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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

 مؤتمر صحفى: ناقشنا مع الزعماء األفارقة اإلسهامات المصرية فى رفع قدرات دول القارةسامح شكرى فى 

 -خالل مؤتمر صحفى عقده على هامش منتدى افريقيا لالستثمار المنعقد فى شرم الشيخ -أكد وزير الخارجية سامح شكرى 

ف مجاالت التعاون التى يمكن أن تسهم فيها أن لقاءات السيسى مع الزعماء األفارقة على هامش المنتدي ركزت على استكشا

مصر لرفع القدرات لدى األشقاء األفارقة وأيضا العمل على توفير فرص اضافية للمستثمرين المصريين للعمل فى الدول 

ث تباحوكشف عن أن هناك ترتيبا لزيارات أخرى تم ال االفريقية الشقيقة واالهتمام المتبادل باآلليات التى تفعل هذا التعاون.

حولها خالل المنتدي. وقال إن التنسيق الذى يتم على المستوى السياسى فى ضوء عضوية مصر بمجلس األمن باألمم المتحدة 

األفارقة حول حل المشاكل مصر مهتمة باستطالع رؤية  وتواصلها مع دول مثل بوروندى للخروج من أزمتها والسودان. وأضاف أن

ة ، على أن يكون ذلك هو الطرح المصري. وأكد أن هذه سياسة ثابتة وراسخة. وقال إننا نشعر االفريقية بحلول من داخل القار

وردا على سؤال حول الغياب الليبى عن المنتدي، أوضح شكرى أن  أنها تلقى ترحيبا واهتماما من جانب األشقاء فى افريقيا.

فى هذه المرحلة من أجل تكوين حكومة الوحدة الوطنية  الدعوات صدرت لكل الدول، إال أن الحكومة الليبية لديها انشغاالت

الليبية والمشاورات الجارية وتداول مجلس النواب لها. وقال ربما ذلك ما أعاق التمثيل الليبى سواء رسميا أو شعبيا. وقال إنه ربما 

استقرارها ومؤسساتها. وأعرب عن ليس هناك قدرة على التفاعل المباشر مع الفعاليات اإلقليمية والدولية حتى تستعيد ليبيا 

وعما اذا كانت مصر قد حصلت على تعهدات من اثيوبيا بشأن سد النهضة، أوضح شكرى أن خطاب رئيس الوزراء  ترحيبه بهم.

االثيوبى أمام المنتدى أكد على االلتزام باتفاق المبادئ وتطبيقه الكامل. وأشار إلى أنه إذا تردد أى شئ مخالف لذلك فى وسائل 

اإلعالم وأراد أن يوضحه وزير خارجية السودان وما تم رصده من حديث لوزير الرى لوكالة أنباء األناضول، ليس من المعلوم مدى 

مصداقيته، لكن الجانب المصرى لم يأخذه على محمل التصديق ألنه خارج نطاق ما يؤكده الجانب األثيوبى من إلتزام بالعناصر 

نستشعر بأن هناك رغبة لدى «دا على سؤال حول المشروعات التنموية مع اثيوبيا، قال شكري:المختلفة التفاق المبادئ. ور

الجانب االثيوبى بتنمية العالقة مع مصر، هذا ما أستشفه ونستشعر من خالل المباحثات أن هناك ارتياحا لتوجه مصر وهناك 

لتنمية. وأوضح أن مشروعات التنمية تتم باالتفاق بين وأضاف أن منطقة سد النهضة حجرية والمجال بها ل«. قبول لهذا التوجه

 الطرفين وفى مواقع قابلة إلنشاء مشروعات مشتركة أو تكون مستقبلة لالستثمارات المصرية.

 22/2/2102 األهرام

 

 شكرى: لم نطلب استضافة القمة العربية

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر لم تطلب استضافة القمة العربية المقبلة، بعد اعتذار المغرب عن عدم استضافتها، 

الدول العربية، على أن تكون الدولة التى تلى المغرب فى موضحا أن المشاورات كانت تدور بالتشاور مع األمانة العامة لجامعة 

ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور نبيل العربىاألمين العام للجامعة العربية أن األمانة  الترتيب وموريتانيا هى التى تستضيفها.

بعد اعتذار المغرب عن عدم  22العامة للجامعة تنتظر ردا كتابيا من موريتانيا بشأن موقفها الرسمى من إستضافة القمة الـ 

 استضافتها.

 22/2/2102 األهرام

 

http://www.ahram.org.eg/News/131824/12/478111/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131824/25/477997/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
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 ألف منظمة مجتمع مدني تدعم دور مصر في إفريقيا 72شكري في منتدى شرم الشيخ: لدينا 

وأشار وزير الخارجية،  إفريقيا.أكد السفير سامح شكرى، وزيرالخارجية، أهمية دور منظمات المجتمع المدني لتدعيم دور مصر في 

يناير وهناك  22بشرم الشيخ، اليوم األحد، إلى أنه منذ ثورة  2102خالل تصريحات صحفية على هامش مؤتمر منتدى إفريقيا 

ع ألًفا من منظمات المجتمع المدنى في شتى المجاالت إلثراء المجتم 72وأوضح، أن مصر فيها  تنامي لدور منظمات المجتمع المدني.

ولفت شكرى، إلى أن هذا الدور يواكب التطور المحلي والعالمي،  المصري، ورفع قدراته وكفاءته وتداول القضايا التى تهم مصر.

 ويتسم بالوطنية واالهتمام بأن يصبح للمواطن المصري دور وتأثير على الحياة السياسية، واالقتصادية واالجتماعية لوطنه.

 22/2/2102 بوابة األهرام

 عن سياقها" شكري: الحكومة ليست قلقة من مفاوضات سد النهضة.. وتصريحات وزير الري اإلثيوبي "ُأخرجت

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الحكومة المصرية ليست قلقة من مفاوضات سد النهضة، مشيًرا إلى أن هذه القضية يتم 

التعامل معها بدقة شديدة، وأن الحكومة بكل مؤسساتها توليها أهمية كبيرة بكل ما لديها من قدرات للحفاظ علي مصالح 

بشرم الشيخ، أن هذه القضية يتم متابعتها  2102أسئلة مندوب "بوابة األهرام" بمؤتمر إفريقيا وأوضح شكري رًدا على  شعبها.

من جانب آخر أكد شكري أهمية الصندوق الذي تم االتفاق عليه  جيًدا في إطار اتفاق المبادئ الذي يعد أول اتفاق وإطار قانوني.

وقال رًدا على سؤال حول  شيًرا إلى أنه مازال رهن المشاورات والتنسيق.لرعاية ودعم االستثمارات بين مصر والسودان وإثيوبيا، م

مدى جدية موقف أديس أبابا مما يتم التوصل إليه من اتفاقات وإعالنات بشأن سد النهضة: إنه يتعين أن يسأل عن ذلك الجانب 

صوص السد قال شكري، إننا استوثقنا من هذه التركية بخ ناضولألوحول ما ذكره وزير الري اإلثيوبي في حديثه لوكالة ا اإلثيوبي.

 .التصريحات وتأكدنا أنها تخرج عن سياق الموقف اإلثيوبي الذي عبر عنه رئيس الوزراء ماريام دياسالين مراًرا

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 موريتانيا طلبت تأجيل القمة العربية بعض الوقتبعد إعتذار المغرب : شكري 

 وقال شكري خالل لقائه المقبلة.كشف سامح شكري أنه لمس من وزير خارجية موريتانيا رغبة بالده في استضافة القمة العرببة 

" إن القمة ستعقد في موريتانيا، وليس بدولة المقر، وإنما في هرامألمع المحررين الدبلوماسيين في رده على أسئلة "بوابة ا

 شكري عن وكشف نوانكشوط، الفًتا إلى أن الطلب الموريتاني يتضمن تأجيل القمة بعض الوقت من أجل االستعداد الجيد لها.

تشاور مع الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب حول موضوع القمة عقب قرار المغرب االعتذار عنها، مشيًرا إلي أنه طلب  أنه

 من الجامعة أن تتولي القمة الدولة التي عليها الدور، وفًقا للترتيب األبجدي ورفض شكري الخوض في أسباب التأجيل.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 نيويورك إلى تتوجه الدولي التعاون وزيرة

فبراير، متوجهة إلى نيويورك للمشاركة في االجتماع الوزاري  22غادرت وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر، القاهرة، االثنين 

وتشارك الوزيرة في االحتفاالت بصفتها مقرر اللجنة الوطنية  عاما على إنشاء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 21لالحتفال بمرور

، وتعقد الوزيرة لقاءات مكثفة مع ممثلي منظمة األمم  2101األمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام لمتابعة تنفيذ أهداف 

المتحدة لبحث سبل تحقيق أهداف المنظمة للتنمية المستدامة ووضع مؤشرات قياس واضحة ومحددة للتأكد من تحقيق هذه 

 األهداف ، كما ستلقي كلمة باسم مصر أثناء االحتفال.

 22/0/2102 بوابة األخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860781/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860687/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860665/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56cab9f49d78739b1123b939/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-1456126452
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 بشرم الشيخ 2102قمة ثالثية بين السيسي والبشير وديسالين على هامش منتدى إفريقيا 

مباحثات قمة ثالثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس  2102شهد منتدى إفريقيا 

ديسالين، وذلك على هامش اجتماعات منتدى التجارة واالستثمار الذى بدأ بشرم الشيخ اليوم ويستمر  وزراء إثيوبيا هيلى مريام

جاء اللقاء الثالثى بين القادة فى إطار التشاور المستمر بينهم حول مجمل القضايا اإلفريقية وسبل تعزيز عالقات  لمدة يومين.

 التعاون االقتصادى بين البلدان الثالث.

 21/0/2102 بوابة االهرام

 يخ لم تتناول مفاوضات سد النهضةلششكري: القمة الثالثية مع إثيوبيا والسودان بشرم ا

نفي سامح شكري وزير الخارجية، مناقشة القمة الثالثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ بعد 

أنها ظهر أمس السبت، مفاوضات سد النهضة، وقال إن القمة كانت جيدة للغاية وفًقا لما أكده اإلعالن الصادر عنها، الفًتا إلي 

وأكد شكري في تصريحات  تناولت سبل تعزيز العالقات والتعاون وتنفيذ المشروعات التي تخدم مصالح أطرافها الثالثة.

للصحفيين، اليوم األحد، أن مفاوضات السد تسير بخطي جيدة، وقال إنه يتم متابعتها من جانب لجنة فنية وسياسية معنية 

سيعقد نهاية الشهر الجاري لتقييم عروض المكتبين االستشاريين واالتفاق علي النواحي  علي مستوي الوزراء، منوًها إلي اجتماع

 الفنية والمالية الخاصة بمهمة المكتبين وتوقيع العقد معهما.

 20/2/2102بوابة األهرام

 فى قضية السد.. ومصر ساهمت فى النهضة اإلفريقيةرئيس وزراء إثيوبيا: ملتزمون بإعالن المبادئ 

سيساهم فى اإلستفادة من الفرص المتاحة بالقارة  2102أكد هيلى ماريام ديسالين،رئيس وزراء إثيوبيا أن منتدى أفريقيا 

 .التنمية بالقارة ككلاألفريقية، مشيرا الى أن القارة األفريقية أصبحت متقدمة وهناك الكثير الذى يجب أن يتم تحقيقه من أجل 

وأكد رئيس وزراء اثيوبيا فى كلمته أمام المنتدى اليوم ضرورة توفير البيئة االقتصادية واالجتماعية للتننمية بالقارة، قائال:" 

ندرك مسئوليتنا للعمل من أجل تحقيق التكامل اإلقتصادى وال يمكن ان يحصر دورها على هذا فقط بل مرتبط بدول حوض 

وأكد قائال:"نحن نريد اإلستفادة من مياه حوض النيل بشكل يرضى كل األطراف ، مؤكدا ان ذلك لن  نهتم بها بالطبع". النيل التي

 .يتحقق إال بتفعيل إعالن المبادئ.مؤكدا أن مصر ساهمت في النهضة اإلفريقية

 21/2/2102 بوابة األهرام

 لجاكارتا هر فى بدء زيارتهخ األزالرئيس اإلندونيسى يستقبل اإلمام األكبر شي

استقبل الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو بالقصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا صباح اليوم اإلثنين بالتوقيت المحلى فضيلة اإلمام 

 تاألكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذى يقوم بزيارة رسمية حالًيا إلندونيسيا بدأ

حضر المقابلة أعضاء مجلس حكماء المسلمين وبعض أعضاء الوفد المرافق لإلمام األكبر، وتم خالل المقابلة استعراض  أمس.

القضايا اإلسالمية الراهنة ودور األزهر الشريف على الصعيدين المحلى واإلسالمى وعالقات التعاون المشترك بين البلدين فى 

من المقرر أن يرأس اإلمام األكبر فى وقت الحق اليوم بجاكرتا االجتماع السابع لمجلس حكماء و مختلف المجاالت خاصة الدينية.

تور محمود حمدي زقزوق، وزير األوقاف األسبق، المستشار محمد عبدالسالم، مستشار كمن الد شيخ األزهر كال من رافق. المسلمين 

الدين، السفير عبدالرحمن موسى، مسئول الطالب الوافدين، باإلضافة  شيخ األزهر، الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول

 إلى أعضاء مجلس حكماء المسلمين واألمين العام للمجلس الدكتور علي النعيمي.

 22/2/2102 األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860372/%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%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860612/%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%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860145/%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-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/235/860946/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-.aspx
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توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق اإلجتماعى للتنمية وبين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 

 التابعة لوزارة الخارجية

في إطار سياسة الدولة لتنسيق جهود المؤسسات المصرية المعنية بالتعاون مع أفريقيا تعزيًزا للدور المصري في القارة، وسعًيا 

لوضع إطار مؤسسي للتعاون البناء بين الصندوق االجتماعي للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة 

فبراير الجاري على مذكرة تفاهم بين الصندوق والوكالة وقد شهد التوقيع رئيس الوزراء  20يوم لتوقيع الخارجية المصرية،  تم ا

المصري المهندس شريف إسماعيل ووزير الخارجية السيد سامح شكرى ، وذلك على هامش منتدى االستثمار في افر يقيا يومّي 

حيث تهدف المذكرة إلى تنشيط مجاالت التعاون الفني ذات السيسي  ؛ والذى انعقد بشرم الشيخ تحت رعاية 2102فبراير  20و 21

االهتمام المشترك، ودعم سبل التعاون اإلستراتيجي لتحقيق المزيد من التواصل مع الدول الفريقية فى مجال تبادل الخبرات 

 جنوب. -دة لمبادرات التعاون جنوبالتنموية، وإعطاء دفعة جدي

 20/2/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 المبعوث األممي بشأن ليبيا يصل القاهرة

فبراير، نائب مبعوث األمم المتحدة بشأن ليبيا علي الزعتري، قادًما من تونس في زيارة لمصر،  20وصل مطار القاهرة الدولي، األحد 

ويلتقي المسئول األممي،  تستغرق عدة أيام، يبحث خاللها آخر التطورات الليبية، وجهود تدشين حكومة الوفاق الوطني الليبي.

لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا، على ضوء الجهود الخاصة خالل زيارته، مع عدد من المسئولين وجامعة الدول العربية، 

 بتدشين حكومة الوفاق الوطني الليبي من خالل اعتمادها من مجلس النواب الليبي، وبحث سبل مساعدة الشعب الليبي.

 20/2/2102 بوابة األخبار

 

 

 انعقاد المشاورات السياسية بين مصر وفرنسا

فبراير الجاري مشاورات سياسية  01أجرى السفير حسام زكى مساعد وزير الخارجية للشؤون األوروبية، بمقر وزارة الخارجية  يوم 

التى شارك فيها سفير -بالخارجية الفرنسية، حيث شهدت المشاورات مع جيروم بونافون مدير عام أفريقيا والشرق األوسط 

وسبل دعمها، فضاًل عن تناول عدد من جه العالقات بين البلدين حوارًا مفتوحًا حول شتى أو -فرنسا بالقاهرة أندريه باران

المرتقبة للرئيس الفرنسى إلى القاهرة القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، كما شهدت المشاورات اإلعداد للزيارة 

تأتي المشاورات ضمن سلسلة لقاءات مكثفة تجريها الخارجية للتواصل عن كثب مع مختلف  فى وقت الحق من هذا العام.

العواصم األوروبية على مستوى كبار المسئولين من أجل دعم العالقات المصرية األوروبية سواء على المستوى الثنائى أو على 

وى االتحاد األوروبى ككل، حيث كان من أبرز هذه اللقاءات مؤخرا المشاورات مع التشيك وأستونيا وأيرلندا والتشاور الثالثى مست

مع كل من قبرص واليونان، كما من المنتظر أن تشهد وزارة الخارجية لقاءات أخرى مماثلة خالل الفترة المقبلة وعلى رأسها عقد 

 المقبل. مشاورات مع هولندا األسبوع

 21/2/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3cb5ebc2-1c5d-42b6-aeef-1de14f583ae9
http://akhbarelyom.com/article/56c9f96b9d78738341eb581b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1456077163
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=276d7b3d-fb96-47c2-820f-add7e0e07d40


 

 

2102فبراير 22  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 وريامصر تؤكد اهتمامها بالوضع اإلنساني في س

قال السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر في جنيف، والذي مثل مصر في االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بايصال 

المساعدات للمناطق المنكوبة في سوريا والمنبثق عن اجتماع ميونيخ، إن الفريق استطاع خالل فترة وجيزة لم تتعد أسبوعا 

المتحدة على تحقيق تقدم على األرض والوصول لعدة بلدات وقرى محاصرة خاصة فى ريف دمشق معاونة الفريق اإلنساني لألمم 

وشدد رمضان على اهتمام مصر  ألف شخص كما يجرى العمل على إيصال المزيد خالل األيام القليلة القادمة. 11غطت حوالى 

ى الفريق رفيع المستوى حول الوضع اإلنسانى فى بالوضع فى سوريا وفى شقه اإلنسانى كذلك، مشيرًا إلى عضوية مصر أيضًا ف

سوريا ومنوهًا بما تقوم به مصر مع الحكومة السورية لضمان إيصال مساعدات عاجلة إلى عدة مناطق منها فوعة وكفريا ومضايا 

 كتطبيق عملى لما تم االتفاق عليه فى مؤتمر ميونيخ قبل أسبوع.

 01/2/2102 بوابة األهرام

 رئيس ألبانيا يوجه الدعوة للسيسي لزيارة بالده

تور علي عبدالعال، خالل النواب الدكأفاد بيان لمجلس النواب أن رئيس جمهورية ألبانيا بويار نيشاني، طلب من رئيس مجلس 

، وطلب نقل دعوته إليه لزيارة ألبانيا في الوقت للسيسيبمقر الرئاسة األلبانية، نقل تحياته وتحيات الشعب األلباني لقائهما 

ستقرار لمصر واالوأضاف البيان أن عبدالعال نقل إلى الرئيس األلباني تحيات وتقدير السيسي لمواقف ألبانيا الداعمة  الذي يناسبه.

في المنطقة، ورغبة مصر في توطيد أواصر التعاون االقتصادي والثقافي، خاصة أن العالقات بين البلدين لها جذور تاريخية 

 عميقة.

 01/2/2102 بوابة األهرام

 السفير المصري في تنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى تجمع شرق أفريقيا

ألتقى السفير ياسر الشواف، سفير مصر في تنزانيا، مع السفير ريتشارد سيزيبيرا سكرتير عام تجمع شرق أفريقيا بمقر التجمع 

وقد ركز اللقاء على بحث  التنزانية، حيث قدم السفير ياسر الشواف اوراق اعتماده بالتجمع لسكرتير عام التجمع.بمدينة أروشا 

أخر مستجدات األزمة البوروندية وجهود الوساطة اإلقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها مصر في إطار تلك الجهود المذكورة 

من الدولي وفي مجلس السلم واألمن األفريقي. وقد تم التأكيد خالل االجتماع على ومن خالل عضويتها الراهنة في مجلس األ

 ضرورة مواصلة بذل المساعي اإلقليمية والدولية وصوال الستئناف الحوار السياسي بين الحكومة البوروندية والمعارضين لها.

 01/2/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 مذكرة تفاهم بين مصر والجابون لتشجيع االستثمارات

 أوضح البيان أن وفقا لبيان من وزارة االستثمار.  وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الجابون لتشجيع االستثمار بين البلدين، األحد،

المذكرة وقعها عالء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، ونينا أبونا مديرة الوكالة الوطنية لتشجيع 

وتبادل الخبرات والمعلومات ذات وتستهدف المذكرة وضع إطار عملي لتشجيع االستثمار الثنائي  االستثمارات بجمهورية الجابون.

الصلة حول المستثمرين في البلدين ومبادرات االستثمار، مما يسهم في تعزيز تنفيذ األهداف االقتصادية المشتركة، وتبادل وفود 

ير من جهة أخرى، عقد أشرف سالمان وزير االستثمار، لقاء مع إبراهاو جورجل وز رجال األعمال من مصر إلى الجابون والعكس.

االقتصاد األنجولي، لمناقشة إمكانيات التعاون المحتملة بين البلدين، حيث عرض الجانب األنجولي عددا من الفرص االستثمارية 

 المتاحة خاصة في مجال التعدين واألخشاب.

 الشروق

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860033/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860012/%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%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7f70607a-864f-454a-9da6-d5f0fb6f7ac3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022016&id=07d87b44-64b8-4a23-a2f6-557a71bfad0e
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية: 

 السيسي يلتقي رئيس وزراء توجو ويتطلع للمساهمة في مشروعات البنية التحتية

في شرم الشيخ كومي سيلوم كالسو رئيس وزراء توجو بحضور  2102استقبل السيسي، على هامش أعمال منتدى أفريقيا 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء .الوزراءالمهندس شريف إسماعيل رئيس 

" بسبب انتشار وباء الحمى الشوكية في 2102"كالسو" نقل تحيات الرئيس التوجولي واعتذاره عن عدم حضور منتدى "أفريقيا 

بدى تفهمه لتعذر مشاركة الرئيس التوجولي في منتدى وذكر المتحدث الرسمى، أن السيسي رحب برئيس وزراء توجو وأ .بالده

"، منوهًا إلى وقوف مصر بجانب الشعب التوجولي واستعدادها للمساهمة في جهود احتواء الوباء والقضاء عليه، 2102"أفريقيا 

لرئيس التوجولي وتقديم مساعدات طبية ودوائية لهذا الغرض.كما أشار إلى دعم مصر لخطة التنمية الطموحة التى يتبناها ا

وتطلعنا للمساهمة في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها حالًيا، وعلى رأسها تطوير ميناء لومي البحري، وبناء مطار جوي 

 جديد، وتعزيز وجود الشركات المصرية في السوق التوجولية.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 السيسي يلتقي بعشرين مستثمًرا على هامش منتدى إفريقيا

ودار حوار .بشرم الشيخ 2102المشاركة فى منتدى أفريقيا عقد السيسي، مع مجموعة كبار رجال األعمال من الدول األفريقية 

وطرح مجموعة رجال األعمال الذي بلغ .مفتوح حول مستقبل التعاون بين دول القارة واستغالل الفرص االستثمارية المتاحة بها

كالت البيروفراطية مستثمًرا بعض المعوقات التى تواجه حركة رؤوس األموال فى القارة خاصة فيما يتعلق بالمش 21عددهم 

 ومشكلة النقل

 20/2/2102 بوابة األهرام

 يستقبل رئيس بنك التنمية اإلفريقى بشرم الشيخالسيسي 

وقد  .فى شرم الشيخ أكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية اإلفريقى 2102استقبل السيسي، على هامش أعمال منتدى إفريقيا 

السفير عالء وذكر المتحدث الرسمى .حضر اللقاء وزيرا االستثمار والتعاون الدولى إلى جانب عدد من كبار المسئولين فى البنك

يوسف، أن السيسي أشار إلى أهمية متابعة ما تم مناقشته خالل زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك األسبوع الماضي فى 

 القاهرة بشأن إمكانية قيام البنك بتمويل مشروعات مشتركة ُتنفذها مصر مع الدول اإلفريقية.

 21/2/2102 بوابة األهرام

 2102السيسي يلتقي بالرئيس النيجيري على هامش أعمال منتدى أفريقيا 

يريا محمد بخاري، على هامش أعمال منتدى االستثمار في أفريقيا، المنعقد حالًيا فى شرم التقى السيسي، برئيس نيج

وأضاف السفير عالء يوسف، أن اللقاء شهد تباحثًا حول التحديات اإلقليمية الراهنة فى أفريقيا، وتداعيات األوضاع فى الشيخ.

واتفق الرئيسان، على  .وتمدد الجماعات اإلرهابية فى المنطقة ليبيا على منطقتّى الساحل والصحراء السيما فيما يتعلق بانتشار

أن الظروف الدقيقة التى تمر بها القارة تتطلب تضافر الجهود واستمرار التشاور والتنسيق حول سبل التصدى للعناصر اإلرهابية 

 .ووقف إمدادها بالسالح واألموال، فضاًل عن مواجهة الفكر المتطرف

 21/2/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860657/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860740/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860464/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860265/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89.aspx
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 2102ى هامش أعمال منتدى أفريقيا السيسي يلتقي رئيس مؤسسة أغاخان للتنمية عل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، األمير أغاخان رئيس مؤسسة أغاخان للتنمية، على هامش أعمال منتدى 

فى شرم الشيخ.وأضاف السفير عالء يوسف، أن اللقاء تناول المجاالت التى يمكن للمؤسسة تنفيذ مشروعات  2102أفريقيا 

 الدولة بحيث تحقق مردودا سريعا يمس المواطن المصرى بشكل مباشر ويساهم فى تحسين أحواله المعيشية.مشتركة مع 

 21/2/2102 بوابة األهرام

 -الحكومة المصرية: 

  مى لقناة السويس بحضور رئيس الوزراءانطالق فعاليات المؤتمر العال

بدأت فعاليات مؤتمر المالحى العالمى األول لقناة السويس تحت عنوان "الفرص والتحديات". ويشارك فى المؤتمر شريف 

إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وأشرف العربى وزير التخطيط وخالد حنفى وزير 

  .وخالد عبد العزيز وزير الشبابالتموين 

 22/2/2102 اليوم السابع

  رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة االقتصادية ويلتقي نواب البحيرة

سماعيل رئيس الوزراء اليوم االثنين اجتماع المجموعة االقتصادية بحضور عدد كبير من الوزراء لمتابعة يرأس المهندس شريف إ

المشروعات التى تعمل عليها الحكومة. كما يعقبها لقاء رئيس مجلس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة لعرض 

  .مبرنامج الحكومة عليهم واالستماع لمطالب أهالى دائرته

 22/2/2102 اليوم السابع

  رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير الداخلية أزمة مقتل سائق الدرب األحمر

اعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم االثنين، اجتماعا مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف على نتائج يعقد المهندس شريف إسم

التحقيقات فى األحداث األخيرة والتى نجمت عن مقتل سائق الدرب األحمر، وما تم بشأن معاقبة المخالفين. كما يتابع رئيس 

اخلية لضبط األوضاع األمنية فى البالد، وخطة الوزارة لالرتقاء بأداء جهاز مجلس الوزراء خالل االجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الد

  .الشرطة

 22/2/2102 اليوم السابع

 إسماعيل يلتقي رئيس البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد.

