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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

يناقش مع صائب عريقات األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع عملية السالموزير الخارجية   

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الثالثاء 

يذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين فبراير الجاري الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنف 22

الفلسطينيين، حيث تم مناقشة األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية في االراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة 

اطلع  ول الفلسطينيوأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن المسئ اقليميًا ودوليًا لتحريك عملية السالم الفلسطيني اإلسرائيلي.

وزير الخارجية على نتائج االتصاالت التي قام بها مؤخرًا مع االطراف الدولية الرئيسية، وفي مقدمتهم الواليات المتحدة والمانيا 

وفرنسا، كما استمع الى نتائج االتصاالت التي اجراها سامح شكري مع المسئولين األمريكيين واالوربيين والتي تستهدف دراسة 

ييم البدائل المطروحة لتحريك عملية السالم ووقف االنتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق هدف اقامة وتق

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية  الدولة الفلسطينية المستقلة على اساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.

مة ستشهد المزيد من الجهود والتحركات التي تقوم بها مصر مع الدول العربية الشقيقة تصريحاته، مشيرًا إلى ان المرحلة القاد

من أجل بلورة موقف عربي مشترك داعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك رؤية عربية لكيفية التفاعل مع المقترحات 

 ها من المقترحات.المطروحة على الساحة الدولية، بما في ذلك مقترح اقامة مؤتمر دولي للسالم وغير

 22/12/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 المصرية السودانيةإنشاء اللجنة القنصلية الدائمة 

صرح السفير د. هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه سيتم التوقيع فى الخرطوم 

السودانية، والتى ستكون محفاًل لمناقشة كافة الموضوعات  –على مذكرة تفاهم إلنشاء اللجنة القنصلية الدائمة المصرية 

الدولتين الشقيقتين لدى األخرى وفى إطار العالقات الشعبية المتميزة التى تربط البلدين، وذلك خالل زيارة  المتعلقة برعايا

يقوم بها وفد رفيع المستوى يرأسه السيد السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، يضم مسئولين من وزارات الخارجية والداخلية 

ى تشكيل هذه اللجنة فى إطار العالقات األخوية واإلستراتيجية التى تربط بين مصر ويأت فبراير الجارى. 22و 22والعدل يومى 

والسودان، وبحيث تكون إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، وتعكس اتفاق الجانبين على 

مساعد وزير الخارجية أن السيد السفير/ عبد  وأضاف أهمية مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة برعايا البلدين بشكل دورى.

فبراير الجارى، وقد  22الغنى النعيم، وكيل وزارة الخارجية السودانية، قد وجه الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة فى الخرطوم يوم 

ارجية البلدين رحب الجانب المصرى بالدعوة، ومن المقرر أن تنعقد االجتماعات التالية للجنة على مستوى مساعدي وزيري خ

 للشئون القنصلية.

 22/2/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 يستقبل رئيس الوكالة اإليطالية الئتمانات التصديرسفير مصر في روما 

أكد السيد "جوفاني كستاالنتا" رئيس الوكالة اإليطالية الئتمانات التصدير خالل استقباله للسفير عمرو حلمي سفير مصر في 

االعتبار ما تمثله مصر من روما التزام دوائر األعمال اإليطالية بتطوير التعاون االقتصادي مع مصر في مختلف المجاالت، أخذا في 

 .أهمية كبرى كشريك استراتيجي إليطاليا سواء على المستوى السياسي أو االقتصادي

 22/12/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f6db5efb-56f5-400b-842f-741cb7c5d4c2
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=edd420c3-a9fb-436f-9143-0b6cdd13eb52
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f5a408c1-657f-4a4b-86e4-095ff627a5ad
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 مصر ترحب بأى مبادرات لحل خالفات عنتيبى

اكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن مصر ترحب بأى أفكار جديدة أو مبادرات يتم طرحها لحل النقاط والقضايا 

المعروفة باتفاقية عنتيبى من أجل المضى قدما بشكل جماعى وتشجيع شركاء العالقة بخصوص االتفاقية االطارية لمياه النيل 

التنمية الستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل. وذلك حفاظا على التحرك الجماعى لكل دول الحوض من أجل استعادة وحدة حوض 

زى ان مصر لم تغير موقفها بشأن واضاف مغا النيل والمضى نحو إنشاء آليات مستدامة ودعما للتعاون بين دول حوض النيل.

دعم دول حوض النيل فى البرامج والخطط التنموية من خالل برامج بناء القدرات ومشاريع التنمية فى مختلف المجاالت، وتبادل 

 المعلومات،من خالل إنشاء الوكالة المصرية للشراكة فى التنمية التى تركز بشكل رئيسى على منطقة حوض نهر النيل.

