات العامةالسيسي يجتمع بوزيري الدفاع 

حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، وخالد فوزي الدفاع واإلنتاج الحربي ومع الفريق أول صدقي صبحي وزير  السيسياجتمع 

حدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خالل االجتماع استعراض وصرح السفير عالء يوسف، المت رئيس المخابرات العامة.

والسيما فيما يتعلق بسبل االستفادة من ترعة السالم في  تدشنها وتنفذها الدولة في سيناء عدد من مشروعات التنمية التي

كما تطرق االجتماع إلى متابعة مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا  .روعات التنمية الزراعية في سيناءمش

والسودان بشأن سد النهضة اإلثيوبي، حيث استعرض السيد وزير الموارد المائية آخر المستجدات الجارية على صعيد هذه 

لثالث والذي ُعقد مؤخرًا في الخرطوم، وكذا االجتماع المفاوضات، في أعقاب االجتماع السداسي األخير لوزراء الخارجية والري للدول ا

وأشار الوزير إلى أنه في إطار إجراءات بناء الثقة فقد قام الجانب اإلثيوبي بتوجيه الدعوة  الفني الذي ُعقد مؤخرًا في أديس أبابا.

السد عن كثب، مشيرًا إلى أن وفدًا  للجانبين المصري والسوداني لزيارة موقع سد النهضة للتعرف على ما وصلت إليه مراحل بناء

وأضاف الدكتور حسام مغازي أنه سيتم التوقيع مع المكتبين االستشاريين المشرفين على  إعالميًا مصريًا سيشارك في الزيارة.

وذلك  الجاري،دراسة ملف سد النهضة في فبراير المقبل، الفًتا إلى أنه سيتم االنتهاء من الدراسات المائية للسد قبل نهاية العام 

أكد أهمية  سيسيوذكر السفير عالء يوسف، أن ال وفًقا إلعالن المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم خالل مارس الماضي.     

اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعالن المبادئ، والعمل على التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق الدول 

ق المكاسب المشتركة، آخذًا في ااِلعتبار حق الشعب المصري في الحياة بِاعتبار نهر النيل المصدر الوحيد الثالث وشعوبها وتحقي

 للمياه في مصر.

 22/2/1122 بوابة االهرام
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 أخبار سيناء

 ــــــــــــــــــــــــ

 بسيناء حملة في بؤرة 22 وتدمير..  فيهم المشتبه من 71 ضبط

ق وتدمير رفح"، تمكنت خاللها من حر نفذت قوات األمن بشمال سيناء بحملة موسعة في مثلث "جنوب العريش، الشيخ زويد،

كقواعد انطالق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة في  مسلحةالتي تستخدمها العناصر ال مسلحةعددا من البؤر ال

خزانات وقود  7ردم  -خالل الحملة  -وقالت المصادر إنه تم  عشش ودراجتين بخاريتين ومزرعة. 5منزال و 22المنطقة، ومنها 

عبوات ناسفة وضعتها العناصر في طريق القوات، إال أنه تم كشفها وتفجيرها  2بالعناصر التكفيرية، عالوة على تفجير  خاصة

سيارات، جاري  5كما تم التحفظ على بعض األدوات التي تستخدم في العبوات الناسفة، وكذلك على  بدون إصابات أو خسائر.

 فردا يشتبه في تورطهم في حوادث إرهابية وجاري فحصهم. 71أيضا عن ضبط  وأسفرت الحملة عرضها على الجهات المعنية.

 22/2/1122 بوابة األخبار

 عامل بسيناء 15مجهولون يخطفون 

 .سيناء شرق الحدودية المناطق من مواطن 15 يختطفون مجهولون عاجل 

 17سيناء
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