كت أورامه رئيس البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد، وحضر اللقاء وزيرا استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الدكتور بينيد

التجارة والصناعة، والتعاون الدولي، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى اإلفريقي األول للتجارة واالستثمار في إفريقيا 

مية المستدامة من خالل تنفيذ عدد من وخالل اللقاء، أشار إسماعيل إلى جهود الحكومة لتحقيق التن.المنعقد بشرم الشيخ

المشروعات العمالقة، والتي من بينها العمل على إقامة مناطق ومراكز خدمات لوجيستية، وبما يسهم في زيادة حجم وحركة 

 ه منوصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن إسماعيل أشار خالل اللقاء إلى أن.التجارة الدولية

بين ما تقوم به الحكومة حالًيا تطوير الموانئ المصرية، ودراسة مشروع الربط البري والنهري بين مصر والدول اإلفريقية، وذلك 

 .بهدف زيادة حركة التصدير، وتشجيع حركة التجارة من مصر إلى إفريقيا والعالم

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860398/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A3%D8%B9.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1/2596422#.Vsq-xfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%88/2596364#.Vsq-4_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9-%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%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1/2596358#.Vsq-5vl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860752/%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%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1.aspx
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 يةالتنمرئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين "االجتماعي للتنمية" والوكالة المصرية للشراكة من أجل 

شهد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على هامش مشاركته في المنتدى األول للتجارة واالستثمار في إفريقيا، الذي عقد على مدار 

يومين بمدينة شرم الشيخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق االجتماعي للتنمية، 

من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك بهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون الفني في  والوكالة المصرية للشراكة

 الموضوعات ذات االهتمام المشترك بين الطرفين.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 التجارة العالمية"“شريف إسماعيل يستقبل المبعوث الخاص لـ 

ة، حضر استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الدكتور عبد الحميد ممدوح المبعوث الخاص لمدير عام منظمة التجارة العالمي

اللقاء وزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى اإلفريقي األول للتجارة واالستثمار في إفريقيا المنعقد في 

 مدينة شرم الشيخ.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 على هامش مشاركته بالكوميسا رئيس الوزراء يلتقي وزير االستثمار السوداني

وذلك على هامش مشاركته في المنتدى استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الدكتور مدثر عبد الغني وزير االستثمار السوداني، 

اإلفريقي األول للتجارة واالستثمار في إفريقيا المنعقد في مدينة شرم الشيخ.وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي 

لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء تم خالله استعراض سبل تطوير عالقات التعاون بين البلدين ال سيما في مجاالت الزراعة 

والتصنيع الزراعي وتربية الثروة الحيوانية، وإمكانات المشاركة المصرية في هذه المجاالت السيما في مجال زراعة السلع 

 االستراتيجية مثل القمح.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 -البرلمان المصري: 

  مجلس النواب يبدأ اليوم مناقشة مواد الئحته الجديدة

مشروع الئحته الجديدة. يبدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أولى جلساته لمناقشة مواد 

صباحا، أما  00فى الجلسة األولى والمقرر انعقادها فى الساعة  21-0وتضمن جدول أعمال الجلسات اآلتى، مناقشة المواد من 

  .011 – 20الجلسة المسائية فمن المقرر عقدها فى الرابعة عصرا والتى سيتم خاللها مناقشة المواد من 

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 عضو يوافقون على استقالة صيام وعبد العال: من حق الرئيس تعيين بديل له 010

ويت التصوافق مجلس النواب، على قبول استقالة المستشار سرى صيام من المجلس، وإخطار رئيس الجمهورية بذلك.وجاء نسبة 

عضو، بعدما طالب رئيس المجلس األعضاء بالتصويت.وأوضح عبد العال أن للرئيس حق تعيين بديل له من عدمه  ١٠٣بموافقة 

 فهو حق دستورى له.

 20/2/2102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860715/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860713/%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%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860630/%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%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2596376#.Vsq-3Pl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860635/%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%B9%D8%B6%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1.aspx


 

 

2102فبراير 22  مرصد اإلعالم المصري       10   

 

 فى جلسة حول تجاوزات أمناء الشرطة نواب يطالبون بسحب أسلحتهم وتشكيل لجنة تقصى حقائق

ات تباين فى آراء ناقش مجلس النواب فى جلسته أمس، وقائع التجاوزات التى ارتكبها عدد من أمناء الشرطةوقد شهدت المناقش

النواب بشأن التعامل مع تلك الوقائع ففى الوقت الذى اعتبرها شريحة كبيرة من النواب تتطلب وقفة قوية تجاه تجاوزات أمناء 

الشرطة مطالبين بضرورة إعادة النظر فى تعيين أمناء الشرطة وقصره على خريجى كليات الحقوق وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق 

وخالل المناقشات قال .ث، فيما ذهب آخرون إلى أن تلك التصرفات ما هى إال أخطاء فردية ال يجب التوسع فيهافى تلك األحدا

النائب محمد عبدالغني، قدمت مذكرة لوزير الداخلية بعدما حدث معى تجاوز شديد فى مطار القاهرة ولم أحاول استخدام صفتى 

باط تعاونوا مع أمناء الشرطة فى الحديث معه بشكل غير مالئم فى النيابية، وهذا الموقف يتكرر كثيرا،وأكد أن الض

وطالب بتقديم اعتذار رسمى له ولمجلس النواب، وإعادة توضيح موقف وزارة الداخلية، والنظر فى هيكلة الجهاز.ووصف .المطار

ليات اتسخدام السالح منها النائب سمير غطاس ما حدث بأنها ظاهرة لها جانب أمنى وآخر سياسي، وفى األمنى هناك سبع عم

ألتراس أمناء »قتل وإصابة وعجز وما يحدث ليست أحداث فردية كما تقول وزارة الداخلية، فهناك استخدام للسالح من جانب 

، والجانب السياسى أنهم نظموا ائتالفا عاما قام بعدة أعمال خطيرة، حيث فصلت الوزارة عددا كبيرا كانوا يشكلون «الشرطة

اخل جهاز الشرطة.ودعت النائبة داليا يوسف الجميع لالعتراف بوجود مشكالت فى جميع أجهزة الدولة مؤكدة أن الشرطة ائتالفا د

وشددت .بها مشكالت يومية لتعامل الجمهور مع رجالها بصفة يومية، والبد من إعطائهم فرصة إلعادة ترتيب بيتهم من الداخل

 منذ الثورة. على ضرورة سحب السالح الموجود مع األمناء

 22/2/2102 األهرام

 

 النواب يحيل الخدمة المدنية للجنة القوى العاملة والخطة والموازنة حال تشكيلها

مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة  أحال علي عبد العال رئيس

والموازنة حال تشكيلها.وقرر ، إحالة قرار رئيس الجمهورية باتفاق القرض الموقع في القاهرة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

كتب لجنة الشئون االقتصادية حال تشكيلها.كما أحال قانون بتعديل بعض والتنمية، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والطاقة وم

في شأن المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية ومكتب لجنة اإلدارة المحلية  0122لسنة  020أحكام القانون رقم 

ات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والتنظيمات الشعبية حال تشكيلها.وأحال قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض فئ

 والموازنة حال تشكيلها.

 20/2/2102 األهرام بوابة

 

 نور فرحات يتقدم لنواب البرلمان باقتراح مشروع قانون لحل أزمة أمناء الشرطة

تقدم الفقيه الدستورى أستاذ القانون د.محمد نور فرحات باقتراح مشروع قانون اعتبره من وجهة نظره يحل أزمة أمناء الشرطة، 

واقترح مشروع القانون .س تمهيدا للموافقة عليه إذا ما قرر المجلس ذلكمقدمًا اقتراحه إلى نواب البرلمان لعرضه على المجل

إلغاء معهد أمناء الشرطة ووقف تعيينهم، واستحداث وظيفة جديدة بأقسام الشرطة تحت اسم "معاون إدارة"، وإنشاء جهاز دائم 

للنائب العام، ومعاقبة من يتجمهر من للتفتيش على أعمال الشرطة وتلقى الشكاوى من المواطنين يكون تابعا بصورة مباشرة 

 .أفراد الشرطة من أجل المطالبة بمطالب "مهنية"

 20/2/2102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131824/145/478055/%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860654/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860882/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.aspx
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 -األحزاب واالئتالفات: 

  المصريين األحرار: لدينا خطة لتسويق قرارات الحكومة حول أزمة "األمناء" دولًيا

قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين األحرار، إن الحزب ينتظر صدور تشريعات حاكمة لحل أزمة تجاوزات أمناء الشرطة، 

مؤكدا أن الدولة مدركة لحجم الخطورة التى تتعرض لها من ممارسات بعض العاملين بالشرطة. وأضاف أن الحزب سيضع خطته 

للتحرك الدولى فور صدور إجراءات حقيقية للحكومة فى هذا الصدد، لتسويقها عالميا والتأكيد على أن الدولة والبرلمان لن يقبلوا 

ين. وأشار أنه ال داعي للتسويق الوهمى فى الوقت الراهن قبل صدور قرارات جذرية، مشددا على بإهدار كرامة المواطن بعد ثورت

أن الحزب مشارك فى كثير من المنظمات الدولية والتى يمكن من خاللها تحسين صورة مصر. وأوضح أن تحسين عالقة مصر 

  .ظيم زيارات دائمة لنوابه للجهات الرسمية بالخارجبالعالم على رأس اولويات حزب المصريين األحرار، كما أنه حريص على تن

 22/2/2102 اليوم السابع

 

  "مارسات الشرطة "مهاتراتمارس ردا على م 22الشعب الجمهورى": دعوات التظاهر "

رفض النائب البرلماني، محمد صالح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الدعوات التى أطلقها البعض 

مارس ردا على ممارسات الشرطة ضد المواطنين، مؤكدا أن ما يحدث مهاترات مرفوضة، ألن الدولة بالفعل تحركت  22للتظاهر يوم 

وقال إن أغلب التجاوزات محصورة في أمناء  .بتقديم الجانى للمحاسبة أو إصدار تشريعات للسيطرة على هذه التجاوزاتسواء 

  ."الشرطة، قائال:" بعض األمناء لديهم مشاكل نفسية ومادية واجتماعية تنفجر في المواطن

 22/2/2102 اليوم السابع

 

  مستقبل وطن": البرلمان مضغوط تشريعيا وال متسع لمناقشة القضايا الطارئة"

أكد النائب عمرو محمد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب سيناقش الالئحة الداخلية لمجلس 

النواب، موضًحا أن هناك عددا من المواد التشريعية المقرر مناقشتها على مدار األسبوع المقبل. وأوضح أن البرلمان مضغوط 

تشريعًيا نظًرا إلى بعض القضايا الطارئة التى فرضت نفسها على مجلس النواب كقضية تجاوزات أمناء الشرطة وحبس أحمد 

ل االعالم، مشيًرا إلى أنهم ليس لديهم متسع من الوقت لمناقشة كل هذا القضايا فى وقت ناجى، إثر نشره جزءا من روايته بوسائ

  .واحد

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 األحرار" يشارك بوفد فى المؤتمر األول لألحزاب الليبرالية لمواجهة التطرف بتونس"المصريين 

يشارك حزب المصريين األحرار بوفد برئاسة نجيب ساويرس، مؤسس الحزب فى المؤتمر األول لألحزاب الليبرالية لمواجهة التطرف 

ة كل من: النائب العميد عالء عابد رئيس الهيئة المقرر عقده بتونس الجمعة المقبل ويمتد لثالثة أيام.ويضم الوفد عضوي

البرلمانية للحزب، د. محمود العاليلي أمين اللجان النوعية، المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة االقتصادية وأمين الشباب 

 بالحزب، عماد رءوف األمين العام المساعد.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%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%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7/2596282#.Vsq_H_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89--%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1--25-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7/2596231#.Vsq_RPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-/2596204#.Vsq_Tfl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860615/%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%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%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%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA.aspx
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 -المؤسسات الدينية: 

  يستقبل شيخ األزهر فى مستهل زيارة "الطيب" لجاكرتاالرئيس اإلندونيسى 

استقبل الرئيس اإلندونيسى جوكو ويدودو فى القصر الرئاسى بالعاصمة جاكرتا الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، رئيس 

ء مجلس حكماء مجلس حكماء المسلمين، وذلك فى بدء زيارته الرسمية إلندونيسيا والتى بدأها أمس. حضر المقابلة أعضا

المسلمين وبعض أعضاء الوفد المرافق لإلمام األكبر فى زيارته الحالية إلندونيسيا من علماء األزهر. وتم خالل المقابلة استعراض 

القضايا اإلسالمية الراهنة ودور األزهر الشريف على الصعيدين المحلى واإلسالمى، وعالقات التعاون المشترك بين البلدين فى 

  .مجاالت خاصة الدينيةمختلف ال

 22/2/2102 اليوم السابع

 -تصريحات: 

 فؤاد عالم محذرا السيسي: الشرطة رجالتك لو وقعوا وقعت

جهاز أمن الدولة المصري األسبق، اللواء فؤاد عالم، إن واقعة مقتل سائق على يد رقيب شرطة في منطقة الدرب األحمر قال وكيل 

ال تصل إلى "ظاهرة"، مضيفا أن "التجاوزات ليست قاصرة فقط على معامالت أمناء الشرطة مع المواطنين، وإنما تحدث في جميع 

وأكد أن الشرطة رجاُل النظام، وإذا ."المهن والهيئات"، بحسب "بوابة الحرية والعدالةالمجاالت في مصر، وكذلك تقع األخطاء ب

انهارت الشرطة ربما انهار النظام بال شك، وقال: إن هناك رغبة من بعض السياسيين واإلعالميين في تسليط الضوء على تحركات 

دى المواطنين تجاه الداخلية، وهو ما يعيد لألذهان ما حدث أمناء الشرطة، ما يتسبب في المستقبل في إيجاد حالة من الكراهية ل

وأضاف: "هناك بعض الجهات داخل مصر ترتكب جريمة في .يناير من فوضى وانفالت أمني، وهو أمر غير مستبعد 22بعد ثورة 

 22نكسار الشرطة في حق الوطن، من خالل تسليط الضوء على تلك الوقائع، رغبة منها في استعادة الصورة الخطيرة التي أدت ال

، وما يترتب عليه من احتمالية هجوم المواطنين على األقسام، وإذا حدث ذلك فإن مثل هذه األمور تعد مصيبة سوداء، 2100يناير 

وتابع قائاًل :منذ ستة أشهر وأنا أستشعر وجود مخطط من ."وتدلل على أن الشرطة لن تقوم لها قائمة إال بعد سنوات طويلة

ا وإنجلترا وتركيا وقطر فيما يتعلق باالستغالل السيئ لوسائل إعالمهم، وما لديهم من إمكانات مادية لتكثيف الحديث خالل أمريك

على تجاوزات أمناء الشرطة. ولألسف، هناك الكثير من السياسيين والنخب انساقوا وراء ذلك، وأريد أن أذكر أن أمين الشرطة الذي 

 ."ساعة 02حمر تم إلقاء القبض عليه خالل ارتكب واقعة القتل في الدرب األ

 20/2/2102 20عربى

 

 عماد جاد: الدولة تحتاج لمليون موظف والتخلص من الباقى تدريجياً 

تعيينات القوى العاملة؛ حيث كانت الدولة تعين كل قال عضو مجلس النواب، عماد جاد، أن أزمة الموظفين المصريين سببها 

مليون موظف فى ظل أننا  2عامًا وهو ما أدى إلى زيادة العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة حتى وصل عددهم إلى  21الخريجين لمدة 

ا أن نضع خطة زمنية ال نريد سوى مليون واحد فقط، ولكن لن نستطيع التخلص من باقى العدد دفعة واحدة وإنما ينبغى علين

وأوضح جاد، أنه ينبغى تعويض العدد الزائد إما ماديًا أو أن تجد له .سنوات للتخلص تدريجًيا من العدد الزائد 01أو  2ولتكن لمدة 

الدولة فرصة أخرى لاللتحاق بالعمل فى القطاع الخاص هذا، باإلضافة إلى وقف التعيينات نهائيًا لحين الوصول إلى العدد 

 .عامًا ويكون له مبلغ ما كتعويض ليعيش منه 21عاًما بدال من  21وب، وكذلك يتم خفض سن المعاش ليكون المطل

 20/2/2102 بوابة يناير

http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-/2596362#.Vsq-3vl97IU
http://arabi21.com/story/889299/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83-%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA#tag_49232
http://yanair.net/?p=51063
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 بكري: من يعارض السيسي فهو ينفذ "أجندة مجهولة"

وأضاف في مؤتمر خالل ."السيسي فهو ينفذ أجندة خاصة مجهولةقال عضو البرلمان المصري، مصطفى بكري، إن "من يعارض 

معسكر حزب "مستقبل وطن" بمدينة الغردقة، إنه "ال يعقل أن يعمل السيسي وحده لحل األزمات التي يعاني منها المجتمع 

إعالء مصلحة وتابع بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق": "ال بد من أن نتكاتف حكومة وشعبا حول تحقيق ما يخدم ."المصري

 الوطن في المقام األول".