 24/2/2102 األهرام

 مصر ترحب بالهدنة فى سوريا .. وتطالب بإنفاذ االتفاق

ألمريكى والروسى، أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه جرت اتصاالت مصرية مكثفة مع الجانبين ا

وأوضح أبوزيد أن الفترة المقبلة تتطلب التزام جميع  للتنسيق بشأن الترتيبات الخاصة بتنفيذ إعالن وقف األعمال العدائية.

 األطراف بإنفاذ االتفاق، وإعالء مصلحة الشعب السورى الذى تفاقمت معاناته، نتيجة استمرار القتال والعنف.

 24/2/2102 األهرام

 رئيس البرلمان الليبي يبدأ زيارة إلى القاهرة لحضور المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية

والوفد المرافق له، مساء الثالثاء، زيارة إلى القاهرة، وذلك لحضور فعاليات بدأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح 

وتبدأ فعاليات المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية، اليوم األربعاء، وتستمر لمدة  المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية.

العربية، حيث يهدف إلى الوقوف على اإلجراءات والتدابير الالزمة ويناقش المؤتمر التحديات الراهنة التي تواجه األمة  يومين.

ُيذكر أن هذا المؤتمر يأتي بمبادرة من البرلمان العربي، وبالتنسيق مع كل من األمانة العامة  للحفاظ على وحدة الصف العربي.

 ة التحديات الراهنة لألمة العربية".لجامعة الدول العربية، واالتحاد البرلماني العربي تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجه

 24/2/2102 بوابة األهرام

 صري في تنزانيا يلتقي رئيس الجمهوريةالسفير الم

سفير حيث أكد ال .استقبل الرئيس التنزاني جون ماجوفولي السفير ياسر الشواف، سفير مصر لدى تنزانيا، بمقر رئاسة الجمهورية

الشواف للرئيس التنزاني أن أولويات مصر في الفترة الراهنة هي تدعيم العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين واالرتقاء 

بها لتصل لمستوى العالقات السياسية الممتازة بينهما، وتنفيذا لذلك فمن المنتظر أن يتم افتتاح مكتب تجاري لمصر قريبا في 

م. من جانب آخر، استعرض السفير مدى اهتمام مصر بتطوير عالقاتها  الثنائية مع شقيقتها تنزانيا، وذلك من خالل دار السال

الدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في العديد من المجاالت للكوادر 

ز اإلسالمي المصري في دار السالم منذ ستينيات القرن الماضي، بجانب قيام مصر ممثلة في وزارة التنزانية، فضال عن وجود المرك

بئر في عدد من المناطق التنزانية وهو ما يعتبر أحد أهم المشروعات للشقيقة تنزانيا والتي  011الموارد المائية والري بحفر 

من أجل استقرار وأمن مصر، وقد أوضح للسيسي ي دعمه غير المحدود من جانبه، أكد الرئيس التنزان تدعمها مصر ماليا وفنيا.

الرئيس التنزاني تقديره لمصر ودورها في الماضي والحاضر، مثنيا على العالقات الثنائية المتميزة منذ فترة طويلة، كما أبدى 

 .ج تنزانيا للتعاون مع مصرا احتياالرئيس التنزاني اهتمامه بتطوير العالقات التجارية واالقتصادية مع مصر، مؤكد

 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.ahram.org.eg/News/131826/25/479484/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%89--%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89--%D9%85%D8%A4%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131826/25/479477/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7--%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861733/%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%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3424c9db-9fba-4d17-a48f-8fe692e24302
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 اليوناني نظيره غدا يلتقي الخارجية وزير

وتتناول  فبراير، نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس وذلك بقصر التحرير. 22يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح األربعاء 

المباحثات العالقات المصرية اليونانية وسبل تعزيزها في شتى المجاالت السيما االقتصادية والسياسية باإلضافة إلى التعاون 

قد ومن المقرر أن يع ين القاهرة وأثينا ونيقوسيا بخالف القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.الثالثي الذي يربط ب

 02وكان وزير الخارجية اليوناني يرافقه وفدا مكون من  الوزيران شكري وكوتزياس في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا مشتركا.

 شخصا ، قد وصل إلى القاهرة مساء اليوم .

