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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

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 وفدًا من رؤساء المنظمات األمريكية اليهوديةالسيسي يلتقي 

أكد السيسي أهمية مواصلة قيام الواليات المتحدة األمريكية بدورها تجاه منطقة الشرق األوسط ، بهدف التوصل إلي حلول 

ل التطورات خالل لقائه أمس وفدًا من رؤساء المنظمات األمريكية اليهودية واستعراضه معهم مجم –كما شدد  لألزمات القائمة.

علي أهمية الدفع قدمًا بعملية السالم بين الجانبين -سيما األوضاع في سوريا وليبيا، والتحديات التي تواجه الشرق األوسط، ال

الفلسطيني واإلسرائيلي، مشيرًا إلي ضرورة التوصل إلي سالم عادل وشامل بين الجانبين ُينهي الصراع بشكل دائم وُيفسح المجال 

باسم رئاسة وصرح المتحدث الرسمي  ة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها.لدول المنطق

يمات نظالسيسي أوضح أن تحقيق السالم في الشرق األوسط سيقضي علي أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الت الجمهورية، بأن

مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب والقضاء علي مصادر تمويل وتسليح  اإلرهابية لتبرير أفعالها

هم ي لنشر أفكارالتنظيمات اإلرهابية، فضاًل عن التعاون للحيلولة دون استخدام اإلرهابيين لإلنترنت وأدوات التواصل االجتماع

كما نوه  يةتياز العديد من التحديات خالل السنوات القليلة الماضوأشار إلي نجاح تلك العالقات في اج وجذب عناصر جديدة

وشرح حقيقة ما  في ختام اللقاء بحرصه علي االلتقاء بمختلف أطياف الشعب األمريكي الستعراض تطورات المنطقة لسيسيا

أن رؤساء المنظمات  متحدثوأضاف ال للتعاون مع الواليات المتحدة في مختلف المجاالت. تطلع مصرمؤكدًا  تمر به من تحديات

أهمية دور مصر في المنطقة باعتبارها أحد أهم دعائم السالم واالستقرار، مشيدين  -خالل اللقاء  -األمريكية اليهودية أكدوا 

كما أكدوا حرصهم علي نقل الصورة الحقيقية  بالعالقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والواليات المتحدة علي جميع األصعدة.

 ب األمريكي حول تطورات األوضاع في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عما يشهده الشرق األوسط من توتر واضطرابات.للشع

 12/2/2112 األهرام

 زيارته ألمريكا بلقاء رايس ويتوجه إلى ميونيخشكرى يختتم 

قبل توجهه أمس إلى ميونيخ، اختتم سامح شكرى وزير الخارجية زيارته إلى واشنطن بلقاء مع سوزان رايس مستشارة األمن 

ة مناقش القومى األمريكي، حيث تناول الطرفان الجوانب المختلفة للعالقات الثنائية بين مصر والواليات المتحدة، فضال عن

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن شقا كبيرا من لقاء  األوضاع اإلقليمية وجهود مكافحة اإلرهاب.

شكرى ورايس تركز على األزمات المختلفة التى تعانى منها منطقة الشرق األوسط، وفى مقدمتها األوضاع فى كل من ليبيا وسوريا 

ظيم داعش اإلرهابي، وحرصت مستشارة األمن القومى األمريكى على االستماع إلى تقييم ورؤية مصر بشأن تلك وجهود مكافحة تن

 األزمات وسبل التعامل معها.

 12/2/2112األهرام

 الملك سلمان يزور مصر أبريل المقبل

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مصر في الرابع من أبريل المقبل، حسبما أعلنت السفارة يزور خادم الحرمين الشريفين 

وقال السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير السعودية لدي القاهرة ومندوب المملكة الدائم بجامعة  السعودية بالقاهرة أمس.

الذي يوليه الملك سلمان مصر، حكومة وشعبا، وحرصه علي تعزيز الدول العربية، إن هذه الزيارة تأتي في ظل االهتمام الكبير 

 التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في جميع المجاالت.

 12/2/2112 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131814/136/476194/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131814/26/476128/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131814/25/476136/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
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 السفير المصري في سراييفو يلتقي وزير الداخلية البوسني

سك وزير الداخلية البوسني دراجان تشوفيتش حيث جرى استعراض التقي السفير ياسر العطوي سفير مصر لدي البوسنة والهر

الجوانب المختلفة للعالقات الثنائية بين البلدين، فضال عن  تبادل وجهات النظر حيال جملة من الموضوعات ذات االهتمام 

د وأك سنة والهرسك.المشترك وفي مقدمتها الحرص المصري علي توفير كافة التسهيالت للجالية المصرية المقيمة في البو

السفير المصري علي االهتمام البالغ بتيسير مختلف الجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للجالية المصرية في البوسنة في إطار 

تناولت المقابلة عرضا من الوزير البوسني للجهود التي تقوم بها بالده علي صعيد  احترام كامل للتشريعات والقوانين البوسنية.

مكافحة ااٍلرهاب الدولي في ظل الحرص البوسني علي المشاركة الفاعلة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة 

 والمدمرة الستقرار المجتمعات وتهديدها الواضح للسلم واألمن الدوليين.

 12/2/2112 بوابة األهرام

 وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تطورات األزمتين السورية والليبية

الصيني تطورات األزمتين السورية والليبية والقضايا اإلقليمية بحث وزيرا الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس و

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين بحثا بشكل مفصل خالل  والدولية.

تطورات األزمة السورية في  -لألمن الذي جرى فور وصول شكري إلى مدينة ميونخ األلمانية للمشاركة في مؤتمر ميونخ  -اللقاء 

ضوء اجتماع مجموعة االتصال الخاصة بسوريا في ميونخ وأهمية دفع الحل السياسي بما يضمن وقف أعمال قتل المدنيين 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن  لعدم وجود حل عسكري لالزمة. كما تم التشاور بين الوزيرين حول تطورات الوضع في ليبيا.

ير الصيني شدد خالل اللقاء علي أهمية التنسيق المشترك القائم بين البلدين حول مختلف القضايا اإلقليمية والدولية آخذا الوز

 في االعتبار دور ومكانة مصر اإلقليمية المتميزة.

 11/2/2112 بوابة األهرام

 وزير المياه األثيويي: لن نقبل أن نسبب ضررا لمصر بسبب سد النهضة

ر بمصالح مصر من مياه النيل من جراء إنشاء سد قال موتو باداسا وزير المياه األثيوبي إن بالده لن تقبل أن تتسبب في أى أضرا

في  -وأضاف باداسا  النهضة، مشددا على تعهد بالده بااللتزام بالتوصيات التي سيصدرها المكتبان االستشاريان الفرنسيان.

والسودان أن أثيوبيا ومصر  -تصريحات صحفية اليوم على هامش ختام اجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم 

يعملون من أجل أن يكون الجميع رابحين وال مجال للخسائر ألي من هذه الدول، مشددا على ضرورة أن يتفهم الجميع هذه الرؤية 

وأشار الوزير  التي تعتمد على أن الفائدة ستعم على الجميع ولن يكون هناك متضرر من إنشاء سد النهضة وأن نعمل معا.

 .على مواصلة العمل معاالجتماعات يؤكد أن هناك إرادة من الجميع األثيوبي إلى أن استمرار ا

 11/2/2112 بوابة األهرام

 رات الرسمية بين مصر وكولومبياقرار جمهوري بالموافقة على اإلعفاء المتبادل من التأشي

، وفقا للجريدة الرسمية  الخاص بالموافقة على االتفاق الموقع فى بوجوتا بتاريخ 2112لسنة  314أصدر السيسى، القرار رقم 

بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كولومبيا بشأن اإلعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات  21-3-2112

لسفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة من جمهورية مصر العربية، وحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية من جمهورية ا

 كولومبيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 11/2/2112 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856167/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/856128/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/855124/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853908/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3.aspx
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 ر.. والرئيس يطلب رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبيبان كي مون يشيد في اتصال مع السيسي بدور مص

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث  تلقى السيسي، اليوم الخميس، اتصاًلا هاتفًيا من سكرتير عام األمم المتحدة بان كي مون. 

رار ي في تحقيق األمن واالستقالرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام األمم المتحدة أشاد خالل االتصال بدور مصر المحور

وأضاف المتحدث الرسمي، أن االتصال  بمنطقة الشرق األوسط، مثمًنا جهودها المبذولة لمكافحة اإلرهاب وتسوية أزمات المنطقة.

كد أ تناول الجهود اإلقليمية والدولية المبذولة لتسوية األزمة الليبية، والسيما فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

الرئيس دعم مصر للجهود األممية المبذولة في هذا الصدد وحثها لألطراف الليبية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة 

مهمة على صعيد استقرار البالد، منوهًا إلى أهمية رفع حظر السالح المفروض على الجيش الوطني الليبي لتمكينه من مكافحة 

 لى األراضي الليبية.اإلرهاب وبسط السيطرة األمنية ع

 11/2/2112 بوابة األهرام

 للحظة ولو النهضة سد بناء عن نتوقف لن: تؤكد اثيوبيا

أكدت اثيوبيا أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة ولو للحظة، وأنها ستواصل العمل فيه خالل فترة إجراء الدرسات الفنية 

وقال وزير المياه االثيوبي موتوا باسادا خالل مقابلة مع "بي بي سي" إن بالده ستعمل على افتتاح السد  والمقدرة بنحو عام.