 20/2/2102 20عربى

 عادل إمام تعليًقا على "طفل المؤبد": جت عليه دا فى بالوي

بتهمة حرق  سنوات، مؤبد في قضية عسكرية، 7الفنان عادل إمام، من األنباء التي ترددت عن حبس طفل يبلغ من العمر  سخر

متهًما من بينهم هذا الطفل،  002وذلك بعد أن أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، قرارًا بالسجن المؤبد على أقسام شرطة، 

 .قائًلا " كل هذا هزار، ودي ناس بتهزر"، وتابع: "يعني هي جت عليه دا في بالوي" على حد قوله

 20/2/2102 مصر العربية

 -توك شو: 

 مرتضى منصور:"وايت نايتس" اعترفوا بتمويلهم من اإلخوان إلرتكاب مجزرة الدفاع الجوى

، قياداتهمأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن أفراد "وايت نايتس" الذين تم القبض عليهم اعترفوا بأن سيد مشاغب أحد 

شهيدًا من جمهور الزمالك. وأوضح خالل  22حصل على تمويل من جماعة اإلخوان إلحداث مجزرة الدفاع الجوى التى راح ضحيتها 

تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أن سيد مشاغب حصل على تمويل من الجماعة إلحداث المجزرة، الفتًا أن القبض عليه جاء 

  .ضبطه بأحد أكمنة شارع الهرم وهو ملوث بالدماء، واعترف بكل شىء بمحض الصدفة، حينما تم

 22/2/2102 اليوم السابع

 خالد صالح": "الداخلية" تدفع ثمن قرار عودة األمناء المفصولين“لواء سابق لـ 

عيمة، مساعد وزير الداخلية األسبق، وعضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن ضحية "الدرب األحمر"، قال اللواء سعيد ط

قتل على يد شخص متهور ال يعى قيمة الجهاز المنتمى إليه. وأضاف خالل حواره ببرنامج "آخر النهار" أن أمناء الشرطة كانوا 

خلية تعاني اآلن بسبب األخطاء التى حدثت فى الفترة السابقة، خاصة بعد يناير مشيرا إلى أن وزارة الدا 22مهمشين قبل ثورة 

  .2100عودة أمناء الشرطة المفصولين إلى الخدمة مرة أخرى، فى عهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية األسبق، عقب ثورة يناير 

 22/2/2102 اليوم السابع

 مدير أمن قنا األسبق: أمناء الشرطة توغلوا بسبب إلغاء المحاكمات العسكرية

مناء الشرطة قال اللواء عفيفى كامل مدير أمن قنا واإلسماعيلية األسبق، وعضو مجلس النواب عن محافظة اإلسكندرية، إن أ

توغلوا داخل الجهاز األمنى بالدولة فى الفترة األخيرة، وأصبحوا من ذوي اليد العليا داخل وزارة الداخلية، نظًرا إللغاء المحاكمات 

العسكرية. وأضاف خالل حواره ببرنامج "آخر النهار" أن إلغاء المحاكمات العسكرية ألمناء الشرطة، أدى إلى تطاولهم على رؤسائهم 

اخل المنظومة الشرطية، األمر الذي أدى إلى خشية مرؤوسهم منهم، مضيًفا "عدد كبير منهم سيئين داخل الجهاز، وأساءوا له د

وطالب بعودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى، ألنها تمنع الكثير من الجرائم التى نراها حالًيا من قبل أمناء الشرطة ضد  ."أيًضا

  .محاكمات نظامية شرطية، تتولى الجرائم الخاصة بالتجاوزاتالمواطنين، أو تطبيق 

 22/2/2102 اليوم السابع

http://arabi21.com/story/889285/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/937803-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84/2596094#.Vsq_Yvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/2596073#.Vsq_ePl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-/2596084#.Vsq_hvl97IU
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  على شعبية السيسي: خطر إذا امتدت خالد صالح عن تجاوزات أفراد بالشرطة وتأثيرها

قال خالد صالح، إن هناك جملة من الحوادث التى وقعت فى الفترة األخيرة، طرحت سؤاال شديد الصعوبة، على مواقع "السوشيال 

اف وأض ميديا" والصحافة العالمية، وكذلك لدى مراكز األبحاث والمعلومات، وهو "هل تأثرت شعبية السيسى فى الفترة األخيرة؟".

أن السيسى أشار فى مواقف متعددة إلى أنه على علم بأن هناك قرارات صعبة تتخذ بالدولة، وأخطاء فردية تحدث، وأنه طوال 

الوقت يعرف أنه هو من يتحمل تبعية ذلك، مشيرا إلى أنه مع تكرار الحوادث الفردية تطالب الناس دائًما بتدخل السيسى إلصالح 

الكثيرين يستثمرون األحداث التى تقع داخل الدولة، مثل أحداث "الدرب األحمر" وغيرها، لطرح السؤال:"كيف األوضاع. وأشار إلى أن 

يؤثر ذلك على شعبية السيسى؟"، مشيرا إلى أن هذا السؤال قد يكون لماليين من المصريين "مخيفا" فى حد ذاته، ألن هناك 

رجون فيه أمان وتقدم أكثر للدولة، مشددا على أن هذه األحداث من يخافون أن تمس تلك األحداث رأس السلطة فى وقت ي

الفردية تستلزم من مؤسسة الرئاسة أن تطرح هذا السؤال على طاقمها، وأن تطلب تقارير حوله، ألن ما يجرى فى الشارع "خطر 

  ."إذا امتد

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 يناير 22لجهاز أمن الدولة قبل ثورة « مخبًرا»لواء شرطة سابق: مالك عدلي كان 

لجهاز أمن الدولة قبل ثورة « مخبًرا»لواء شرطة سابق، مالك عدلي، المحامي والناشط السياسي، بأنه كان اتهم محمد نور الدين، 

خالل لقائه ببرنامج « نور الدين»وقال .يناير، وكان يقدم المعلومات للجهاز نظير مقابل مادي، وله ملف كامل يثبت هذا االتهام 22

زعامة وتقمص شخصية الزعيم أحمد عرابي، في الدفاع عن حق المواطنين اآلن يريد لعب دور ال« عدلي»إن « العاشرة مساء»

ونشبت مشادة كالمية بين اللواء السابق ومالك عدلي، أثناء الحديث عن .بعد تقلص دور الشرطة بعد الثورة وتقليل سلطتها

اتهامات لواء الشرطة السابق، قائًلا: "لو معك انتهاكات بعض أفراد الشرطة، وبدوره رفض الناشط السياسي مالك عدلي، الرد على 

دليل بأني تعاونت مع أمن الدولة قدمه، ولن أبرر أو أدافع عن نفسي ألني أعلم هذه األساليب، ولن أرد على تجاوزك بحقي احتراًما 

 ."لسنك ألنك في عمر والدي

 22/2/2102 الشروق

 

 حمدي قنديل: تجاوزات بعض اإلعالميين أكبر مما يرتكبه أمناء الشرطة

قال حمدي قنديل، إن "مصر اآلن تفتقد إلى اإلعالم كما يجب أن يكون"، مؤكًدا أن "اإلعالم أصبح مشكلة في حد ذاته، كما أنه 

، أن "هناك تجاوزات لإلعالميين تصل إلى حد الجرائم يالحظها «يحدث في مصر»وأضاف لبرنامج  ."شكلة الوطنأصبح جزء من م

وتابع: "أتعجب من بعض من يطلقون على أنفسهم نجوم اإلعالم عندما ينتقدون تجاوزات أمناء الشرطة  ."الكثير من المواطنين

لتعامل مع تجاوز األمن حتى في ظل محاربة اإلرهاب حتى نستعيد الثقة واستطرد: "يجب ا ."وهم يرتكبون تجاوزات أكثر منهم

بين المواطنين والشرطة، وقلت قبل ذلك إنه عندما يكون هناك تحديات كبرى يمكن التغاضي عن جزء من الحريات ولكن اآلن 

ين، الفتا إلى أن السلطة الحالية وأكد أن تجاوزات بعض اإلعالميين تؤثر على عقول ونفوس المواطن .«يجب أن تفتح كل الملفات

، إلى أن هناك أحد الصحفيين «قنديل»وأشار .دللت بعض اإلعالميين المخطئين والحل المناسب هو التوقف عن هذا التدليل

دائم إثارة المشكالت خالل زيارات الرئيس الخارجية، وهو ما يغطي على االهتمام اإلعالمي بالهدف األساسي من سفر الرئيس 

 .رج، وهو ما يمثل مشكلة، رافضا اإلفصاح عن اسم الصحفي المقصود من حديثهللخا

 22/2/2102 الشروق

http://www.youm7.com/story/2016/2/21/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/2596021#.Vsq_nPl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022016&id=1e35f3b5-ae49-48fc-9df0-9850c1298f83
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022016&id=95be018b-9b0e-4197-ac7f-a747734da156
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 «داعش»و «اإلخوان»أمناء الشرطة عصابة أخطر على الدولة من «: الغيطي»

وقال  .«اإلخوان»وجماعة « داعش»، األخطر على الدولة من تنظيم «العصابة»وصف اإلعالمي محمد الغيطي، أمناء الشرطة بـ

ما يحدث من أمناء الشرطة يكبل يد الدولة ويمنع تقدمها خطوة لألمام، ودخلونا في دوامة نلف فيها حول »في برنامجه إن 

أمناء الشرطة اللذين يرتكبوا التجاوزات عصابة حتى لو كانوا قلة، وهؤالء متآمرون »وأضاف:  .«هاأنفسنا، ولن نستطيع الخروج من

 «.في غل لتهييج الرأي العام وإفشال الرئيس عبد الفتاح السيسي»، متابعا: «وأخطر من اإلخوان وداعش لهدم البلد

 20/2/2102 الشروق

 أحمد موسى: المواطنون غاضبون من أداء الحكومة ونعم لدينا مشكالت

قال اإلعالمي أحمد موسى، إنه "على الحكومة التحدث بصراحة أكثر مع المواطنين عن حجم المشكالت التي تواجهها"، مؤكدا أن 

وأضاف أن "المواطنين يشعرون بغضب من أداء الحكومة. نعم لدينا  ."من المواطنين قلقين وخائفين على مصر"هناك الكثير 

واستطرد موجها  ."مشكالت، األسعار ترتفع وهناك مشكلة في سعر الدوالر، علينا مواجهة الحقيقة ونعترف بوجود مشكالت

مام الشعب زي ما أمرت، يجب أن يصل صوت الناس للرئيس وكل حديثه للسيسي: "ماحدش قادر يواجه الشعب ويتحدث بحقائق أ

وتسائل: "هل ممكن أن تحظى الحكومة بثقة البرلمان في ظل األزمات الموجودة حاليا؟، أقول ألعضاء البرلمان ال نريد  ."مسؤول

 ."تصويت توجيهي يجب أن يصوت كل نائب بأمانة، أوعو تخونوا أصوات الناس اللي وثقوا فيكو

 20/2/2102 الشروق

 الشعب ال يحتاج للحنية بل إلجراءات تحسن من حياته المعيشية«: السيسي»لـ« الحسيني»

إلى العطف والحنية كما كان يقول السيسي في بداية فترة توليه رئاسة قال اإلعالمي يوسف الحسيني، إن الشعب ال يحتاج اآلن 

وأضاف أنه ال يوجد ما يسمى بالدولة الحنونة، .الجمهورية، مؤكدا أن الشعب اآلن في حاجة إلى إجراءات تحسن من حياته المعيشية

ورعاية صحية وأمن غذائي وفرص عمل الشعب يحتاج للعدالة االجتماعية، »وتابع: .وأن الدولة يجب أن تكون راعية للشعب

واستطرد:  .«وكرامة تعليم بشكل جيد. احنا لحد دلوقت في وال حاجة. الدولة ال تراقب األسواق واألسعار ترتفع بشكل عشوائي

أتمنى أن يكون السيسي قادر على تحسين معيشة المواطنين. السيسي قال في بداية واليته سنتين وهنشوف البلد حاجة »

 .«خالص أتمنى أن يبدأ التغيير بالداخليةتانية 

 20/2/2102 الشروق

 ليس خيانة وأريد العودة لوطني« الشرق»اإلعالمي طارق عبدالجابر: عملي بقناة 

طارق عبدالجابر، عن أمنيته بالعودة إلى مصر، متسائال عن ضمانات لعدم القبض عليه بسبب عمله السابق في أعرب اإلعالمي 

، لبرنامج مانشيت إن الوطن يساع للجميع، ويجب أن «عبدالجابر»وقال .الداعمة لإلخوان، والتي تبث من تركيا« الشرق»قناة 

كلنا مصريين ونتمنى »وتابع: .أو الجيش ولم يحرض ضد الدولة المصرية يتقبل جميع وجهات النظر، مؤكدا أنه لم يسئ للشرطة

الخير لمصر، ولكني خايف أنزل بلدي. خايف يتقال إني ضد بلدي؛ ألني اشتغلت فترة في قناة الشرق الداعمة لإلخوان، وأؤكد أني 

منع عودتي لوطني، وهو ليس خيانة للوطن. عملي في قناة الشرق كان ببرنامج وثائقي، وال ي»واستطرد:  .«لم أكن يوما ضد بلدي

أعشق بلدي ولم أتمنى لها أي سوء. أنا رجل ليبرالي ولست »وتابع:  .«أجريت جراحة بسبب سرطان المعدة وأريد أن أعود لوطني

لكثير من ، مؤكدا أن هناك ا«إخواني، وإن كنت تعاطفت في فترة مع اإلخوان، هو أمر وارد ولكني في النهاية لم أحرض ضد وطني

 المصريين يريدون العودة لوطنهم لكنهم خائفين أن يتم القبض عليهم.