 22/2/2102 بوابة األخبار

 السفير بدر عبد العاطى يزور مقر الجامعة األلمانية المصرية فى برلين

فى إطار الحرص على مزيد من تعميق العالقات فى المجال التعليمى بين مصر وألمانيا، قام السفيرد. بدر عبد العاطى بزيارة 

فى برلين. كان فى استقباله د. أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث قام  GUCمقر الجامعة األلمانية بالقاهرة 

نياتها والتقى بالطلبة المصريين وأّكد على أهمية بذلهم كل الجهد من أجل تحصيل العلم بجولة داخل الجامعة والتعرف على إمكا

لنقل الخبرات والعلم إلى بلدهم مصر، خاصة فى ظل حاجة االستثمارات الجديدة فى مصر إلى أيدى عمل متخصصة ومن بينها 

ر مؤسسة "شتيفت نيوتسيله" والتى تضم إحدى المدارس الشركات األلمانية العاملة هناك. كما قام السفير عبد العاطى بزيارة مق

األلمانية فى مدينة "ليبزيج" التى يوجد فرع لها فى مصر، والتقى بالطلبة المصريين الذين يدرسون فى ألمانيا فى إطار برنامج 

درسة، وذلك بحضور مدير التعاون بين الجانبين تمهيدًا لدخول الجامعة، من أجل التعرف على اإلمكانيات التى تتمتع بها الم

 المؤسسة والمسئولين األلمان.

 24/2/2102 اليوم السابع

 سن حاالتهااألردنية في أح -سفير مصر بعمان: العالقات المصرية 

وصف السفير خالد ثروت سفير مصر لدى األردن، العالقات المصرية األردنية بأنها "إستراتيجية" وفي أحسن حاالتها..قائال "إن 

مة جاء ذلك في كل التحديات التي يعاني منها األردن يكون لها أثر على مصر أيضا ألن البلدين يرتبطان بعالقات وثيقة وتاريخية".

األردن لتكريم وكالء السياحة والسفر األردنيين المتميزين بحضور  -السفير ثروت خالل حفل أقامته شركة مصر للطيرانألقاها 

وقال السفير ثروت "إن األوضاع التي تشهدها سوريا والعراق إضافة إلى التهديدات اإلرهابية تلقى  عدد من المسئولين األردنيين،.

ألوضاع في ليبيا وعدم استقرارها بسبب اإلرهاب الذي تعاني منه يؤثر على مصر، مما يستوجب بتداعياتها على األردن كما أن ا

 على البلدين العمل يدا بيد لمكافحة هذه اآلفة".

 22/2/2102 بوابة األهرام

 نحب الشعب المصرى ألنه "لطيف"بالقاهرة:  سفير إسرائيل

قال السفير اإلسرائيلى بالقاهرة، حاييم كورين، إنه يحب الشعب المصرى ألنه لطيف يحب الفكاهة، مشيرا إلى أن التعاون مع 

بشكل جيد فى ظل وجود مصالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب والعالم العربى أجمع كالسعودية واألردن و كل دول مصر يسير 

وأضاف:" نحن نحترم الرئيس السيسى ألنه رئيس منفتح يريد االستقرار فى المنطقة عامة وفى مصر خاصة أنه  الخليج العربى.

وحول تأثير سفارة إسرائيل على  جيدا ما تمر به مصر وما تمر به إسرائيل".يدرك جيدا أن معالم الشرق األوسط تغيرت ويفهم 

 .عاون سوى من الناحية األمنية فقطالعالقات مع مصر، أكد أنهم ال يستطيعون الت

 22/2/2102 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56cccbfe9e78738145e44df8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-1456262142
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-/2599533#.Vs1qffkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861718/%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%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/2599284#.Vs1rLPkrLIU
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 السفير البريطاني: ال يمكن للعالم أن يترك مصر وحدها في دحر اإلرهاب وتعزيز السياحة

رّحب السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، بمبادرة وزارة السياحة تنظيم مؤتمر "التخطيط للنمو: السياحة في مصر في عام 

خالل  -وقال كاسن  على أنه ال يمكن للعالم أن يترك مصر وحدها في دحر اإلرهاب وتعزيز السياحة واالقتصاد."، مشددا 2102

المؤتمر الذي يستهدف إلى تعزيز القطاع السياحي المصري حسبما أفاد بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم 

 وزارة السياحة فلدينا مصالح متبادلة قوية في زيادة عدد السائحين في مصر"."إننا نرحب بهذه المبادرة الرائعة من قبل  -

وأضاف أن البريطانيين يحبون مصر ويحبون زيارتها في العطالت، وفي الواقع هناك العديد من البريطانيين في مصر اليوم فهم 

لدى بريطانيا ومصر اهتمام كبير فيما يتعلق  في الغردقة واألقصر ومرسى علم والقاهرة واإلسكندرية وأسوان.. مشيرا إلى أنه

وأوضح السفير البريطاني أنه يعلم "كم هذا مهم من أجل صناعة السياحة وكذلك  بإعادة تشغيل الرحالت إلى شرم الشيخ.

غلب تلالقتصاد ككل، ال يمكن للعالم أن يترك مصر وحدها للتعامل مع هذه المشكالت، يجب أن نبقي االقتصاد المصري قويا لل

وقال كاسن "إنه ولهذا السبب تتخذ بريطانيا وألمانيا وروسيا ودول أخرى خطوات ثابتة على أعلى مستوى بالتعاون  على اإلرهاب".