ونفى الوزير االثيوبي، حسبما ذكر  ، مشيرا الى انه ال يوجد سبب لتأجيل افتتاح السد.2112المحدد في العام  رسميا في موعده

موقع "بي بي سي"، االتهامات الموجهة لبالده بالمماطلة والتسويف في المفاوضات المتعلقة بالسد حتي تصبح أمرا واقعا، وقال 

 ت بين األطراف حول الشركات التي ستجري الدراسات وغيرها من القضايا"."نحن لسنا السبب في التأخير وانما الخالفا

 12/2/2112 بوابة االخبار

 الخارجية:بدء اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الكويتية بالقاهرة ..األحد القادم

وزير الخارجية للشئون العربية السفير طارق عادل، بأن االجتماع الوزاري للدورة الحادية عشر للجنة المشتركة صرح مساعد 

فبراير الجاري برئاسة سامح شكري وزير الخارجية والشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير خارجية  12المصرية الكويتية سيعقد في 

ئولين، حيث سيشهد الوزيران مراسم التوقيع على عدد من االتفاقات التي سيتم الكويت، وبمشاركة عدد كبير من كبار المس

 االتفاق عليها خالل أعمال اللجنة التحضيرية.

 11/2/2112 بوابة األخبار

 

 المطار في الوصول عند الدخول تأشيرات منح توقف سيراليون: الخارجية المصرية

أفادت السفارة المصرية في سيراليون بأنها تلقت إخطارًا من وزارة الخارجية السيراليونية يفيد بتعليق إصدار تأشيرات الدخول 

سيراليون الحصول على تأشيرات دخول من السفارات عند الوصول إلى سيراليون، وأنه يتعين على الراغبين في دخول 

وأوضحت السفارة أنه في ضوء عدم وجود سفارة لسيراليون بالقاهرة فإنه  والقنصليات العامة لسيراليون بالخارج بشكل مسبق.

لة يونية لدويتعين على المواطنين الراغبين في زيارة سيراليون تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول ألقرب سفارة سيرال

 إقامتهم، علمًا بأن أقرب سفارة لسيراليون من القاهرة هي تلك الموجودة في الرياض.

 11/2/2112 اربوابة األخب

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854085/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56bd39759d7873de3880f22e/%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-1455241589
http://akhbarelyom.com/article/56bced499e78737e744feaad/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-1455222089
http://akhbarelyom.com/article/56bcda519e78731f6c6902cb/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1455217233
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 الخارجية: نتطلع الستقرار األوضاع فى ليبيا ورفع الحظر المفروض على استيراد السالح

أكد السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، تطلع مصر الستقرار األوضاع في ليبيا الشقيقة نظًرا للجوار 

مشيًرا إلى أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني مهامها عقب تشكيلها والتصديق الجغرافي واالرتباط التاريخي بين البلدين، 

وشدد على ضرورة البدء في دعم الحكومة الليبية ورفع  عليها بعيًدا عن أية ضغوط من قبل األطراف المسلحة غير الشرعية.

جاء ذلك خالل استقبال  تطلعات الشعب.الحظر المفروض على استيراد السالح، للتخلص من براثن اإلرهاب الغاشم وتحقيق 

فبراير، المستشار العسكري للمبعوث األممي إلى ليبيا الجنرال باولو سييرا، حيث ناقشا  11السفير أسامة المجدوب، الخميس 

خاطر متطورات األوضاع في ليبيا، وتبادال الرؤى بشأن سبل عمل حكومة الوفاق الوطني في مناخ آمن، فضاًل عن كيفية التصدي ل

سيق أهمية تن -خالل اللقاء -وأكد المستشار العسكري للمبعوث األممي إلى ليبيا . رهاب في ليبيا وخاصة تنظيم داعشتنامي اإل

الرؤى مع مصر حول دعم حكومة الوفاق الوطني الليبي الجاري تشكيلها عقب التصديق عليها من قبل مجلس النواب الليبي في 

 يتعلق برفع كفاءة المؤسسة العسكرية والشرطية.مختلف المجاالت خاصة فيما 

 11/2/2112 بوابة األخبار

 نيجيريا بشمال لالجئين مخيم على اإلرهابي الهجوم بشدة تدين مصر

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بشدة الهجوم اإلرهابي على مخيم لالجئين في شمال نيجيريا 

وأكد المتحدث الرسمي على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب نيجيريا  شخصا. 21أكثر من ، والذي أسفر عن سقوط 

 في مواجهة اإلرهاب اآلثم، مطالبا بتضافر الجهود الدولية للقضاء على تلك الظاهرة التي تستهدف األبرياء.

 11/2/2112 بوابة االخبار

 هأارتس: اإلجراءات األمنية المشددة بالقاهرة دفعت السفير اإلسرائيلى لالستقالة

رتس" اإلسرائيلية النقاب عن أن السبب الرئيسى وراء تقدم السفير اإلسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن كشفت صحيفة "هأا

باستقالته من منصبه بعد عامين فقط من تعيينه هو اإلجراءات األمنية المشددة فى القاهرة. وأضافت الصحيفة أن تحركان 

ات أمنية مشددة، لذلك فإن معظم نشاطات السفير تتم من خالل السفير اإلسرائيلى بالقاهرة محدودة للغاية، وتستلزم إجراء

، وال يوجد مبنى محدد 2111السفارة الموجودة بمنزله الصغير . وقالت الصحيفة إنه منذ اقتحام مبنى السفارة اإلسرائيلية فى عام 

 رة .أيام فقط بالقاه 4للسفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، مما يجعل السفير اإلسرائيلى يتواجد 

 12/2/2112 اليوم السابع

 رئيس وزراء روسيا: مبارك تعامل مع أمريكا بإخالص ولكنها جعلت نهايته مؤسفة

روسى دميترى ميدفيديف إن الرئيس األسبق حسنى مبارك تعامل مع أمريكا بإخالص ولكنها جعلته نهايته قال رئيس الوزراء ال

مؤسفة بعد أحداث الربيع العربى، مشيرًا إلى أن األمريكان تركوه بمفرده. وأضح رئيس الوزراء الروسى خالل حديثه مع وكالة 

وجه مبارك إليه عدد من الكلمات قائاًل:" أنت تعنى أنه يوجد  2112ر عام االنباء الروسية، اليوم الخميس، أنه خالل زيارته لمص

فى مصر عدد كبير من المهاجرين من روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة، يجب على سيادتك أن تقول لى شكرًا ألننى 

مبارك "مؤسف ومحزن ألن أصدقائنا  أتمسك بزمام األمور ". وأوضح ميدفيديف أنه بعد ذلك حدث "الربيع العربى"، وكان مصير

األمريكيين، الذين خدمهم بإخالص لعقود من الزمن، أخذوه وتركوه بكل بساطة وهذا األمر أدى إلى قوة المتطرفين"، مضيفا أن 

 مصر اآلن فقط بدأت صفحة جديدة من تاريخها وتطويرها.

 12/2/2112 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56bcab0a9e7873b0573a1da2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-1455205130
http://akhbarelyom.com/article/56bcabb39d7873aa7b3a1da2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-1455205299
http://www.youm7.com/story/2016/2/12/%D9%87%D8%A3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1/2581243#.Vr2ZsvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86/2580874#.Vr2bI_krLIU
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 وزيرة الهجرة تغادر إلى نيويورك

غادرت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، الجمعة، القاهرة متوجهة إلى نيويورك في زيارة للواليات 

وتلتقي الوزيرة بالجاليات المصرية في واليتى نيويورك وشيكاغو للتعرف على مشاكلهم كما ستلتقي  عدة أيام.المتحدة تستغرق 

ومن المقرر أن تطرح الوزيرة على الجاليات مالمح  مع أعضاء جمعية األطباء المصريين لبحث ما تحتاجه مصر لعالج فيروس سي.

 بشأنه.تعديالت قانون الهجرة الجديد الستطالع آرائهم 

 12/2/2112 المصري اليوم

 

 األحد المقبل.. وزير الصناعة العراقي يلتقي قيادات "العربية للتصنيع"

برئاسة المهندس محمد تلتقي قيادات الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، األحد المقبل، وفدا عراقيا رفيع المستوى 

ومن المقرر أن يبحث الوفد العراقي مع قيادات "العربية للتصنيع"، سبل  صاحب الدراجي، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

 التعاون المشترك بين الجانبين.

 11/2/2112 الوطن

 

 تودع ريجينى فى جنازة شعبية اليوم.. إيطاليا

اإليطالية، حيث كان يقطن باحث الدكتوراه « فوميتشيلو»تحت قطرات المطر، وبشموع يحملها الصغار والكبار أنهى سكان بلدة 

 جوليو ريجينى الذى لقى حتفه فى مصر، استعداداتهم لمراسم تشييع جنازته المقرر إقامتها، اليوم الجمعة، فى الثانية ظهرا.