 20/2/2102 الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022016&id=13dec515-f129-4f41-aeb7-a56fe9c69f76
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022016&id=22604fcc-c530-435d-975d-02f452c6c30f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022016&id=e987e466-4ce7-4f5c-a054-673d6877113e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022016&id=60e2ab54-8276-47d0-8ac1-1a342cd2eac5
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 رئيس الوزراء ال يظهر وال يتكلم وال يتفاعل«: القرموطي»

هاجم اإلعالمي جابر القرموطي، رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بسبب عدم تفاعله مع حادثة مقتل سائق على يد رقيب شرط 

رئيس الوزراء، ال يظهر وال يتكلم وال يتفاعل مع أي »وأضاف  .«نسمة ليس لها تأثير»بالدرب األحمر، واصًفا رئيس الوزراء بأنه 

وواصل انتقاده للحكومة ورئيسها، متهًما إياه بـ  .«أشوفه أو أشم ريحته بس وهو معدي شيء، فهو نسمة خفيفة، وأنا نفسي

لماذا ننتظر دائًما تحرك السيسي؟، »، متسائال: «أنه فشل بشكل ذريع، خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف تجاوزات أمناء الشرطة»

ة من المصحف، حتى يقسم على الهواء وهو ممسك بها، واستعان بنسخ.«لماذا ال يتخذ رئيس الحكومة موقًفا ولو مرة واحدة؟

وأضاف وعيب .قائال: "واهلل العظيم اطلعت على أوراق بحوزة مواطنين، وهي تدين ناس كبار في وزارة الداخلية بتهم فادحة

وتابع: ."م فيهاأقول التفاصيل على الهواء، لكنني فضلت إرسال هذه األوراق إلى مسؤولين آخرين في الوزارة حتى يقولوا رأيه

"هناك ضباط يشاهدون البرنامج ويعلمون عن أي أشخاص أتكلم، ولن أستطيع اإلفصاح أكثر من ذلك؛ ألن هذا سيضر بمنظومة 

واتهم "القرموطي" ضباط شرطة بأخذ أموال من مسجلين خطر مقابل التستر عليهم وتركهم دون ."الداخلية وبأمن مصر كلها

ت بحقهم، فضال عن وجود لواءات كبار بوزارة الداخلية متورطين في حاالت فساد رهيبة، وفًقا القبض عليهم او توقيع عقوبا

 لقوله.

 20/2/2102 الشروق

 

 بهاء أبو شقة: رأي مجلس الدولة بالئحة البرلمان غير ملزم وأية مخالفة للقانون يترتب عليها بطالن الالئحة

رلمان انتهت من وضع الصيغة النهائية قال المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب، إن اللجنة المعنية بوضع الئحة الب

لالئحة، مشيًرا إلى أن اليوم كان فرصة لعرض موجز عنها أمام المجلس.وأضاف بمداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم أن هذه 

نص عليه الالئحة تختلف عن أية الئحة أخرى، ألنه بمقتضاها ُيصدر قانون، وبالتالي ال تعدل إال بقانون. ويجب أن تتبع ما 

الدستور، وأية مخالفة للقانون يترتب عليها البطالن، وبالتالي كان البد أن نضع في االعتبار النصوص الدستورية بأكملها.وأوضح 

أن اللجنة شرعت اليوم في مناقشة المجلس لالئحة ألن نصوصها البد من عرضها على البرلمان وتناقش وتقر مادة مادة، ثم ترسل 

ويرسل رأيه موضًحا ما إذا كانت المواد متفقة أو مخالفة للدستور، ولكن هذه اآلراء غير ملزمة للمجلس، ثم الي مجلس الدولة 

 تعرض على رئيس الجمهورية ليصدر به قانون ويقر ونبدأ العمل به.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 حكم توفيق عكاشة: السيسي تخلص من كل شركائه بعد الوصول لل

هاجم توفيق عكاشة عضو مجلس النواب، قيام السيسي بالتخلص من كل شركائه الذين ساعدوه في الوصول للحكم، وذلك من 

خالل تصريحات له في برنامج "مصر اليوم" وقال "عكاشة": "السيسي أعلنها صراحة، منذ إلقائه خطاب تولي الحكم، أنه لن يسمح 

 واقتصر للحكم، الوصول في شركائه ما قام به بعد أن أقصى الفريق أحمد شفيق، وباقي بوجود قوة موازية له، وهذا بالفعل

 ."حوله ظلت منهم محدودة مجموعة على األمر

 22/2/2102 رصد

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022016&id=f83e1534-f9b2-4065-a35f-ec56aa7495eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022016&id=ffa3e501-537a-418b-9aea-56403b58b785
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860864/%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%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85.aspx
http://rassd.com/177832.htm
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 سمير غطاس: ممنوع تكوين ائتالفات داخل وزارة الداخلية ويعاقب من يقوم بهذا

سمير غطاس عضو مجلس النواب، إنه طلب من رئيس البرلمان تشكيل لجنة لمناقشة ما آل إليه وضع أمناء الشرطة، مؤكًدا قال 

أنه ال يجوز استبعاد أحد، وأيًضا ال يجوز تغليظ العقوبة والتعميم فليس كل أمناء الشرطة سيئين، وهذا األمر ال يحل 

الحياة اليوم أن ما يحدث ما هو إال "ألتراس أمناء الشرطة" وفًقا لتصريحاته، مؤكًدا المشكلة.وأوضح بمداخلته الهاتفية ببرنامج 

وأضاف أن ما يحدث من مظاهرات وائتالفات  ضرورة التحقق من كافة المعلومات المتوفرة لدينا قبل اتهام أحد بجريمة ما.

وبالتالي ممنوع منعا قطعًيا تكوين ائتالفات داخل مرفوض، فالقانون ال يسمح بهذه الفوضى، فهذا أمر يقوض أمن الدولة، 

وزارات الداخلية، ومن يقوم بهذا هو شخص خارج عن القانون والبد أن يعاقب وفقا للقانون.وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسترت 

للخطأ الذي بدر من لفترة طويلة على تكوين االئتالف، وهو ما أوصلنا إلى حال اليوم، بحد قوله، والبد من وضع حل نهائي 

وأوضح أن السيسي، وجه للداخلية تشريعا قانونيا يحمي المواطنين من ألتراس أمناء الشرطة، قائًلا: يجب احترام هيبة  الوزارة.

 الدولة، فإذا سقطت هيبة الدولة ستسقط الدولة نفسها.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 بي بي سي نقال عن إبراهيم عيسى: السيسي ال يختلف عن مرسي

يس بإدارة دولة ال تختلف عن الحكم اإلسالمي لمحمد مرسي، الرجل عبر كاتب مقال بارز عن غضبه جراء تلك القضية، متهما الرئ“

جاء ذلك في سياق ما نقلته هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" عن اإلعالمي والصحفي إبراهيم عيسى، ."الذي أسقطه السيسي

صحيفة المقال حيث علق قائال: وجاءت انتقادات عيسى خالل مقال ب.منتقدا حبس الروائي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء العام

دولتكم ومؤسساتكم، مثلما كانت عليه في عهد سلفكم، حيث تكره المثقفين والفكر واإلبداع، وتحب فقط المنافقين “

 ."والمتملقين، ومؤلفي أشعار التأييد والغزل

 20/2/2102 مصر العربية

 -سو شيال ميديا: 

 بماذا علق باسم يوسف على الحكم بالسجن على روائي مصري؟

علق باسم يوسف، على قرار حبس الروائي المصري أحمد ناجي لمدة عامين بتهمة "خدش الحياء العام بالقول: "الحمد هلل أن 

وأضاف في منشور له بحسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ياهلل نحبس إسالم  ."أنقذ مصر من الفاشية الدينيةالسيسي 

 .البحيري وفاطمة ناعوت وأحمد ناجي وأي حد تاني. المهم الحياء. وتحيا مصر يا جدع. المهم نبقى كته"

 20/2/2102 20عربى

 

 جميلة إسماعيل: البرلمان الحالي ضد الشعب وال يرعى مصالحه

هاجمت الناشطة السياسية جملية إسماعيل، برلمان السيسي، بعد أن أغلق رئيسه مناقشة قتيل الدرب األحمر، وذلك خالل 

وقالت جميلة إسماعيل في تغريدتها: "البرلمان  ."تغريدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر

يعمل ضد الشعب، وال يعكس مصالحه، وذلك بعد أن أغلق رئيس برلمان السيسي، مناقشة قتيل الدرب األحمر على يد أمين 

 ."شرطة، وأشاد بدور أمناء الشرطة المصرية

 22/2/2102 رصد

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/860869/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx
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%A9/937872-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://arabi21.com/story/889277/%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#tag_49232
http://rassd.com/177831.htm
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 م متضامًنا مع أحمد ناجي: الفكر ال ُيواجه بالسجنوائل غني

وأضاف في تدوينة عبر صفحته .انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، الحكم بالحبس على الروائي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء

جتمع يتقدم الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، أن أفكار الكاتب اليجب أن تخضع لوصاية أحد، مؤكًدا أن الم

البعض سعيد بالحكم على أحمد ناجي ألنه تجاوز الخطوط الحمراء للمجتمع في روايته )التي لم .بتصارع األفكار وليس بقمعها

 .أقرأها(

 22/2/2102 مصر العربية

 

 محمد عبد العزيز: مشكلة اإلعالميين إنهم رفعوا سقف "التطبيل" جًدا

انتقد الناشط السياسي محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، أداء الكثير من اإلعالميين، معتبًرا أنهم فقدوا مصداقيتهم 

وقال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "جزء رئيسي .حد تعبيره لدى الجمهور، على

أي انتقاد يوجهوه اآلن ال الجمهور المعارض  فبقي جدا.لة معينة رفعوا سقف التطبيل من أزمة بعض اإلعالميين إنهم في مرح

 ."وال الجمهور المؤيد متقبله ألنه أتعود على سقف تطبيل معين سابًقا.مصدقه ألنه مش قادر ينسى التطبيل الزائد 

 22/2/1022 مصر العربية

 

 جميلة إسماعيل: البرلمان يغلق قضية "الدرب األحمر" ويشيد بتضحيات الشرطة

وقالت في تغريدة .انتقدت اإلعالمية جميلة إسماعيل تناول نواب البرلمان لقضية مقتل شاب على يد أمين شرطة بالدرب األحمر

المناقشة حول الدرب األحمر ويصف الجريمة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" : "برلمان يغلق رئيسه 

 ." بالفردية ويشيد بتضحيات الشرطة هو برلمان ضد الشعب الذي انتخبه وال يعكس مصالحه

 22/2/2102 مصر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/938457-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/938397-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8B%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%A7/937866-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
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 النشره المجتمعيه

 ـــــــــــــــــــــ

 : أوال:الحراك المجتمعي

 ـــــــــــــــــ

 

 "777على القرار "وقفة احتجاجية صامتة لعشرات النوبيين داخل معبد أبو سمبل اعتراًضا 

" الخاص بالمناطق 777وقفة احتجاجية صامتة داخل ساحة معبد أبو سمبل وذلك احتجاًجا علي القرار " نظم عدد من النوبيين

المتاخمة لحدود المحافظات، والذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، ويرفضه أبناء النوبة لتعارضه مع حق العودة إلى قراهم 

"، مؤكدين أن القرار يحرمهم 777ف بحيرة ناصروارتدي المحتجون "تيشيرت" مكتوب عليه "النوبيين ضد القرار "األصلية على ضفا

من الدستور التي تنص علي  202وأشار محمد عزمي، رئيس االتحاد النوبي، إلى أن القرار مخالف للمادة  من حق العودة إلى أراضيهم

وكان النوبيون نظموا الوقفة  قرية من المناطق المتأخمة للحدود ويشملها القرار 01حق عودة النوبيين ألراضيهم، حيث إن هناك 

 أثناء انتظار المواطنين والسياح تعامد الشمس علي وجه رمسيس والتي غابت بسبب الغيوم.