ى خطوة تضامنية غير مسبوقة، حشد سكان البلدة اإليطالية جهودهم استعدادا للمراسم، فجهزوا منازلهم وزودوها بجميع وف

ة، اإليطالي« إيل بيكولو»وقالت صحيفة  األمتعة الستقبال أصدقاء وأقارب ريجينى الذين سيتوافدون من مختلف أنحاء العالم.

إشارة »جميع األقاليم المجاورة إلى رفع العلم اإليطالى فى منتصف الشوارع، فى دعت « فوميتشيلو»أمس، إن رئاسة إقليم 

 المجتمع اإلقليمى بأكملة لعائلة ريجينى.« مواساة»للحداد وتعبيرا عن « رمزية

 12/2/2112 الشروق

 مليون دوالر في مجال الطاقة 421وزير الكهرباء يوقع صفقة مع بريطانيا بقيمة 

تعهد عضو البرلمان جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مصر، اليوم الخميس، 

مليون دوالر  421إلى األمام أثناء حضور توقيع مذكرة تفاهم مهمة بقيمة المصرية -بمواصلة دفع العالقات التجارية البريطانية

وقال دونالدسون على هامش توقيع الصفقة، اليوم: "يسعدني أن  بين وزير الكهرباء محمد شاكر وشركة "أكتيس" البريطانية.

ية وتخلق وظائف وفرص عمل هنا أشهد توقيع هذه الصفقة الجديدة التي ستجعل شركة بريطانية رائدة تجلب خبرتها العالم

وأشار إلى أنه التقى خالل زيارته، التي استمرت طوال األسبوع الحالي، مع وزراء ورجال أعمال ومستثمرين  في مصر وتفيد هذا البلد."

دم طانية تقوتابع "أنهيت اللقاءات وأنا أكثر اقتناًعا بأن الشراكات مع الشركات البري وأصحاب مشروعات، بريطانيين ومصريين. 

لمصر فرًصا فريدة من نوعها. سواء أكان في مجال الطاقة أم البنية التحتية أم التعليم، فيمكن للشركات البريطانية أن تؤدي 

وهو أمر ال غنى عنه لبلوغ التغيير واسع النطاق وطويل  –مهًما في دعم االقتصاد المصري وخلق وظائف وفرص عمل ألهلها  دوًرا

 جميًعا أن نراه في مصر." األمد الذي نأمل

 11/2/2112 الشروق

http://www.almasryalyoum.com/news/details/891366
http://www.elwatannews.com/news/details/967807
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022016&id=a9d19a25-0556-4ff8-82b6-276e7e71facc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=a2ed93ee-e15c-442d-ac19-ba9e0186797c
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 مصر ومقاصدها السياحية آمنة.. ونساعد في حماية اآلثار لجذب السياح«: كيري»مستشار 

مستشاري وزير الخارجية األمريكي جون كيري، إن بالده تتعاون مع مصر في حماية وترميم آثار الفراعنة، قال ديفيد ثورن، كبير 

وأضاف ثورن،  بهدف زيادة عدد المزارات األثرية لجذب مزيد من السياح وضخ مزيد من العمالت األجنبية في االقتصاد المصري.

"جئنا هنا لنقول للعالم أن مصر ومقاصدها السياحية ومزارتها األثرية  خالل جولة له وسط آثار مدينة األقصر اليوم الخميس:

آمنة" وأن بالده تساعد فى حماية اآلثار المصرية، ليس فقط من أجل مساعدة مصر، ولكن ألن تلك اآلثار تمثل تراثا إنسانيا 

ب تطورات االقتصاد المصري. كما أشاد ثورن، للعالم أجمع، مشيرا إلى أن زيارته لمصر تهدف للتباحث في القضايا اإلقليمية، بجان

 بعظمة اآلثار المصرية وسعادته بزيارة مدينة األقصر ومعالمها التاريخية.

 12/2/2112 الشروق

 مش أسلوبنا" لم تقنع الصحافة اإليطالية“نيويورك تايمز: 

اإلثنين الماضي، أدلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بادعاء ال يمكن تصديقه عندما قال إن مثل هذه الجرائم "مش أسلوبنا".في “

عنوان "غضب بشأن جاء هذا في إطار افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس تحت  رواية لم تقنع الصحافة اإليطالية".

 قتل وتعذيب طالب إيطالي في مصر".

 12/2/2112 مصر العربية

 مصرجارديان: جريمة قتل في القاهرة ودوامة استبداد في 

تحت عنوان "جريمة قتل في القاهرة، ودوامة استبدادية لبلد"، جاءت افتتاحية صحيفة الجارديان البريطانية الخميس تعليقا 

  على مالبسات وفاة الطالب اإليطالي جيوليو ريجيني.

 12/2/2112 مصر العربية

 قناة إسرائيلية: السيسي أعلن التزامه بالمصالح العبرية

تحدة األمريكية، وذلك في أعقاب لقاء مماثل مع الرئيس التركي التقى عبدالفتاح السيسي رؤساء الطائفة اليهودية بالواليات الم

وأشارت "القناة" إلى أن السيسي التقى ملكولم هونالين، أحد أكثر المقربين  رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت قناة إسرائيلية.

 وأوضحت أن ين "إسرائيل" ومصر.لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، مؤكدة أن السيسي أعرب عن التزامه بالمصالح ب

اللقاء مع السيسي جاء بعد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهونالين والقيادات اليهودية األمريكية في أنقرة، وذلك 

وذكر  على خلفية المحادثات بين "إسرائيل" وتركيا التي تجرى هذه األيام في جنيف، في مسعى للمصالحة بين الدولتين.

ليفزيون اإلسرائيلي، أن اللقاء مع السيسي جاء بعد آخر أجراه الرئيس التركي أردوغان مع هونالين والقيادات اليهودية الت

األمريكية في أنقرة، وذلك على خلفية المحادثات بين إسرائيل وتركيا التي تجرى هذه األيام في جنيف، في مسعى للمصالحة بين 

 الدولتين.

 12/2/2112 رصد

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=389e9ff2-a81a-412a-805b-4fdd86a7af5b
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%A9/923442-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%E2%80%9C%D9%85%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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%A9/923697-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://rassd.com/176704.htm


 

 

2112فبراير 21  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية: 

 السيسى يلقى خطابه أمام البرلمان غدا

تلقى مجلس النواب ظهر أمس القرار الجمهورى الخاص بدعوة رئيس الجمهورية، البرلمان لعقد جلسة خاصة فى العاشرة من 

ليلقي السيسى خطابه. وبثت اإلذاعة الداخلية للمجلس نبأ انعقاد الجلسة الخاصة ومنحت العاملين باألمانة صباح غد السبت 

 العامة بالبرلمان إجازة غدا، عدا العاملين الحاملين للتصاريح الخاصة بحضور الجلسة.

 12/2/2112 األهرام

 السيسي يستقبل وزير الدولة السعودى 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، .استقبل السيسي، عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي

 بأن وزير الدولة السعودي أكد حرص المملكة على مواصلة تعزيز عالقاتها االستراتيجية المتميزة مع مصر على جميع األصعدة

الثنائية واإلقليمية والدولية، منوًها إلى أهمية االستمرار في مواصلة مسيرة العمل المشترك في إطار المجلس التنسيقي المصري 

السعودي، والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها عمل المجلس في مختلف المجاالت التي تشمل اإلسكان والزراعة 

 ة وغيرها.واالستثمار والتعليم والثقاف

 11/2/2112 بوابة األهرام

 يسة إنجيلية بالقوصية أسيوطقرار جمهورى بالترخيص بإقامة كن

 أصدر السيسي قرار بالترخيص ببناءالكنيسة االنجيلية بقرية رزقة الدير المحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط.

 11/2/2112 بوابة األهرام

 مليون دوالر 42قرار جمهوري بالموافقة على رفع قيمة المنحة األمريكية إلى نحو 

سبتمبر الماضي بين  14التعديل األول التفاقية منحة المساعدة الموقعة في القاهرة بتاريخ  علىبالموافقة أصدر السيسي قرار 

رفع قيمة المنحة وتضمن التعديل."حكومتي مصر والواليات المتحدة األمريكية بشأن االستثمار المستدام في السياحة مصر "سايت

 41بتغيير التاريخ من  3ألفا، فضال عن تعديل المادة  227ليون وم 42آالف دوالر إلى  412مليون و 12األمريكية المقدمة بقيمة 

 .2121سبتمبر  41ووضع محله  2112سبتمبر 

 11/2/2112 الوطن

 -الحكومة المصرية: 

 األهراماترئيس الوزراء التقى نواب الفيوم وبنى سويف وزار منطقة 

أكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه التهاون مع الفساد وأن الحكومة عازمة على اقتحام المشكالت ومواجهة التحديات وفق 

خطة إصالح جادة تعتمد فى بعض جوانبهاعلى قرارات صعبة يقابلها إجراءات عديدة لمساندة وحماية محدودى الدخل، مشيرًا 

وأوضح خالل لقائه امس مع نواب محافظتى الفيوم وبنى سويف أن المواطن هو الركيزة .الدارى للدولة،إلى ضرورة إصالح الجهاز ا

االساسية فى برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان نهاية الشهر الحالى ، مؤكدًا حرص الحكومة على التنسيق والتعاون 

وقام بجولة .صري، وأننا نتقبل الرأى والرأى اآلخر بصدر رحبالمستمر مع مجلس النواب لتحقيق مصلحة مصر والمواطن الم

 تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة األثرية

 12/2/2112 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131814/145/476207/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854088/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854063/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/967669
http://www.ahram.org.eg/News/131814/25/476156/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3.aspx
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 عن نتائج اجتماعات سد النهضةمصادر: وزير الرى يقدم تقريرا للسيسي 

أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية، سيقوم برفع تقريرا إلى السيسى وشريف إسماعيل، عن 

نتائج الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة، والتى اختتمت أعمالها أمس، بالخرطوم، بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان 

خبيرا من الدول الثالث ومعاونيهم. ويتضمن التقرير ما اتفق عليه الوزراء  12ا، وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المؤلفة من وإثيويب

  .بعقد اجتماع حادى عشر فى العاصمة االثيوبية وسيتم فيه التعاقد مع المكتب االستشارى الفرنسى المنفذ للدراسات

 12/2/2112 اليوم السابع

 رئيس الوزراء يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطانى

مصر، بحضور جون كاسن، التقى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، جيفري دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع 

وفي مستهل اللقاء، أكد المبعوث البريطاني اهتمامه بالقيام بهذه الزيارة إلى مصر، بهدف عقد .سفير بريطانيا لدى القاهرة

لقاءات مشتركة من منطلق الحرص على االستماع وتحقيق المزيد من الفهم للتطورات االقتصادية في مصر، وأشار إلى أن استقرار 

 لبريطانيا فهو ضمانة الستقرار المنطقة ككل.مصر مهم 

 11/2/2112 بوابة األهرام

 «المركزي»س الوزراء يتلقى تقريرا حول سياسات رئي

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تقريرا من محافظ البنك المركزي حول سياسات البنك لتحقيق االستقرار النقدي 

ز دية لتعزيوتضمن التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي المصري والخاص بتطورات األوضاع النقدية واالقتصا.واالقتصادي

االستقرار النقدي والمالي في الدولة، أنه في إطار التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، بدأت الحكومة المصرية من خالل 

المجموعة الوزارية االقتصادية والبنك المركزي المصري خطة عاجلة تم البدء في تنفيذها فور التوافق عليها، وتستهدف الحفاظ 

 ار السلع في األسواق، وزيادة معدالت التنمية االقتصادية من أجل زيادة فرص العمل وخفض معدالت البطالة.على مستوى أسع

 11/2/2112 الشروق

 

 الخرطوم من قادما القاهرة إلى يعود المائية الموارد وزير

عاد وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، قادما من الخرطوم؛ بعد مشاركته في الجولة العاشرة للجان الفنية الوطنية الثالثية 

 بمفاوضات سد النهضة األثيوبي لدول مصر والسودان وأثيوبيا.

 11/2/2112 بوابة األخبار

 -الوفود األجنبية: 

 

 وفد كندي ينهي فحصه إلجراءات تأمين الركاب بمطار القاهرة

 اإلجراءات األمنية المتبعةقال رئيس قطاع األمن بشركة مصر للطيران، اللواء طارق ذكي إن الوفد الكندي انتهى من التفتيش على 

وأكد أن الوفد ضم عدًدا من الخبراء بقطاع الطيران، وأشادوا باإلجراءات .لتأمين الركاب والبضائع والطائرات المتجهة إلى كندا

الت األمنية المتبعة بمطار القاهرة، موضًحا أن هذه الخطوة تأتي حرًصا على تفقد اإلجراءات األمنية المتبعة لتأمين ركاب رح

 المتجهة إلى مطار تورنتو في كندا.« مصر للطيران»

 11/2/2112 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/12/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86/2581002#.Vr2Hl_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/853937/%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=d07eb187-814f-447d-aa90-7397f91cef11
http://akhbarelyom.com/article/56bcf9019e78730c7a7504c3/%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-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-1455225089
http://akhbarelyom.com/article/56bcb46b9d7873097fff1ee2/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%81%D8%AD%D8%B5%D9%87-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1455207531
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 -البرلمان المصري: 

 ينظم لقاءا لوفد ألماني بمقر مجلس النواب« المصريين األحرار» 

نادية هنري، بالتعاون مع أمانة الحزب بالخارج، بتنظيم لقاء وفد ألماني داخل مقر « المصريين األحرار»قامت النائبة عن حزب 

ئب السيد الشريف، والنائب محمد حضر اللقاء رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال ووكيل المجلس النا.مجلس النواب المصري

ومن حزب المصريين األحرار، نادر الشرقاوي أمين الحزب بالخارج والنائبة  .العرابي والنائبة ماريان عازر والنائب يوسف القعيد

تعليم ودار النقاش حول آفاق التعاون بين مصر وألمانيا في كافة المجاالت خاصة ال .سيلفيا نبيل منسق أمانة الحزب بالخارج

 الفني والمشروعات الصغيرة والثقافية والعالقات البرلمانية.

 11/2/2112 بوابة األخبار

 -األحزاب واالئتالفات: 

  من النواب %12-11حزب الوفد يطالب بتحديد نسب تكوين ائتالفات البرلمان بين 

د فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب لديه تحفظ على النسبة التى حددها مشروع قال النائب محم

فقط. وأضاف  %12 – 11من عدد النواب، مشيرا إلى أن الحزب يرى ضرورة أن تتراوح النسبة بين  %21الالئحة لمجلس النواب بـ 

نواب كحد أدنى، الفتا إلى  2كوين الهيئات البرلمانية والتى حددتها الالئحة بـ أن هناك تناقضا بين مادتى تكوين االئتالفات، وت

أحزاب ستحرم من تكوين ائتالف أو تشكيل هيئة برلمانية. وأكد النائب البرلمانى أن مجلس النواب سيشهد حالة من  11وجود 

  .الجدل عند مناقشة هاتين المادتين

 12/2/2112 اليوم السابع

 

 "النور" يدشن رابطة "أقباط حزب النور"

هم األقباط الذين استغليواصل حزب النور السلفى محاوالته المستميتة لتحسين صورته أمام الشعب المصرى، مستغال فى ذلك 

من قبل فى سباق االنتخابات البرلمانية، حيث كشفت سوزان سمير، القيادية القبطية بالحزب، عن بدئها فى تدشين رابطة 

، تضم كل المسيحيين أصحاب العضوية العاملة فى الحزب السلفى، من أجل تفعيل «رابطة أقباط حزب النور»جديدة تعرف باسم 

 دورهم فى الحزب.

 12/2/2112 البوابة نيوز

 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

  عناصر الجماعة": ظروف عصيبة تحول بينى وبينكم“القائم بأعمال مرشد اإلخوان لـ 

أصدر محمود عزت، القائم بأعمال مرشد اإلخوان، بيانا اعترف فيه بأنه ال يلتقي قيادات الجماعة لظروف لم يعلنها، وحرضهم 

على التصعيد خالل الفترة المقبلة. وقال فى بيان لجماعة اإلخوان:" إن تكوين األمم وتربية الشعوب وتحقيق اآلمال ومناصرة 

حاول ذلك أو من الفئة التي تدعو إليه على األقل إلى قوة نفسية"، مطالبا قيادات اإلخوان بأن المبادئ تحتاج من األمة التي ت

 يلتزموا بمبادئ الجماعة وال ينحرفوا عنها، فيما دعا عناصر التنظيم إلى ما أسماه "التضحية". 