 2102-2-22 بوابة االهرام

 

 بنك التنمية الزراعيةب وقفه إحتجاجيه للموظفين

"صرف المستحقات المتأخرة، وإقالة رئيس البنك" كانت هذه أهم المطالب التي أعلنها العاملون في بنك التنمية واالئتمان 

وقفتهم االحتجاجية التي جاءت لتعبر عن سوء أوضاعهم الوظيفية، وأحقيتهم في صرف العالوات الزراعي أثناء تنظيمهم 

سنوات، بسبب ما أسموه بـ"الفساد اإلداري في البنك"، الذي يعتبره بعض العاملين "البوابة الخلفية  2والترقيات المتأخرة منذ 

مليارات جنيه، وترفض الحكومة صرف أذونات خزانة  7بما يزيد عن للفساد في وزارة الزراعة"، مؤكدين أن البنك يدين الحكومة 

بها، كما تفعل مع باقي البنوك. وأوضح "أشرف. خميس" أحد الموظفين في البنك في الدقهلية، أن أوضاع العاملين في البنك 

أفضل، حيث إنهم لم يصرفوا وفروعة مأساوية، وتحتاج لتحسين ومراعاة لظروفهم المادية واالجتماعية من قبل اإلدارة بشكل 

العالوة الدورية االجتماعية السنوية التي تم إقرارها، ويصرفها الموظفون في القطاع اإلداري في الدولة في شهر يوليو من كل 

 سنوات. 2، إضافة إلى أنهم لم يصرفوا أرباًحا منذ أكثر من %2عام، والتي قيمتها 

 2102-2-20 البوابه نيوز

 

 وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة لممرضات مستشفى جامعة أسيوط

نظمت عدد من الممرضات التابعات لمحافظة أسيوط وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة ظهر اليوم للمطالبة بصرف رواتبهن من 

 2الممرضات المشاركات بالوقفة أنهن تم تعيينهن في وزارة الصحة لمدة وأكدت  وزارة الصحة بدال من مستشفى جامعة أسيوط

أشهر؛ حيث قامت وزارة الصحة بانتدابهن لمستشفى جامعة أسيوط لمدة سنة وبنفس امتيازات الممرضات التابعين لوزارة 

هن مستشفى الجامعة هي وأضافت الممرضات أنهن منذ نقلهم إلى مستشفى جامعة أسيوط وأن الرواتب التي صرفتها ل الصحة

 .أشهر 0قيمة الراتب الذي كانت تصرفه لهن وزارة الصحة والرواتب لم تصرف منذ  0211جنيها بدال  221

 2102-2-20 رصد

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/860950/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-.aspx
http://www.albawabhnews.com/1784521
http://rassd.com/177786.htm
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 وقفة للمتضررين من مشاريع إسكان الجيزة أمام مبني المحافظة

احتجاجية في الشارع الجانبي لمحافظة الجيزة ظهر اليوم اعتراًضا على المماطلة المستمرة من نظم بعض المواطنين وقفة 

جانب الحكومة والجهاز اإلداري بمحافظة الجيزة في تسليم الشقق الخاصة بهم بمشروع إسكان أكتوبر، قال بعضهم أنهم قاموا 

قال أحد المواطنين: " كان من المفترض أن و الشقق حتي اآلنولم يتسلموا هذه  2111بتسديد المبالغ المطلوبة للشقق من عام 

 2112ولكن يتم المماطلة المستمرة من جانب الحكومة، وقال إنهم نظموا هذه الوقفة بالنيابة عن  2100نتسلم الشقق من عام 

قولنا ضيفا: "وكيل الوزارة بيأسرة لم تتسلم الشقق حتى اآلن، كل ما بنطلب نقابل المحافظ مديرة مكتبه تقول لنا  مش فاضي"، م

 ."وهو شايف إنه مفيش تأخير 2100مفيش تأخير وإحنا المفروض نستلم من 

 2102-2-20 رصد

 عمال "النيل لألقطان" يتظاهرون لعودة الشركة للقطاع العام

صباح اليوم االثنين، أمام الشركة القابضة للتشييد والبناء للمطالبة بتنفيذ نظم العاملون بشركة النيل لحلج األقطان، تظاهرة 

 وقال محسن الحكم النهائي بعودة الشركة للقطاع العام، وطالبوا بعودة المفصولين وصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهرين

ولين ما تسبب في حدوث بعض المشادات داوود، رئيس اللجنة النقابية للشركة، إن أمن الشركة رفض دخولهم  ومقابلة المسؤ

وكان العاملون بشركة النيل أجلوا وقفتهم  بين أمن الشركة و العاملين القادمين من محافظات الوجه البحري و الصعيد

 االحتجاجية األسبوع الماضي بعد تهديدات اإلدارة لهم بالفصل.

 2102-2-22 مصر العربيه

 

 :ثانيا:قضايا المجتمع

 ـــــــــــــــــــ

 قتصاداأل

 

 البنك المركزي: ال تخفيض لقيمة الجنيه قبل تعافي االحتياطي األجنبي

فبراير، إنه لن يخفض قيمة الجنيه المصري قبل أن يزيد احتياطي النقد األجنبي  20صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر ،األحد 

برنامج حواري عما إذا كان سيخفض قيمة العملة  وقال عامر ردا على سؤال في مليار دوالر 01و 22إلى مستوى يتراوح بين 

وأشار إلى أن حجم  "مليار دوالر نبقى نفكر.. إحنا بنراعى المجتمع 01أو  22المصرية، "ال على اإلطالق.. حينما يصل االحتياطي إلى 

 مليار دوالر. 02.2االحتياطي الحالي هو 

 2102-2-02 بوابة االخبار

 مليون دوالر بالبنوك 71البنك المركزي يضخ 

، وذلك 2102فبراير  20المحلي األحد مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق  71ضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

بالعطاء الدوالري الدوري أول عطاءات األسبوع، بعد تعديل آلية العطاءات الدوالرية التي تطرح بشكل دوري أيام األحد والثالثاء 

يون دوالر مل 01.2وباع البنك المركزي المصري، في العطاء الدوالري الدوري يوم الخميس الماضي، نحو  والخميس من كل أسبوع

 جنيه للدوالر. 2.20، وبسعر %02.2مليون دوالر عرضت خالل العطاء، بنسبة تخصيص بلغت  71للبنوك، من إجمالي 

 2102-2-02 بوابة االخبار

http://rassd.com/177766.htm
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%A9/938520-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://akhbarelyom.com/article/56ca24c59d78734c52ef096c/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-1456088261
http://akhbarelyom.com/article/56c9b8109d78731924eb781d/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-1456060432
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 خبير مصرفي :مبادرات تحويالت المصريين بالخارج حلول وقتية

دوالر تعتبر حلول وقتية  211بلتون هانى جنينة إن حمالت المصريين بالخارج لتحويل قال رئيس قطاع األسهم و االستثمار ببنك 

أضاف جنينة في تصريح خاص لبوابة و ألزمة الدوالر ولكن مردودة سيكون ضعيف علي المدي القريب إال في حالة عمل سندات

خارج مما يساعد بشكل كبير في ضخ أموالهم أخبار اليوم, أن في حالة عمل سندات سيكون هناك عائد استثماري للمصريين بال

طالب الحكومة بضرورة و لنا سيوفر السيولة النقدية الدوالراية ويرفع من االحتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي المصري

عن طريق  عمل بعض المشروعات لحل األزمة الدوالر مثل مشروع اإلسكان بيت الوطن للمصريين في الخارج يتم الحجز والسداد

 مليار جنيه.20تحويل بنكي من الخارج بالدوالر ومشروع تنمية محور قناة السويس حيث حصيلة وصلت 

 2102-2-02 بوابة االخبار

 

 مليار جنيه 2.2بـ طرح أذون خزانة 

مليار جنيه نيابة عن وزارة  2.2، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 2102فبراير  20طرح البنك المركزي المصري، اليوم األحد 

ومن  يوًما 222مليار جنيه ألجل  7.2يوًما، وأذون بقيمة  10مليارات جنيه ألجل  0وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة  المالية

مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق  202متوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى ال

طرح البنك المركزي ألذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من 

 دولية.الدول العربية والقروض ال

 2102-2-02 بوابة االخبار

 

 محافظ البنك المركزي: لوال دعم الجنيه النفجرت األسعار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه لوال دعم الجنيه كانت األسعار ستنفجر، مشيرا إلى أنه تعهد بالحفاظ على القوة 

ى" الُمذاع على فضائية "القاهرة وأضاف عامر، خالل حواره ببرنامج "مع إبراهيم عيس  الشرائية للجنيه منذ توليه لمنصبه

 والناس"، أنه لو ترك الجنيه دون دعم سيتركه الناس ويذهبون لألصول ويحدث تضخم.

 2102-2-20 مصر العربيه

 

  مليار جنيه حجم البنكنوت المتداول فى االقتصاد 022البنك المركزى: 

 022، ليصل إلى 2102مليار جنيه، فى نهاية يونيو  000ارتفع حجم أوراق "البنكنوت" المتداول فى األسواق المحلية، من مستوى 

جنيه، وفًقا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك مليارات  1، بزيادة تقدر بنحو 2102مليارات جنيه، نهاية شهر نوفمبر 

المركزى المصرى. وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 

 ية، من دار طباعة النقدالمعادلة االقتصادية التى تحكم طباعة أوراق النقد "البنكوت"، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحل

السنوى، باإلضافة إلى معدل  -ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات –التابعة لـ"المركزى"، تتمثل فى حساب معدل التضخم 

نمو الناتج المحلى اإلجمالى لالقتصاد المصرى، فضاًل عن معدل شهرى إلحالل وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها 

 .ة الورقية، مؤكًدا أن مطابع البنك المركزى ال تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، العتبارات تقنية وأمنية وسياسيةالنقدي

 2102-2-22 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56c9d1b29e7873c9072f6db4/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1456066994
http://akhbarelyom.com/article/56c9ac3a9e7873e574830c08/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-7-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1456057402
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/938247-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89--322-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA/2596397#.VsrNLfkrLIU
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 مليار جنيه األسبوع الماضي 0.7تعامالت البورصة تتراجع بقيمة 

مليار جنيه، ليصل  0.7أنهت البورصة المصرية األسبوع الماضي تعامالت البيع والشراء على تراجع إلجمالي قيمة التداول بنحو 

جاء ذلك  ألف عملية 011منفذة على مليون ورقة  171مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  2.2إجمالي التداول لنحو 

ألف عملية  011مليون ورقة منفذة على  0,110مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت  2.1بالمقارنة مع إجمالي قيمة تداول قدرها 

من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة  %02.01واستحوذت األسهم على  خالل األسبوع السابق عليه

 .خالل األسبوع %20.20اول للسندات نحو التد

 2102-2-21 رصد

 %21أسعار السيارات تزيد بنسبة 

تقريبا لمختلف  %21إلى  01توقع وكالء ومستوردو السيارات في مصر أن ترتفع أسعار السيارات خالل الفترة القادمة ما بين 

الكورية أو اليابانية أو حتى األوروبية، وذلك بعد األزمة األخيرة التي أثارها الدوالر أمام الجنيه؛ األمر الذي نتج عنه الماركات، سواء 

 -وقال المهندس مصطفى حسين مدير عام "دايموند موتورز" وكالء "ميتسوبيشى حالة من االرتباك والبلبلة لسوق السيارات

لهم، إن ارتفاع قيمة الدوالر مقابل الجنيه المصري خالل األيام الماضية قام بنوع من اإلرباك  المال والخرافي"، في مصر، بتصريحات

 .جنيهات في القريب العاجل 01وربع جنيه، مؤكدا وصوله إلى  1لحسابات السوق كثيرا لوصوله إلى 

 2102-2-02 رصد

 صحهال

 بالدقهلية« بير السلم»الصالحية فى مصانع لحوم منتهية 

المخالفة تحت إشراف اللواء عاصم حمزة مدير « بير السلم»نفذت األجهزة األمنية والصحية بالدقهلية حمالت مكثفة على مصانع 

نتاج كيلوجرام دواجن مجمدة معبأة داخل شكائر وأكياس بدون بيانات تفيد تاريخ اال 2022أمن الدقهلية،وأسفرت عن ضبط 

بناحية عزبة جاد مركز بلقاس »وفترة الصالحية وغير صالحة لالستهالك اآلدمي، كما تم ضبط مصنع حلويات غير مرخص 

 .شيكارة مسحوق بودرة بيضاء اللون وضبط مصنع شيكوالتة 2ألف قطعة مصاصة ، وعدد  27وبداخله 

 2102-2-22 جريدة االهرام

 النقل والمواصالت

 

  محطات واألبواب مفتوحة 2مترو األنفاق الخط األول يسير 

محطات، حيث  2المتجه من حلوان إلى المرج صباح اليوم االثنين واألبواب مفتوحة، على مسافة  سار قطار مترو أنفاق الخط األول

ظل باب العربة مفتوحا بداية من محطة عين حلوان وحتى محطة المعصرة، واستقبلت السيدات الموجودات العربة بحالة من 

ب مفتوح عشان يجيب طراوة". وبدأت الراكبات فى العودة االندهاش والسخرية والغضب، وعلقت إحدى الراكبات "أهو سايبلنا البا

إلى الخلف والتدافع داخل العربة، خشية سقوط إحداهن من العربة، بسبب سير المترو بسرعة مع اندفاع تيار الهواء، مما أدى 

ترو األنفاق دون غلق أبوابه، إلى حدوث حالة من االرتباك داخل العربة. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة األولى التى يسير فيها م

 .حيث اعتاد ركاب المترو على ذلك المشهد
 2102-2-22 اليوم السابع

http://rassd.com/177630.htm
http://rassd.com/177774.htm
http://www.ahram.org.eg/News/131824/29/478090/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-5-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9/2596473#.VsrOZPkrLIU
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 توقف حركة قطارات الصعيد جراء سقوط أسالك كهرباء ضغط عاٍل بالجيزة

سقوط أسالك كهرباء "ضغط عاٍل" على شريط السكة الحديد بمركز العياط  توقفت حركة قطارات الصعيد في االتجاهين؛ بسبب

منهم  01تم نقل و شخًصا جراء الحادث 21يأتي هذا بعد أيام من حادث قطار بني سويف والذي أدى إلى إصابة أكثر من و بالجيزة

 .مصاًبا آخرين إلى مستشفى ناصر المركزي 20إلى مستشفى بني سويف العام، و

 2102-2-20 رصد

 

 تعليمال

 

 معلما لشاغلي وظيفة "معلم مساعد" 2220"التعليم" تتخذ إجراءات تعيين 

( ينص على اتخاذ إجراءات التعيين 22أصدر الدكتور الهاللي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم )

وظيفة معلم أو ما يعادلها لشاغلي وظيفة معلم مساعد وما في مستواها، الذين حصلوا على شهادة الصالحية، واستوفوا  على

 (.2220كل الشروط المطلوبة للتعيين على وظيفة معلم وعددهم )

 2102-2-22 الوطن

 

 

 االعالم

 

 «أنت محتاج حد يفوقك«: »عمرو أديب»تضى منصور لـمر

شن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، هجوما حادا على اإلعالمي عمرو أديب، بعد وصفه للمصريين بـ"شوية كالب 

العاصمة،  وأضاف منصور خالل مداخلة هاتفية في برنامج "إنفراد" المذاع على فضائية على حد وصفه –مطلوقة في اإلعالم" 

"من يسب الشعب المصري هو اللى بيهوهو"، مشيًرا إلى أنه يجب على ملك السعودية اتخاذ قرار بغلق البرنامج، مضيفا: "إذا لم 

وتباع: "شعب مصر محترم حتى من نختلف معهم ال يجب  ."يغلق البرنامج سنطردك خارج القناة، ونقدر نعلقك على باب قناتك

على قناة سعودية، موجًها رسالة لـ"أديب"، قائًلا:" أنت محتاج حد يفوقك يا عمرو.. أقسم باهلل لو سبهم ووصفهم بـ"الكلب" 

كان شتمني أنا مكنتش خرجته من األستوديو.. وما بالك بقى سبه لشعب مصر"، مطالًبا هيئة االستثمار بوقف قناة "القاهرة 

 اليوم".