 11/2/2112 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56bcb4da9d7873f67fff1ee2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1455207642
http://www.youm7.com/story/2016/2/12/%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-10--15-%D9%85%D9%86/2581085#.Vr2HaPl97IU
http://www.albawabhnews.com/1767967
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-/2580951#.Vr2Hnvl97IU


 

 

2112فبراير 21  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 تضرب اإلخوان« والية األسير»فتنة 

س األول األربعاء فى القضية المعروفة إعالميا أثارت تصريحات لمرشد جماعة اإلخوان محمد بديع على هامش جلسة محاكمته أم

بأحداث اإلسماعيلية المتهم معه فيها عضو مكتب اإلرشاد محمد وهدان، حالة جدل وغضب واسعة بين العديد من القطاعات 

ومع نقل بعض الحضور أحدث حلقات الصراع بين قيادات .الشبابية عقب تداولها بين بعض المحامين الذين حضروا الجلسة

فى إشارة واضحة النحيازه لجبهة القائم « الدكتور محمود عزت هو من يمثلنى»الجماعة خارج السجون، قال بديع بشكل واضح: 

وقال أحد المحامين الذين حضروا .بأعمال المرشد محمود عزت، فى مواجهة جبهة القيادة الشبابية المعرفة بلجنة اإلدارة العليا

الرجاء عدم نقل أى كالم أو قرارات على لسان إخواننا »ت بديع، موجها حديثه للمحامين قائال الجلسة إن وهدان رد على تصريحا

 . «احنا مينفعش نطلع قرارات وال نعطى أوامر ولم يحدث أن فعلنا انا وال د.بديع وال أحد ينقل عنا هذا»مضيفا: « المعتقلين

فيما علق قيادى إخوانى .«لى األرض وبالشورى والمؤسسيةالقرار والرأى لمن بالخارج ع»وشدد وهدان على هامش الجلسة 

، موضحا «ما قاله بديع لو وصل للسجون ستكون هناك كارثة؛ ألن المعتقلين األصل ممتنعون عن التصريح»بالخارج، قائال: 

 دث قادة الجماعة بالسجونلو تح»، متابعا «هناك اتفاق والتزام أدبي بأن األسير ال والية له، وأن من بالخارج يحل مشاكله بنفسه»

 .الدكتور بديع يقصد جيدا ما يقوله ولو أراد السكوت لحافظ على ذلك»فيما قال قيادى آخر .«عن األزمة فى الخارج األمور ستطور

 12/2/2112 الشروق

 ننشر الالئحة اإلخوانية الجديدة لجبهة محمود عزت

من مصادرها الخاصة داخل جماعة اإلخوان، وبالتحديد داخل جبهة محمود عزت المرشد المؤقت، أن اللجنة التى « البوابة»علمت 

رحها على مجلس الشورى اإلخوانى شكلها لتعديل الئحة الجماعة، انتهت من وضع الخطوط العريضة لالئحة الجديدة المزمع ط

بنود من الالئحة القديمة واستحداث بند واحد، وهى أوال هيكل الجماعة والذى  ٤ووضعت اللجنة تعديالت جوهرية على .العام

قامت فيه اللجنة بإعطاء المرشد ومن ينوبه األحقية الكاملة فى اختيار من يعاونه فى حالة األزمات، كما تم ضم مقاعد جديدة 

 عاًما والمرأة. ٠٣فى مكتب اإلرشاد مخصصة للشباب دون الـ

 12/2/2112 البوابة نيوز

 -تصريحات: 

 "أبو هشيمة بعد تكريمه فى"مهرجان الرواد": "مهما عملنا لبلدنا مش هنرد حقها

األعمال أحمد أبو هشيمة، حيث قال بعد تكريمه: "مهما عملنا لبلدنا مش هنرد  كرم مهرجان "الرواد"، برئاسة ماريا معلوف رجل

 حقها علينا"، وشهد مهرجان الرواد توافد عدد كبير من نجوم الفن.

 12/2/2112 اليوم السابع

 نائب برلمانى: رئيس الوزراء أبلغنا ضرورة دعم المجلس للحكومة بسبب ارتفاع الدين

قال عاطف محمد عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن مركز بنى سويف، أن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعدهم، خالل لقاءه 

تكون محافظة بنى سويف على الخريطة السياحية لمصر. وأضاف:" رئيس الوزراء بنواب محافظتى بنى سويف والفيوم، بأن 

حدثنا على الظروف الصعبة التى تمر بها البالد، وعايز مجلس النواب يقف بجواره فى القرارات الصعبة، نظرا ألن الدين المحلى 

 تصاعد بشكل كبير".

 12/2/2112 اليوم السابع

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022016&id=518e4daa-7743-4ce4-b2bf-3bcc7a316930
http://www.albawabhnews.com/1768002
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%89%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF--%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/2580994#.Vr2Hmvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/12/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3/2581181#.Vr2HMvl97IU
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 منى مينا" تحذر األطباء من استغالل اإلخوان العمومية الطارئة ألغراض سياسية"

مينا وكيل نقابة األطباء، األطباء الذين سيشاركوا فى فعاليات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، المقرر حذرت الدكتورة منى 

عقدها ظهرغدا الجمعة، من رفع أى شعارات سياسية بها، مشيرة إلى وجود شائعات حول إعتزام جماعة اإلخوان إستغالل 

المستشفيات هى قضية مهنية واضحة، وأن النقابة تطالب فيها  الجمعية العمومية سياسيا. وأكدت أن قضية اإلعتداء على

بتوفير مستشفيات أمنة يستطيع األطباء أن يعملوا فيها بأمان وكرامة، ويستطيع المرضى أن يتلقوا فيها العالج بعيدا عن 

  .التهديد باألسلحة البيضاء أو شد أجزاء األسلحة النارية

 11/2/2112 اليوم السابع

 

 ستقالةالرئيس محكمة قنا: عودة المستشار السحيمي إلى عمله بعد عدوله عن ا

"القاضي محمد عبد المنعم السيحمي عاد إلى عمله مرة ثانية، بعد قال المستشار جمال موسى رئيس محكمة قنا االبتدائية، إن 

وأضاف أن "السحيمي عاد للعمل منذ األسبوع الماضي، بعد عدوله عن استقالته؛ حيث  ."وقفه عن العمل، لتقديم استقالته

لى أنه ينظر القضايا حاليا أخطر التفتيش القضائي بوزارة العدل المحكمة بعودته للعمل بعد عدوله عن االستقالة"، مؤكًدا ع

 .بصورة طبيعية

 11/2/2112 الشروق

 

 حمدين صباحي: لو قامت ثورة على النظام من أين نأتي بحاكم؟

ومؤسس حزب "التيار الشعبي"، حمدين صباحي، أنه لو قامت الثورة على هذا النظام، فمن أين تساءل المرشح الرئاسي السابق، 

وقال  .سنأتي بحاكم؟ وسجل أنه بالرغم من مرور خمس سنوات على إسقاط حسني مبارك، فإن سياسات مبارك ما تزال مستمرة

الصحفيين، الخميس، إن الثورة لم تحقق أهدافها بعد حمدين صباحي، في تصريحات على هامش مؤتمر "يوم الحرية" بنقابة 

يناير هي  22رغم مرور خمس سنوات على اإلطاحة بمبارك، مشددا على أن سياسات مبارك لم تتغير حتى اآلن، مشيرا إلى أن ثورة 

ائال: "لو قامت وشدد صباحي على ضرورة العودة لتنظيم الصفوف من جديد، متس .التجربة األهم في التاريخ المصري الحديث

 ."ثورة على هذا النظام، سنأتي بحاكم من أين؟

 11/2/2112 21عربى

 

 

 أنتم من تهدمون الدولة«: المسؤولين»لـ« أبو الغار»

قراطي االجتماعي، استمرار حاالت االختفاء القسري للشباب بعد مرور استنكر الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديم

، خالل «أبو الغار»وطالب  .«أنتم من تهدمون البلد»سنوات على رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، موجها رسالته للسلطة:  2

الفوري عن شباب الثورة المحبوسين ، المنعقد بنقابة الصحفيين في ذكرى تنحي مبارك، باإلفراج «يوم الحرية»كلمته بمؤتمر 

أن هذا هو الظهور األخير له في نقابة الصحفيين كرئيس الحزب المصري، حيث « أبو الغار»أعلن .على ذمة قضايا قانون التظاهر

 أنه لن يتقدم بترشحه على منصب الرئيس في انتخابات الشهر المقبل.

 11/2/2112 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A3/2580929#.Vr2Hp_l97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=68d0a5ac-cd1e-4d4d-a70f-12b66880ea01
http://arabi21.com/story/887076/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=fb21b2c8-2988-467f-a425-27d52cbcd0a3
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 «ديكتاتورية النظام الحالي ال تقل عن مبارك»خالد علي: 

يناير، مشدًدا على أن  22سنوات على ثورة  2قال خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، إنه ال يشعر بأي تقدم بعد مرور 

، خالل كلمته بمؤتمر يوم الحرية في نقابة الصحفيين، «علي»وأضاف .«ت النظام الحالي ديكتاتورية ال تقل عن مباركسياسا»

أحنا رافضين ألي ترهل في الجهاز اإلداري للدولة ولدينا سوء في التوزيع ونريد تطويره لكن ال يمكن أن يكون بتمكين الجهات »

علينا أن نراجع أنفسنا وخطاباتنا ألننا نتحمل جزء من المسؤلية، وعلينا أن »قائال واختتم .«التنفذية من مصائر الموظفين

نجلس ونناقش بعيًدا عن اإلعالم هل سنقدر أن ندافع ونتصدى لكل معاير الظلم وال ال، وأنا على ثقة أننا نقدر نقعد مع بعض 

 «.ظلمونشتغل، ومتأكد أن كل اللي قاعدين في القاعة شايفين اتساع دائرة ال

 11/2/2112 الشروق

 األسواني: حكم الديكتاتور ينتهي بكارثة وسيخرج جيل مدهش يسترد حريته

ثمن الديكتاتورية"، الفًتا إلى أنَّ "القمع هو أول طرق الديكتاتور للتحكم قال عالء األسواني إنَّ "مصر من أكثر البالد التي دفعت 

وأضاف خالل الصالون ."في الشعوب عن طريق صناعة عدو حتى وإن كان وهميًًّا لشحن الشعوب وتحويل المعارضين إلى متآمرين

ي الديكتاتور تمنحه الغطاء للتنكيل : "وجود نسبٍة من داعمفي مقر حزب الدستور باإلسكندرية الثقافي الشهري الذي يقام

بمعارضيه، وكثيرٌ من الدول المتقدمة وقعت في الديكتاتورية قبلنا بنفس الشكل والذي يقوم على أنَّه في حالة نجاح الديكتاتور 

وتابع: ."ي ذلكمن الناس لن يهتموا بفكرة كونه مستبًدا في الحكم، إال أنَّ ذلك سينتهي بكارثة وال جدال ف %71في تحقيق مطالب 

"هناك مشكلة في األجيال التي عاشت تحت مظلة الديكتاتورية، هذه األجيال صنعت لنفسها خًطا في الحياة بعيًدا عن الحرية، 

وهو الجيش الذي يسترد رغبته في الحرية، وهو الجيل الذي يصنع الثورات، وهذا الجيل  طرد: "دائًما ما يخرج جيل مدهشواست."

 ."كتاتور فقط بل ضد الديكتاتور وأسرته التي ال تفهمه، حيث أنهم اعتادوا على االستبدادال يكون ضد الدي

 11/2/2112 مصر العربية

 -توك شو: 

 و"مجاهد" يرد عليه عكاشة يبسط شكواه من السيسي

وقال في .كشف اإلعالمي المصري، النائب في البرلمان، توفيق عكاشة، أنه طلب مقابلة السيسي، لكن هذا الطلب جوبه بالرفض

طلبه إلى اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، عبر أحد األذرع اإلعالمية، ثم قدمت طلبا رسميا لمقابلة برنامجه إنه أوصل 

فقد شن اإلعالمي عزمي مجاهد في برنامجه على قناة العاصمة  وفى المقابل .الرئيس، لكن كل هذه الطلبات لم يرد عليها

 هجوما عنيفا على عكاشة، واتهمه بالجنون.  

 12/2/2112 21عربى

 فبراير لم يكن لحظة خلع نظام فقط بل استعادة اإلنسانية 11مصطفى حجازي: 

لم تكن مجرد لحظة خلع نظام  2111فبراير  11»في الذكرى الخامسة لتنحي مبارك عن الحكم، قال الدكتور مصطفى حجازي ، إن 

أون تي »، الذي يعرض على فضائية «الصورة الكاملة»وأوضح في تصريحات لبرنامج .«كانت لحظة استعادة اإلنسانيةفقط، بل 

يناير كان هناك نوع من تنازل الشعب المصري عن إنسانيته، بشكل كان طوعًيا أو  22قبل قيام ثورة »، أنه «في اليف

عن إنسانيته المتمثلة في الحقوق األساسية لن يفيده بشيء، ولن يؤدي  يناير اكتشف الشعب أن التنازل 22في »وتابع: .«قهرًيا

 .«إلى تحقيق الحد األدنى من األمن واالستقرار والكفاية االقتصادية؛ لذلك قرر القيام بثورة

 11/2/2112 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=2e91888d-8c96-4e98-8867-126ff7121a2a
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%A9/923661-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87
http://arabi21.com/story/887103/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022016&id=8e591524-14e5-442c-8634-3d321ef7dee2
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 أسامة كمال يوجه رسالة لـ السيسي قبل كلمته بالبرلمان

وجه اإلعالمي أسامة كمال رسالة إلى السيسي قبل كلمته بمجلس النواب يوم السبت المقبل، إنه الممكن إتمام عملية اإلصالح 

باالتحاد والدخول في المنظمة، على غرار احترام وطالب كمال الجميع .في مصر، ولكنها يجب أن تتم بقرارات وتنفيذ حاسم

وأوضح أن المصرين ليس أول ناس تمر بأزمة، ولكن التعامل مع األزمة له أسلوب، .المصريين العاملين بالخارج للمرور وجيرانهم

وتابع .أن تضحوا ليس من ضمنه الذي " قاله محافظ البنك المركزي لجنرال موتورز عندما قال لهم كسبتوا كتير منذ قبل ويجب

"مصر تمتلك إمكانيات أضخم بكثير من بيانات السادة المسئولين، الذين ليس لديهم بيانات بما فيهم النواب، الذين لم يطلعوا 

جيدا عن حال واحتياجات مصر الداخلية، مطالبا أعضاء مجلس النواب أن يتحملوا مسؤولية المرحلة التي تمر بها مصر أمام 

 .كمال السيسي أن يشرح للجميع اإلخطار واألوضاع التي تعانى منها مصر ووضعها اآلن بالمنطقةكما طالب .الشعب

 12/2/2112 بوابة األخبار

 

 خيري رمضان: قبلت يد القرضاوي ولكن موقفي تغير منه

تعجب خيري رمضان، من هجوم البعض عليه، واتهامه بأنه "إخواني"، قائال: "دفاعي عن نفسي في هذا اإلطار سيكون شيئا 

وقال: "البعض ينشر صورة لي وأنا أقبل يد الشيخ يوسف القرضاوي، وأنا أقول لهم: نعم، أنا قبلت يده، وكنت من ."كوميديا جدا

وأضاف: "أنا أقبل يد الدكتور علي ."كان ممنوعا لفترة، لكن موقفي تغير منه بعد ذلك قرائه، وساهمت في إدخاله مصر بعد أن

وكان عدد من ."جمعة، والحبيب علي الجفري، وكل علماء الدين الذين أحترمهم؛ ألني تربيت على احترام أهل العلم وكبار السن

ي رمضان، وهو يقبل يد الشيخ يوسف القرضاوي، مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي قد نشروا صورة قديمة لإلعالمي خير

 .رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، موجهين إليه اتهامات بأنه إخواني

 12/2/2112 21عربى
 

 إخوانيةمنى مينا وجورج إسحق لهما ميول عزمى مجاهد: 

وكيلة نقابة األطباء منى مينا وعضو مجلس حقوق اإلنسان جورج إسحاق، وكالهما من الشخصيات المعارضة  هاجم عزمى مجاهد

انتقد موقف نقابة األطباء تجاه إضراب مستشفى المطرية بعد واقعة تعدي أمناء الشرطة وبشدة لجماعة اإلخوان المسلمين، 

د"، في برنامجه "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن منى مينا تدعو إلضراب األطباء ردا وقال "مجاه.على أطباء المستشفى

 ."على تجاوزات الداخلية، مضيفا: "أؤكد لكم أن منى مينا لها ميول إخوانية مثل جورج إسحاق

 12/2/2112 21بىعر

 -سو شيال ميديا: 

 ممدوح حمزة: هل زيارة الملك سلمان إلى روسيا لتحيدها عن سوريا؟

تساءل الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة عن أسباب زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الشهر 

المصغر "تويتر": "انتصار السعودية في اليمن سيكون مشجًعا بل حافًزا وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين .القادم

 ."إلعادة الكره في سوريا ولكن هناك فرق "روسيا"، هل زيارة سلمان لروسيا لتحيدها نظير مقابل؟ ماهو؟

 12/2/2112 مصر العربية

 

http://akhbarelyom.com/article/56bcf9329e7873207a7504c3/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1455225138
http://arabi21.com/story/887118/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://arabi21.com/story/887101/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/923805-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
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 باسم يوسف: الدولة تخشى أمين شرطة بعد خمس سنوات من خلع مبارك

 أضبحت تخافأشار اإلعالمي الساخر باسم يوسف إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على تنحي الرئيس السابق حسني مبارك الدولة 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الذكرى السنوية اللي .من أمين شرطة، في إشارة إلى حادث مستشفى المطرية

 ."الشعب فيها خلع ديكتاتور عشان نيجي بعد خمس سنين الدولة تخاف تدوس على طرف أمين شرطة، مصر بتتقدم

 12/2/2112 مصر العربية

  "البلطجة“باسم يوسف يعلن دعمه لألطباء ويتهم أمناء الشرطة بـ 

شرطة بضمان عملهم على خلفيه اتهامهم بالتعدى بالضرب على أمناء  2أعلن باسم يوسف دعمه لألطباء، بعد إخالل سبيل 

أطباء مستشفى المطرية. وقال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "حبة بلطجية بتبلطج بأسلحتهم الميرى 

  ."وييخشوا على أطباء اللى هنا المفروض يعنى فى حكم الموظف العام أثناء تأدية عمله، ويسحلوهم ويضربوهم

 11/2/2112 اليوم السابع

 الباقر: نيابة شرق القاهرة تساهم في الحشد لعمومية األطباء غدا

 على بالضرب المعتدين الشرطة أمناء سبيل بإخالء الكلية القاهرة علق المحامي الحقوقي محمد الباقر على قرار نيابة شمال 

وقال الباقي في تدوينه له على .معيتهم العمومية غدا الجمعةلج لألطباء حشد بمثابة بأنه التعليمي، المطرية مستشفي أطباء

ى مشاركتها في الحشد للجمعية نتوجه بالشكر لنيابة شرق القاهرة الكلية عل:”حسابه بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" 

أمناء شرطة بضمان وظيفتهم المتهمين باالعتداء على أطباء  2العمومية الطارئة بنقابة االطباء، وذلك بإخالء سبيل الـ 