 2102-2-22 بوابة االخبار

 

 رئيسا لقطاع القنوات االقليمية« هاني جعفر»تجديد تعيين 

 قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تجديد تعيين د. هاني جعفر، رئيًسا لقطاع القنوات اإلقليمية باتحاد اإلذاعة والتليفزيون

 عصام األمير، رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون. وصدر القرار بناء على ترشيح من

 2102-2-02 الشروق

 

http://rassd.com/177699.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/986197
http://akhbarelyom.com/article/56ca3bad9e78738235789aa5/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%82%D9%83-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1456094125
قرر%20رئيس%20الوزراء،%20شريف%20إسماعيل،%20تجديد%20تعيين%20د.%20هاني%20جعفر،%20رئيسًا%20لقطاع%20القنوات%20الإقليمية%20باتحاد%20الإذاعة%20والتليفزيون.
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 سياحهال

 "بعد مقتل "ريجيني %11اإليطالية إلى مصر تراجع الحجوزات 

، بعد مقتل الطالب اإليطالي جوليو %11قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن الحجوزات اإليطالية إلى مصر تراجعت بنحو 

ة األوروبية ريجيني في القاهرة، في الوقت الذي حّذر فيه عاملون في القطاع السياحي من امتداد تداعيات األزمة إلى السياح

بشكل عام، والتي تراجعت حجوزاتها أيضا، ولكن بنسب أقل حدة. وقررت إدارة متحف "تورينو" في إيطاليا مؤخرا إطالق اسم 

ريجيني على قاعة اآلثار المصرية بالمتحف، وهو ما اعتبره مسؤولون وعاملون في قطاع السياحة المصرية أكبر دعاية سلبية 

 ل زيارة الماليين لهذا المتحف سنويا.لسياحة مصر، السيما في ظ

 2102-2-20 العربي الجديد

 زراعهال

 فداناً  221ارتفاع حرائق زراعات القصب بقنا لـ 

 221ارتفعت مساحة زراعات القصب المحترقة، والتى شهدها مركزي دشنا وأبو تشت شمال محافظة قنا، األحد، إلى ما يزيد عن 

 .فدانًا ، بسبب حرق مخلفات القصب من قبل المزارعين، وأدت إلى زيادة المساحات بسبب الرياح الشديدة 

 2102-2-20 يهمصر العرب

 قباطاأل

 

 مسيحية تحث الطالب على حب الوطن بلوحة لـ"الشعراوى": ياريت كلنا نحب مصر

أؤمن أن الدين هلل والوطن للجميع، والشيخ الشعراوى رجل دين وعالم وعاقل، وأنا أحترمه جدًا، عشان كده عملت له لوحة »

، مسيحية، وتعمل إخصائية اجتماعية «نادية بشاى»هى  .«بصورته، وعلقتها فى مدرستى، تحمل مقولته الشهيرة عن مصر

االبتدائية التابعة إلدارة إيتاى البارود التعليمية بمحافظة البحيرة، ال تشعر بغضاضة فى مشاركة « فراولو»أولى فى مدرسة 

وى، فيها، كان آخرها المولد النبأنظم ندوات فى المدرسة فى المناسبات الدينية المختلفة وأشارك »المسلمين مناسباتهم الدينية: 

 «.ألننى أؤمن أن الدين هلل والوطن للجميع

 2102-2-20 االقباط اليوم

 أخرى

 

 الحمى القالعية تتسبب في نفوق الماشية بالغربية

من الثروة الحيوانية بقرى المحافظة خاصة  %21قضت في العام الحمى القالعية على  والتي 2102خوفا من تكرار كارثة عام 

قرية "اشواى الملق" التي تعتبر قلعة تربية المواشي وإنتاج األلبان بالدلتا وبعد إعالن د. مصطفي الشيخ وكيل وزارة الطب 

 اللعين تجولنا بقري المحافظة لنتأكد من حقيقة األمرالبيطري بالغربية لـ "بوابة أخبار اليوم" خلو المحافظة من هذا المرض 

وقال احد المربين بقرية ميت حبيش القبلية مركز طنطا "بيوتنا خربت" ونحن مقبلون بالفعل علي أزمة جديدة تشبه أزمة 

 حيث أكد صديق سرحان، مزارع، أن مرض الحمى القالعية عاد مرة أخرى للظهور بين المواشي . 2102

 2102-2-22 بوابة االخبار

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/2/21/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-90-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/938307-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%80-250-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=144952
http://akhbarelyom.com/article/56ca6cd09e78734749574ba3/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1456106704


 

 

2102فبراير 22  مرصد اإلعالم المصري       25   

 

 قرية في الغربية ٣٠٠انقطاع مياه الشرب عن استمرار 

قرية بمراكز المحلة وسمنود وبسيون وقطور وكفر الزيات انقطاع مياه الشرب عنها في ظاهرة لم تحدث قبل.  ٣٠٠شهدت أكثر من 

قديم ، وت«التقاعس، واالكتفاء بالشو اإلعالمي»األهالي إلى شراء المياه واالعتماد على المياه الجوفية، متهمين المحافظ بـواضطر 

وشكا أهالي قرى صالحجر وكفر الدوار وسالمون «.سوء أداء المحافظ»عشرات االستغاثات إلى رئاسة الجمهورية يشكون فيها 

وقرانشوا وكفر سليمان وكفر سالم في بسيون وقرى ميت عساس وبناصير في سمنود وقرى وكتامه وشبراتنا وجناِح والقصابة 

ودمرو وبشبيش وميت سراج ونمرة البصل التابعة لمركز المحلة، وقرى كفر سنباط ودمنهور الوحش وتفهما العزب التابعة لمراكز 

ساعات في اليوم وتفاقم موجة من العطش، التي  ٣٠زفتى بمحافظة الغربية استمرار سيناريو انقطاع المياه لفترات تجاوزة 

اجتاحت منازل كافة سكان القرى وصعوبة وصولها إلى باقي منازل القرى طوال اليوم الفتين إلى أن كافة المسؤولين بالجهات 

 اناتهم.التنفيذية والشركة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي ال يلتفتون إلى مع

 2102-2-22 لمصري اليوما

 ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات بالمحافظات

وقال التقرير، إن متوسط أسعار الخضراوات  فبراير 20رصد تقرير وزارة المالية، حركة أسعار الخضروات داخل األسواق المصرية األحد 

 أسعار التجزئة التي تصل إلى المستهلك العادي، مشيًرا إلى ارتفاع ملحوظ في األسعار.على مستوى محافظات مصر، وهي 

 2102-2-02 بوابة االخبار

 موانئ بالسويس وشرم الشيخ لسوء األحوال الجوية 2إغالق 

بحر األحمر، اليوم اإلثنين، عن إغالق موانئ السويس األربعة بسبب أعلن عبد الرحيم محمد، مسئول اإلعالم بهيئة موانئ ال

وقال عبدالرحيم: إن المواني التي تم إيقاف حركة  عقدة 22األحوال الجوية السيئة، وسرعة الرياح المحملة باألتربة التى بلغت 

وأشار ." لنقل المواد البترولية وبورتوفيق للركابالمالحة البحرية بها هي موانئ " األدبية للبضائع والسخنة للحاويات والزيتيات 

 مصطفي إلى استمرار غلق ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء لليوم الثاني، وانتظام المالحة بموانئ الغردقة وسفاجا.

 2102-2-22 بوابة االهرام

 

 ارتفاع فى أسعار اللحوم داخل األسواق

فبراير، إن أسعار اللحوم داخل األسواق، شهدت ارتفاعا ملحوظا على مختلف محافظات  20ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية،األحد 

 011و 21محافظة اإلسكندرية األعلى سعًرا في اللحم البتلو، وتراوح سعر لحم البتلو ما بين وتعتبر   الجمهورية مع بداية األسبوع

 جنيًها لتكون محافظة دمياط األعلى سعرا. 11و 21جنيًها، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 

 2102-2-02 بوابة االخبار

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/897217
http://akhbarelyom.com/article/56ca32ed9d7873ac597f1fa3/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-1456091885
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/860961/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82--%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56c9d9669e7873770b2f6db4/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-1456068966
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

  مصريا بجنسيات أجنبية 22الرسمية تنشر قرارات "الداخلية" بقبول تجنيس الجريدة 

مواطنا  20لـ عبد الغفار، وزير الداخلية، باإلذن  مجدينشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم االثنين، قرارا للواء 

 20ـ لدة، قرارا ثانيا لوزير الداخلية، باإلذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم االحتفاظ بالجنسية المصرية. كما نشرت الجري

 27ـ لمواطنا، بالتجنس بجنسيات أجنبية مع االحتفاظ بالجنسية المصرية، كما نشرت الجريدة، قرارا ثالثا لوزير الداخلية، باإلذن 

  .مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم االحتفاظ بالجنسية المصرية

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 "الداخلية" تتخلى عن أمناء الشرطة وتبدأ قبول طلبات "معاوني األمن"

 مما الشرطة، أمناء أزمة لمعالجة نظرها، وجهة من كحاًل األمن، معاوني معهد إلى االنضمام أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب

 ،"االمن معاون" لوظيفة الطلبات تلقي باب فتح الوزارة وبدأت.الوقت مرور مع الشرطة أمناء عن تخليها في الوزارة بدء ذلك يعني

 تأهيلهم معاونى األمن بعد تعيين م(، ليتم0120لسنة  011قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم ) بتعديل قرار صدور بعد

 .أيدي وزارة الداخلية على

 22/2/2102 رصد

  "وزير الداخلية يلتقي أسرة قتيل "الدرب األحمر

وزير الداخلية، فور عودته من مدينة شرم الشيخ، على سيد إسماعيل والد "محمد"، الذي توفى استقبل اللواء مجدي عبد الغفار 

وأعرب عن أسفه لهذا الحادث األليم، مؤكدًا استنكاره وجميع العاملين بهيئة الشرطة  إثر إطالق رقيب شرطة النار عليه وأشقائه

الشرطة، الذي ال يعبر عن واقع وطبيعة العمل الوطنى الذي يقوم لهذا العمل الشائن والتصرف غير المسئول من قبل أحد أفراد 

وأكد أن وزارة الداخلية ستكفل له الحصول على كافة .به رجال الشرطة وإحترام سيادة القانون وحفظ أمن المواطن وصون كرامته

 الشخصية.حقوق نجله القانونية، والتى لن تضيع هدرًا، مشددا على أن الحصول على حق نجله مسئوليته 

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 الداخليةالمتحدث باسم أفراد الشرطة: ردع المتجاوزين من األفراد رسالة للجميع ونطالب بلقاء وزير 

قال حسن شندى المتحدث الرسمى باسم أفراد هيئة الشرطة وعضو مجلس إدارة النادى العام ألمناء الشرطة، إن ردع المتجاوزين 

وطالب بسن تشريعات من شأنها ردع .من أفراد الشرطة رسالة للجميع، ووزارة الداخلية تضرب بيد من حديد على متجاوزيها

وطالب بسرعة عقد لقاء مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وبعض .اء بذلك وال نرفضهالمتجاوزين، موضحا أننا سعد

يوًما على ذمة  02من أمناء الشرطة  2أعضاء النادى المنتخبين لبث الطمأنينة بين صفوف األفراد.وعلق على قرار حبس 

 ومجريات التحقيق وننتظر انتهاء التحقيقات وإعالنها.التحقيقات اليوم األحد، قال إن القانون فوق الجميع ونتابع األحداث 

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B3-66-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AC/2596532#.VsrjP_l97IU
http://rassd.com/177828.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%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%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1--%D9%86%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%83%D9%85/2596157#.VsrDP_l97IV
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/860918/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7.aspx
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 ضابًطا بالدورة الخامسة للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية 001أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 

شهد اللواء عمرو األعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، حفل تخريج الدورة الخامسة من الضباط المتدربين بكلية 

 كلية التدريب والتنمية وقيادات األكاديمية.ضابطًا "عام وتخصصي"، وقد حضر الحفل اللواء مدير  001التدريب والتنمية وعددهم 

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 ن لمجالس التأديب وثمانون متهمون باالنتماء لإلخوانمن األمناء واألفراد محالو 2222مصدر أمني: 

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم األحد، إن عدد المحالين للمجالس التأديبية واالحتياط من أمناء وأفراد الشرطة والخبراء 

ار بسمعة الهيئة شخصا من مختلف الرتب، التهامهم بمخالفة قواعد الضبط والربط االنضباطى واإلضر 2222وصل إلى 

وتصاعدت موجة غضب في اآلونة األخيرة ضد ممارسات أفراد الشرطة بخاصة األمناء، عقب مقتل سائق برصاص رقيب .الشرطية

أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية العام أواخر شهر  1شرطة في منطقة الدرب األحمر األسبوع الماضي، وبعد تعدي 

للمجالس التأديبية، كما تم إنهاء  2111من هؤالء لالحتياط و 272المصدر، ألصوات مصرية، أنه تمت إحالة وأوضح .يناير الماضي

وأضاف المصدر أن التهم األساسية التي تواجه هؤالء هي .خفير نظامي 011رقيبا من الدرجة األولى و 001أمين شرطة و 011خدمة 

شخًصا وجهت إليهم تهمة االنتماء  11ماء إلى جماعة اإلخوان، الفتا إلى أن اآلراء السياسية والتجاوزات مع المواطنين واالنت

 ألف تقريبا في كل أنحاء مصر. 010وأشار المصدر إلى أن عدد األفراد واألمناء والخفراء يصل إلى .لإلخوان

 22/2/2102 بوابة األهرام

 

 الداخلية: ال صحة لقيام أمين شرطة بإشهار سالحه الميرى داخل دار القضاء العالي

عى، االجتما نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، صحة ما تداولته بعض المواقع اإلخبارية وتناقلته بعض صفحات التواصل