 .ظهرا بدء الجمعية العمومية 1ظهرا للمتضامنين مع نضال األطباء، ومن 1صباحا إلي 11غدا من “وأضاف: ."مستشفى المطرية

 11/2/2112 مصر العربية

 رئيل؟سيف الدولة: هل يجرؤ السيسي أن يشرح ما هي المصالح المشتركة مع إس

وقال سيف .هاجم محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي، السيسي بعد لقائه وفداً من رؤساء المنظمات األمريكية اليهودية

 طابهخ فى للمصريين يشرح أن السيسى  الدولة في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "هل يجرؤ

 لقاءه ىف أكد السيسى أن اإلسرائيلية العاشرة القناة قالت" مشتركة؟ مصالح بيننا يكون أن يمكن كيف ،البرلمان أمام المرتقب

 ."وفد اليهود االمريكان التزامه بالمصالح المصرية اإلسرائيلية المشتركة مع اليوم

 11/2/2112 مصر العربية

 ات رئاسية مبكرة في مصرسعد الدين إبراهيم يدعو النتخاب

دافع مدير مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، سعد الدين إبراهيم، عن فكرة االنتخابات الرئاسية المبكرة في مصر، معتبرا أن 

وقال موقع "فيتو" المصري في تقرير نشره الخميس، إن سعد .الخسارات المالية المحتملة إلجرائها أقل من الخسائر المعنوية

ونسب "فيتو" إلى سعد الدين .ين إبراهيم دعم دعوة الخبير االقتصادي عبد الخالق فاروق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرةالد

إبراهيم قوله إن دعوة عبد الخالق فاروق لالنتخابات المبكرة "جاءت في محلها"، مشيرا إلى "أنه يحق ألي شخص دعوة الرئيس 

من الشعب المصري، ممن لهم حق التصويت"، الفتا  %22لحالي لم يشارك في انتخابه سوى وسجل إبراهيم أن "البرلمان ا." لذلك

إلى أن "الدعوة النتخابات رئاسية مبكرة قد تكون في محلها، حتى يكون البرلمان أكثر قوة، وحتى تتمتع قراراته باحترام الشعب 

 ."ى ساق واحدةداخليا والرأي العام الخارجي"، منوها إلى أن البرلمان "يتحرك عل

 11/2/2112 21عربى

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%A7/923820-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D8%A9/2580925#.Vr2Hr_l97IU
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%A7/923583-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/923493-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F
http://arabi21.com/story/887053/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 وائل غنيم: "أوبر" دليل على إمكانية تعامل المصريين بتحضُّر

وقال في تدوينة عبر .أشار وائل غنيم إلى أن خدمة سيارات األجرة "أوبر" و"كاريم" دليل على إمكانية تعامل المصريين بتحضر

 ."أوبر وكريم هما إثبات عملي إن المصريين ممكن يتعاملوا مع بعض بتحضُّر واحترافية“ه الرسمي على موقع "تويتر": حساب

: "السائق مستعد ياخد األجرة المحددة ليه وهو راضي وبيقدم أفضل ما عنده، والمستخدم مستعد يدفع تكلفة الخدمة وتابع

"ليه ده بيحصل؟ عشان فيه )حتى اآلن( نظام بتحترمه الشركة وبيحترمه السائق  :وأضاف ."بدون فصال ويعامل السائق باحترام

 .والمستخدم ألنه بيقدم فائدة حقيقية للكل

 12/2/2112 مصر العربية

 

 "خالد أبوالنجا: السيسي تفوق على مبارك في "جنون العظمة

وقال .في ذكرى تنحي المخلوع مبارك، بأنه مريض بجنون العظمة، وأن جنونه فاق مباركوصف الفنان خالد أبوالنجا، السيسي 

السيسي تفوق على مبارك في جنون العظمة"، وتابع قائال "يسقط فكر " :"أبوالنجا في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر

 ."العسكر

 11/2/2112 رصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/923862-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%91%D9%8F%D8%B1
http://rassd.com/176699.htm
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 المفرقعات" تجرى مسحا للبرلمان والطرق المؤدية إليه قبل زيارة الرئيس"

أكد مصدر أمنى أن إدارة المفرقعات بالحماية المدنية بالقاهرة، دفعت بخبراء المفرقعات إلجراء عمليات تمشيط وفحص لمجلس 

إليه، باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات، الكالب البوليسية، تحسبا لوجود أى أجسام غريبة بمحيط النواب، والطرق المؤدية 

البرلمان، قبل ساعات معدودة من زيارة السيسى للمجلس غدا السبت. وأضاف المصدر أن هناك خطة أمنية غير مسبوقة تنفذها 

لبرلمان، وسيقوم خبراء المفرقعات بالتنسيق األمن العام إلجراء جميع األجهزة األمنية بالقاهرة استعدادا لزيادة السيسي ل

عمليات تعقيم لمداخل ومخارج البرلمان مع إجراء عمليات مسح شامل للشوارع المؤدية للمجلس، موضحا عن عمليات التأمين 

  .تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة

 12/2/2112 اليوم السابع

 هارًبا من أحكام 21بنادق آلية ومدفع و 11أمن الجيزة يداهم بؤر عش البلبل والصف ويضبط 

اإلسكندرية  –عش البلبل بطريق مصر  شن رجال األمن بالجيزة حمالت موسعة استهدفت البؤر اإلجرامية بالصف ومنطقة

هاربين من السجون فى  3طبنجات و 2بنادق آلية ومدفع جرينوف و 11هارًبا من أحكام بالسجن المؤبد و 21الصحراوى، وتم ضبط 

 أحداث ثورة يناير، وأمر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 11/2/2112 بوابة األهرام

 مليار جنيه للدولة من ثروته 2.2حسين سالم يرد 

مساعد وزير العدل على وضع النقاط النهائية إلتمام التصالح أوشك جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد 

من ثروته وهو ما  %22وكشف مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل أن سالم سيرد ما يعادل .مع رجل األعمال الهارب حسين سالم

هو ما يعد اتفاق نهائي مليون جنيه و 211مليارات و 2مليارات ونصف المليار جنيه من ثروته في داخل مصر والبالغة  2يقارب 

 مع وكيل المتهم.

 11/2/2112 بوابة األخبار

 أمناء قسم أول الزقازيق يعلقون إضرابهم

أعلن أمين الشرطة أحمد مصطفى، المنسق العام لنادي ألفراد الشرطة، تعليق زمالئه بقسم أول الزقازيق إضرابهم عن العمل، 

الفرصة على المتربصين بوزارة الداخلية بصفة عامة، وأفراد الشرطة بصفة خاصة، قائال: إن تدهور األوضاع في لتفويت 

 الشرقية يصب في مصالح الهجمة الشرسة ضدهم.

 11/2/2112 البوابة نيوز

 -محاكم ونيابات: 

 كرة لوكيل البرلمان ضد "السبكي"نواب الصعيد يتقدمون بمذ

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بالصعيد، ببالغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، مساء أمس ضد تيمور السبكى، 

بسبب تصريحاته التي إعتبروها مهينة للمرأه الصعيديه، فيما يتعلق بأخالقها وتورطها في الخيانة الزوجية، أثناء لقائه مع 

 عالمى خيري رمضان في برنامج "ممكن" على شاشة قناة "سي بي سي"، أول أمس.األ

 12/2/2112 البوابة نيوز

http://www.youm7.com/story/2016/2/12/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2/2581074#.Vr2Hcfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/854037/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56bc94059e7873ac4da83bd6/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-5-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87-1455199237
http://www.albawabhnews.com/1766906
http://www.albawabhnews.com/1767923
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 أمناء شرطة في أحداث مستشفى المطرية بضمان الوظيفة 2إخالء سبيل 

ونسبت التحقيقات .شرطة في أحداث مستشفى المطريةبضمان وظيفتهمأمناء  2قررت نيابة شرق القاهرة الكلية إخالء سبيل 

لألمناء اتهامات التعدى على موظفين عموميين وإهانتهما أثناء تأدية عملهما وحجز موظف عمومي بدون وجه حق وترويع 

 .اآلمنين

 11/2/2112 بوابة األهرام

 زكريا عبد العزيز يقاضى رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس التأديب لحرمانه من الدفاع عن نفسه

لى طه المحامى، موكاًل عن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بدعوي قضائية أمام دائرة طلبات تقدم ع

رجال القضاء، اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس مجلس التأديب المستشار ابراهيم عبد الملك 

دأ ضمانات المحاكمة العادلة وقام بحجز الدعوى المقامة ضد موكله للحكم، قال طه إن مجلس التأديب أخل بمب.بصفته وشخصه

شهود فقط، مما سيضطرهم  4دون سماع مرافعته أو مواجهته بأدلة إدانته ورفضه االستماع لجميع الشهود واكتفى بسماع 

 بالطعن عليه بالتزوير.