حول قيام أحد أمناء الشرطة بإشهار سالحه الميرى داخل دار القضاء العالي، وقال إن ما تم تداوله فى هذا الصدد عاٍر تمامًا عن 

الصحة.وأشار المصدر إلى أن حقيقة الواقعة تخلص فى أنه أثناء عرض المدعو محمود محمد السيد )أمين شرطة مفصول منذ 

جنايات حدائق  2100لسنة  2002لنقض بدار القضاء العالى للنظر فى الطعن المقدم منه فى القضية رقم عامين( على محكمة ا

القبة، الصادر ضده فيها حكم بالحبس عامين، أصدر المستشار رئيس الدائرة قراره برفض النقض والتنفيذ عليه، وتم ضبطه 

 واتخاذ اإلجراءات القانونية دون حدوث ثمة وقائع.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 سائحة بريطانية تتهم ضابط شرطة بالتحرش بها جنسيا في الغردقة

 دقالفنا بأحد تواجدها أثناء الغردقة، في األحد، ضابط شرطة مصريا، بالتحرش بها جنسيااتهمت سائحة بريطانية صباح اليوم 

 تقديم فور أنه الواقعة، بشأن وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدرته اليوم.والدتها برفقة الغردقة مدينة في السياحية

 .ه، وتبين أنه من قوة مديرية أمن البحيرةعلي للقبض الشرطة ضابط إلى أمنية قوة توجهت للبالغ، البريطانية السائحة

 20/2/2102 رصد

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/860646/%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%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC--%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/860863/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/860875/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1.aspx
http://rassd.com/177810.htm
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 الداخلية المصرية تسحب سالح أمناء الشرطة بعد انتهاء دوامهم

بحق المواطنين، وطالب الكثير تزايدت في الساعات األخيرة إدانات السياسيين ونواب البرلمان والنشطاء لتجاوزات رجال الشرطة 

وفي محاولة المتصاص هذا الغضب الشعبي، .منهم بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وتطهير الشرطة وإعادة هيكلة الوزارة

 نم المخطئين لمحاسبة بنفسها ستبادر الوزارة أن خالله أكد مساعديه، مع السبت اجتماعا الغفار عبد مجدى عقد وزير الداخلية

وشدد عبد الغفار، في تصريحات صحفية، .الصدد هذا في اتخذتها التي اإلجراءات على العام الرأي وستطلع رادع، بشكل أبنائها

وأصدرت وزارة الداخلية، .على أن الداخلية لن تحمي أمناء الشرطة الذين يسيئون استخدام صالحياتهم ويعتدون على المواطنين

لشرطة بضرورة تسليم أسلحتهم وعدم اصطحاب السالح معهم للمنزل أو التنقل به عقب انتهاء السبت، توجيهات مشددة ألمناء ا

 دوامهم.

 21/2/2102 20عربى

 -محاكم ونيابات: 

 المتهم بقتل "سائق الدرب األحمر" للمحاكمة الجنائية العاجلةإحالة أمين الشرطة 

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة أمين الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب األحمر إلي المحاكمة الجنائية العاجلة، 

كلية، أن المتهم تعمد قتل وتحديد جلسة مستعجلة لمحاكمته.وكشفت تحقيقات أحمد األبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة ال

المجني عليه، وذلك بعد أن تأكدت تحريات المباحث، واللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الداخلية، أن المتهم قصد قتل المجني 

 عليه وأنه قتله عمًدا.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 محكمة القضاء اإلداري تقضي بترك الخصومة في دعوى أبو هشيمة ضد قناة النهار

أحمدالشاذلي اليوم األحد، بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار 

 القضائية المقامة من رجل األعمال أبو هشيمة، المطالبة بسحب الترخيص الصادر لقناة "النهار" الفضائية.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 القضاء اإلداري تقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني ينتمي لمنظمة حماس

نسية عن الفلسطينى هشام الطيب، قضت محكمة القضاء اإلدارى، اليوم األحد، بتأييد قرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الج

 والتى قالت تحريات وزارة الداخلية عنه، إنه ينتمي لمنظمة حماس الفلسطينية.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 رفض دعوى إلغاء قرار انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة برفض 

 دعوة الجمعيات العمومية للمحامين إلجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية.الدعوى المطالبة بإلغاء قرار 

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

http://arabi21.com/story/889263/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/860605/%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%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/860776/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/860778/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/860805/%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%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD.aspx
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 أمناء شرطة بتهمة التحريض ضد الداخلية 2نيابة أمن الدولة تقرر حبس 

يوما على ذمة التحقيقات بتهم التحريض على جهاز الشرطة وإثارة  02من أمناء الشرطة،  2قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 

العام.وواجهت النيابة المتهمين بأنهم حاولوا التحريض على وزارة الداخلية، والسعي للظهور الفوضى ومحاولة تعكير صفو الرأي 

في برنامج على أحد الفضائيات.وألقت األجهزة األمنية القبض على األمناء بمدينة اإلنتاج اإلعالمي أمس السبت، قبل ظهورهم 

 دم برنامج "العاشرة مساء".في إحدى الحلقات التلفزيونية، مع اإلعالمي وائل اإلبراشي مق

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 حجز أميني شرطة بتهمة تهريب متهم بمحكمة مصر الجديدة

ة الجزئية، حجز أمينى شرطة حرس محكمة مصر الجديدة، على ذمة تحريات المباحث، حول اتهامهما بتهريب قررت نيابة النزه

 متهم أثناء عرضه على النيابة.

 20/2/2102 بوابة األهرام

 

 سنوات ألميني شرطة تسببا في بتر يد مدرس بالشرقية 1السجن المشدد 

سنوات على أميني شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، بعد التعدي على مدرس  1قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن المشدد 

 منزله بقرية العواسجة، وإصابته في يده، مما أدى إلى بتر يده اليمنى.أمام 

 20/2/2102 بوابة األهرام

 -اعتقاالت: 

 عملية إرهابية وضبط أحد أعضاء تنظيم "أجناد مصر" بحوزته متفجرات ببوالق الدكرور الداخلية: إحباط

أعلنت مباحث الجيزة عن تمكنها من إحباط عملية إرهابية والقبض على مهندس ينتمي "لتنظيم أجناد مصر" داخل شقة 

 بمنطقة بوالق الدكرور قام بتفخيخها بمواد متفجرة.

 22/2/2102 بوابة األهرام

 

 من مرتكبي الهجوم على كمين المرازيق بالبدرشين 0الداخلية: ضبط 

الذي وقع على كمين أمني بالمرازيق بمنطقة البدرشين، الثالثاء من مرتكبي الهجوم  0أعلنت قوات األمن بالجيزةالقبض على 

 آخرين. 2الماضي، وأسفر عن مقتل أمين شرطة وإصابة 

 20/2/2102 امبوابة األهر

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/860842/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/860855/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/860877/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/860960/%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%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/860636/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%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%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A8.aspx
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــــــ

 حجازى يشارك فى مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف بالكويت

غادر القاهرة صباح امس الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة إلى دولة الكويت الشقيقة فى زيارة رسمية 

ويهدف المؤتمر  من الشهر الجارى . 22و 20دول التحالف والمقام بدولة الكويت يومى  للمشاركة فى فاعليات مؤتمر رؤساء اركان

الذى يستمر ليومين الى مناقشة وتبادل اآلراء وتطوير البرامج واآلليات الالزمة لتعزيز التنسيق بين الدول األعضاء بالتحالف وفقا 

 ات تخدم األمن اإلقليمى والدولي.لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات بهدف الوصول إلى إجراء

 22/2/2102 األهرام

 

 أحمد شرارةالطفل المتحدث العسكرى يكشف أبعاد قضية المتهم 

سنة،  21أبعاد قضية أحمد منصور قرنى شرارة، الذى يواجه حكما بالسجن أوضح العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى 

 بتهمة إثارة الشغب وحرق منشآت عامة, مشيرا الى انه طبقا ألوراق القضية التى نظرت أمام القضاء تلخص الواقعه فى اآلتى :

د بمدينة الفيوم ثم تحركوا فى مظاهرة تجمع عدد كبير من جماعة األخوان أمام عدد من المساج 2107/  0/  0أواًل : بتاريخ 

جابت شوارع المدينة ورصد مع بعضهم أسلحة آلية وخرطوش وزجاجات مولوتوف ثم توجهوا جميعًا إلى أحد ميادين المدينة ، 

رية وقامو بإشعال النيران بإطارات السيارات ونتج عن ذلك قطع طريق القاهرة الفيوم، كما قام عدد منهم بإطالق األعيرة النا

بشكل عشوائى إلرهاب المواطنين مما دفع األهالى إلى اإلشتباك معهم وحال حضور قوات الشرطة المدنية لفض اإلشتباك 

بإدرهم عناصر اإلخوان بإطالق األعيرة النارية بكثافة مما نتج عنه وفاة ثالثة أشخاص مدنيين وإصابة عدد كبير من أفراد 

بمحيط الواقعة كما تم إتالف عمدى لبعض المنشآت والمرافق العامة التى تقدر  الشرطة المدنية والمدنيين الموجودين

سيارة مجلس  -سيارات شركة الغاز بالفيوم  -بماليين الجنيهات ) مديرية الصحة بالفيوم ــ عدد من سيارات قوات الشرطة 

 الدفاع الوطنى(.

اع األمن الوطنى ورد به إشتراك المدعو / أحمد منصور قرنى تم تحرير محضر تحريات بمعرفة قط 2107/  0/  7ثانيًا: بتاريخ 

 سنة ( طالب ومقيم بقحافة شارع عرابى بندر الفيوم مع أخرين فى الوقائع محل التحقيق . 02شرارة ) 

حريات أصدرت نيابة الفيوم العامة قرار بضبط وإحضار المذكور بناءًا على ما ورد تجاهه بمحضر ت 2107/  0/  2ثالثا: بتاريخ 

 قطاع األمن الوطنى ، وبإنتقال جهات الضبط لمحل اإلقامة تبين هروبه لمكان غير معلوم .

( إدارى قسم الفيوم لنيابة غرب القاهرة العسكرية من 211/2107وردت أوراق القضية رقم ) 2102/  2/  01رابعًا: بتاريخ 

( جنايات عسكرية غرب 2102/  221وأعيد قيد القضية برقم ) 2107( لسنة 002النيابة العامة لإلختصاص وفقًا للقانون رقم ) 

 القاهرة .

( متهم لمحكمة 002أحيل المذكور ) كونه هارب ولم يستجوب( مع باقى المتهمين وعددهم ) 2102/  7/  1خامسًا: بتاريخ 

المتهمين بمحل إقامتهم  الجنايات العسكرية والتى قررت ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وأفادت جهات الضبط بعدم وجود

 وتبين هروبهم لمكان غير معلوم وقد أسند للمتهم / أحمد منصور قرنى شرارة اإلتهامات الواردة بقرار اإلتهام .

 صدر الحكم بإدانة المتهم فيما هو منسوب إليه . 2102/  2/  02سادسًا: بتاريخ 

 22/2/2102 األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131824/25/478018/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88.aspx
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 القائد العام ورئيس األركان يلتقيان رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية

دانفورد رئيس التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي الفريق أول جوزيف 

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بزيارة الفريق أول  هيئة األركان المشتركة األمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالًيا.

جوزيف دانفورد رئيس هيئة األركان األمريكية إلى مصر والتي تعكس عالقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات 

ان ك البلدين خالل هذه المرحلة الحرجة وتؤسس لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك خالل المرحلة القادمة.  المسلحة لكال

الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد استقبل رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية حيث أجريت له 

وبحث الطرفان عدًدا من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك  ة الدفاع.مراسم استقبال رسمية بمقر األمانة العامة لوزار

في ضوء عالقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكال البلدين خاصة في مجاالت التدريبات المشتركة ونقل 

-قات التاريخية واالستراتيجية المصريةوأكد عمق العال وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.

األمريكية والتي تعد مثاال يحتذى به في التقارب والتعاون بين الشعوب، والتي تستند إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة 

حة ار قادة القوات المسلحضر اللقاء عدد من كب لكال البلدين إلرساء دعائم األمن والسالم واالستقرار واقتالع جذور التطرف واإلرهاب.

 والسفير األمريكى القاهرة.

 12/2/2102 بوابة األهرام

 القاهرة يغادر األمريكي األركان رئيس

فبراير، بعد زيارة لمصر  20غادر رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية، الفريق أول جوزيف دانفورد، مطار القاهرة صباح األحد 

 .استغرقت يومين

 20/2/2102 بوابة األخبار

 فى أكبر مناورة مصرية عربية انطالق فاعليات التدريب المشترك "رعد الشمال" بالسعودية

انطلقت فاعليات التدريب المشترك "رعد الشمال" بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية 

دولة عربية وإسالمية، ويعد التدريب األكبر من  21المسلحة المصرية والسعودية باإلضافة إلى أكثر من والمراقبين من القوات 

نوعه الذى تشهده المنطقة، وتأتى مصر فى المركز الثانى من حيث عدد القوات والتخصصات المشاركة بعد المملكة العربية 

المسلحة المخططة مسبًقا مع نظائرها من الدول الشقيقة السعودية، وذلك فى إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات 

وقدم اللواء أركان حرب فكرى إمام مدير التدريب من الجانب المصرى الشكر والتقدير لألشقاء السعوديين القائمين  والصديقة .

 مناطق التدريب، مؤكًدا حرص على التدريب على حفاوة االستقبال للقوات المصرية منذ وصولها إلى األراضى السعودية وتحركها إلى

 القوات المسلحة المصرية على تعميق وتكامل العالقات العسكرية التى تربط البلدين الشقيقين ودول التحالف العربى .

 21/2/2102 موقع وزارة الدفاع المصرية

 الجنازة العسكرية التى أقيمت للدكتور بطرس غالىالسيسى يتقدم 

تقدم السيسى الجنازة العسكرية للدكتور بطرس بطرس غالى األمين العام األسبق لمنظمة األمم المتحدة، والتى أقيمت بمنطقة 

 شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيباء والمراسم العسكرية بالتجمع الخامس، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزر

تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وعدًدا من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ورموز و

 الفكر والسياسة بمصر وممثلين عن عدد من المؤسسات االممية والدولية .

 01/2/2102 موقع وزارة الدفاع المصرية
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