 11/2/2112 بوابة األهرام

 قطعة من سقارة 122أمن الدولة يحقق في اتهام وزير اآلثار بسرقة 

الدولة العليا، بالتحقيق في البالغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد وزير  كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن

قطعة أثرية من منطقة سقارة،  122اآلثار ومدير مخزن آثار سقارة، والذي يتهمهما فيه بالمسئولية الجنائية حول اختفاء وسرقة 

 ويطالب بمنعهما من السفر وتقديمهما إلى المحاكمة.

 11/2/2112 البوابة نيوز

 نيابة أمن الدولة تحقق في اتهام منى سيف باإلساءة لسمعة مصر

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البالغ المقدم من المحامي سمير صبري، ضد 

، والذي يتهمها فيه بالتحريض ضد الدولة واإلساءة إلى سمعتها عبد الفتاحلسياسي عالء الناشطة منى سيف شقيقة الناشط ا

 واإلضرار باقتصادها.

 11/2/2112 البوابة نيوز

 شاًبا وفتاة من أصدقاء القتيل اإليطالي 243األمن يحقق مع 

شابا وفتاة من زمالء وأصدقاء الشاب اإليطالى جوليو ريجينى الذي عثر  243الداخلية، فحص أكثر من واصلت أجهزة األمن بوزارة 

شباب لم يحددوا لرجال البحث الجنائى األماكن التي كانوا بها يوم  3عليه مقتوال بطريق اإلسكندرية الصحراوى، وتم التركيز على 

 أيام. 11الشاب قبل العثور على جثته بعد ذلك بنحو  ساعة وهو توقيت اختفاء 23يناير وما قبلها بـ  22

 11/2/2112 البوابة نيوز

 بتهمة سب وائل اإلبراشي« السبكي»حفظ البالغ المقدم ضد 

المنتج أحمد السبكى، ويتهمه بسب اإلعالمي حفظت نيابة الدقى، برئاسة المستشار أحمد عمار، مدير النيابة، البالغ المقدم ضد 

 وائل اإلبراشى على الهواء في مداخلة تليفونية، في برنامجه العاشرة مساء على فضائية دريم.

 11/2/2112 البوابة نيوز

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/856126/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84--%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/854064/%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%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1766944
http://www.albawabhnews.com/1766876
http://www.albawabhnews.com/1766834
http://www.albawabhnews.com/1766809
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 -اعتقاالت: 

 بدمياطقضية  22القبض على شخص بأدعاء انه مطلوب على ذمة 

عاًما، مطلوب ضبطه  22"عبد الرحمن عوض"، ويبلغ من العمر  القبض على حملة أمنية من قسم شرطة مركز دمياط ألقت

بقتل خفير قضية، ما بين خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب والفوضى، وآخرها القضية المتهم فيها  22وإحضاره على ذمة 

 جنايات دمياط. 2222نظامي، يدعى شعبان النشار، ومحاولة اغتيال خفير نظامي آخر، أطلق النار عليه، والتي تحمل رقم 

 11/2/2112 البوابة نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1767038
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــ

 مسلحة في سيناءبط مخازن أسلحة للعناصر الالمتحدث العسكرى: إكتشاف نفق خرسانى وض

أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكري أنه في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة القتالع جذور اإلرهاب ومنع عمليات 

سم( وعلي عمق  121وتدمير نفق خرساني بعرض )التهريب إلي داخل البالد تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني من اكتشاف 

 2خط تليفون +  2كابل إنارة( وعدد ) 2كابالت فردية( و عدد ) 2كابل كهرباء( وعدد ) 2مترا( ومزود بعدد )42أمتار( وبطول )2)

ألسلحة موتور سحب + وايرات سحب( بمنطقة الدهلية بمدينة رفح الحدودية، وكان يستخدم في أعمال التهريب لألفراد وا

وأشار العميد محمد سمير إلي أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت أيضا من ضبط مخزنين  والذخائر علي الحدود مع قطاع غزة.

« 2»لألسلحة والذخائر خاصين بالعناصر اإلرهابية أحدهما بمنطقة وادي الفهد جنوب شرق جبل الخرم عثر بداخله علي ) عدد 

 TNTقوالب من مادة « 2»كجم ، وعدد « 122»تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بإجمالي وزن  التي« C4»أجولة من مادة 

« 142«بومبة هاون، و« 2»شديدة اإلنفجار، باإلضافة إلي مجموعة من األدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وعدد 

خزنة رشاش « 2»خزن بندقية آلية، وعدد « 4»رشاش وعدد بندقية آلية وبندقية قناصة و « 2»طلقة مختلفة األعيرة ، وعدد 

 .و خزنة بندقية قناصة (

 12/2/2112 األهرام

 فبراير الجاري 13و 14فتح معبر رفح يومي 

تجاهين بنفس اآلليات المتبعة والمتفق فبراير الجاري في اال 13و 14قرر السيسي فتح معبر رفح يومي السبت واألحد، الموافقين 

 عليها بين الحكومتين.

 12/2/2112 بوابة األهرام

 «الشمال رعد» المشترك بالتدريب المشاركة العناصر يتفقد حجازي الفريق

سفرها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي العناصر المخطط 

تنفذ التدريب وحدات مقاتلة من القوات البرية والجوية ووسائل الدفاع الجوي والقوات  «.رعد الشمال»في التدريب المشترك 

سلحة مع الدول الخاصة والمراقبين لعدد من الدول العربية ، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات الم

وأكد الفريق محمود حجازي خالل لقاءه بالقوات أن هذا التدريب يمثل إضافة قوية لدعم وتكامل عالقات  الشقيقة والصديقة .

الشراكة العسكرية والتعاون االستراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية والدول العربية الصديقة لدعم وحماية ركائز 

 ري والعربي.األمن القومي المص

 11/2/2112 بوابة األخبار

 في "عرض مسلح" بأعالم "داعش" جنوب الشيخ زويدمسلحا  42الجيش يصفي 

مسلحا وإصابة العشرات،  32ضربات لتنظيم "أنصار بيت المقدس" في شمال سيناء، أدت إلى مصرع  قوات مكافحة اإلرهاب وجهت

وقال مصدر أمني، إن معلومات وصلت لقوات مكافحة  عناصر شديدة الخطورة. 2بمدينتي العريش والشيخ زويد، والقبض على 

في مسيرة مسلحة بالطرق التي تربط قرى جنوب الشيخ زويد، يستقلون  اإلرهاب، تفيد خروج العشرات من عناصر التنظيم

 الستعراض القوة. تنظيم الفعين أعالم سيارات "كروز" و"ربع نقل" شاهرين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ورا

 11/2/2112 الوطن

http://www.ahram.org.eg/News/131814/136/476202/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%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-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854122/%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%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A--%D9%88-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56bca6059e787392553a1da2/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1455203845
http://www.elwatannews.com/news/details/967066
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 تدرس توسيع مهام قواتها في سيناء "واشنطن"

تناقش وزارة الدفاع األمريكية "البنتاجون"، فكرة توسيع مهام قوات حفظ السالم األمريكية المتمركزة في سيناء، لتشمل جمع 

مسئول في وزارة الدفاع األمريكية  وكشف في المنطقة. رهابيإلمعلومات استخباراتية حول الجماعات المؤيدة لتنظيم "داعش" ا

 لشبكة "سي. إن. إن"، عن أن النقاشات التزال في مراحلها األولى، ولم يتم إرسال أي خيارات بشكل رسمي إلى البيت األبيض بعد.

تزايد الذي المسئول األمريكي، إنه يجب على كل من مصر وإسرائيل الموافقة على هذه المهام الجديدة، مضيفًا أن الخطر الم وقال

"سي. إن. إن"، أنه يبدو أن تزايد  وأوضحت يشكله داعش سيدفع هذه الدول إلى جانب األردن لتفهم أهمية هذه المهام الجديدة.

فرد، مهام  ٠٣٣العمليات التي يقوم بها عناصر "داعش" في المنطقة سيدفع بتسليم القوات األمريكية هناك، البالغ قوامها 

 ا في حفظ السالم بسيناء.جديدة إلى جانب مهمته

 12/2/2112 مصر العربية

 مصر تحتل المركز األول فى تصنيف أقوي الجيوش العربية

العالم، بينما احتل جيش مصر المرتبة عالميًا، في ترتيب أقوى جيوش  27احتّل الجيش التونسي المرتبة السابعة عربيًا، والـ

وعلى مستوى العالم حّل  دولة. 122شمل ترتيب  Global Fire Powerاألولى عربيًا تاله الجزائري، وفق آخر تصنيف لموقع 

لجيوش اجيش الواليات المتحدة في المرتبة األولى، ويليه تباعًا كل من روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة. كما ضّمت قائمة 

ويعتمد الموقع المختص في الشؤون العسكرية، في إعداد  العشرة األولى كالً من جيوش فرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان.

هذا الترتيب، عددًا من المعايير، مثل قدرات الدول المتعّلقة بخوض الحروب المتعارف عليها في الجو والبر والبحر، كما ويتم 

 رى على غرار العتاد الحربي المتوّفر لدى هذه الدول، والموارد المالية الخاصة بالتسّلح والجغرافيا.اعتماد عوامل أخ

 11/2/2112 العربي الجديد

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%A9/923817-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7