مع الحكومة المصرية لجعل شرم الشيخ مثاال ألمن المطارات والطيران".وأضاف السفير البريطاني "لقد أعطتنا الحكومة المصرية 

ية في مساعدتنا لتحقيق هذا، وتتفهم أن األولوية األولى ألي حكومة هي حماية مواطنيها. ولذلك فقد حققنا التزاما ممتازا ومهن

معا تقدما هائال في الطريق لحل هذه المشكلة وال تزال االتصاالت مستمرة على أعلى مستوى كل يوم إلنهاء هذا الطريق وإعادة 

 تشغيل الرحالت في أقرب وقت ممكن".

 22/2/2102 بوابة األهرام

 مصر تتقدم بخالص التهنئة لرئيس أفريقيا الوسطى المنتخب

جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بخالص التهنئة للسيد " فوستين أرشانج توادرا" الرئيس تقدمت 

، كما   2102فبراير  04المنتخب ألفريقيا الوسطى بمناسبة فوزه فى الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية التى عقدت فى 

على اجراء االنتخابات  فى أجواء هادئة، مؤكدة دعمها للرئيس المنتخب فى جهوده طى ر بالتهنئة لشعب أفريقيا الوستقدمت مص

في تحقيق  التنمية  طىالستكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية وتلبية تطلعات شعب أفريقيا الوس

 االقتصادية واالجتماعية.

 موقع وزارة الخارجية المصرية

 عريقات: "وزارية فلسطين" تجتمع برئاسة مصر مطلع أبريل المقبل.. ونراهن على دور فاعل للقاهرة

سر منظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة العربية الوزارية التي شكلتها القمة العربية، التي عقدت  أعلن صائب عريقات أمين

بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي لمتابعة الملف الفلسطيني برئاسة مصر، ستعقد اجتماًعا في مطلع شهر أبريل المقبل 

م للجامعة العربية، وذلك لصياغة مشروع قرار عربي حول برئاسة مصر، وعضوية المغرب واألردن وفلسطين واألمين العا

وقال، إن الفلسطينيين يراهنون على الدور الفاعل للشقيقة مصر في  االستيطان االستعماري، وتقديمه إلى مجلس األمن الدولي.

ق اإلنسان، ظل عضويتها غير الدائمة لمجلس األمن، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في مجلس األمن، وفى مجلس حقو

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب سلسلة  وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفى المحكمة الجنائية الدولية.

من اللقاءات بالقاهرة، التى أجراها مع كل من الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية، وسامح شكري وزير الخارجية 

 وق وزير الداخلية اللبناني.المصري، ونهاد المشن

 22/2/2102 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861687/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1ce2b9f5-6a74-40c0-b592-a30452d1e06e
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861526/%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%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7.aspx
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 لمصريةمسؤول في حزب اهلل: عالقاتنا مفتوحة مع الحكومة ا

أكد مسؤول العالقات اإلعالمية في "حزب اهلل" اللبناني، محمد عفيف، أن "عالقات الحزب مع الحكومة المصرية مفتوحة، سواء 

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة  من خالل السفارة المصرية فى بيروت، أم من خالل المسؤولين السياسيين المصريين".

ى لسانه، مضيفة أنه قال أيضا في تصريحاته لها، إن "مصر دولة كبيرة ورائدة، والحزب يسعى دائما "المصري اليوم"، الثالثاء، عل

 ألن تكون مصر هي الدولة الرائدة التي تقود المصالحة بين األطراف المختلفة، سواء داخل األمة العربية أم في محيطها اإلقليمي".

" وصل إلى القاهرة االثنين، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي وكشف عفيف أن وفدا رفيع المستوى من قادة "حزب اهلل

ولم يستبعد عفيف أن يعقد الحزب لقاءات مع المسؤولين المصريين، لكنه قال: "إن الوفد لم يحدد  الراحل محمد حسنين هيكل.

وفد للعزاء في هيكل، الذي أقيم مساء ووصف قرار الحزب بتشكيل  مواعيد لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين خالل الزيارة".

 االثنين، بأنه "كان أمرا حتميا، نظرا للعالقات الطيبة التي كانت تربط الفقيد بقيادات الحزب"، وفق قوله.

 22/2/2102 20عربي

 لمهنية: السيسي في االتجاه الخاطئالكونفدرالية الدولية للنقابات ا

" التكتيكات الغليظة للشرطة المصرية، وسلسلة االختفاءات القسرية، والتصاعد في قمع المجتمع المدني يظهر أن حكومة 

جاء ذلك في سياق بيان أصدرته الكونفدرالية الدولية للنقابات المهنية تحت عنوان "مصر:  السيسي تسير في االتجاه الخاطئ".

 ."يريجين"ريد العدالة من أجل الباحث اإليطالي المقتول"، دعت فيه الرئيس إلى التيقن من إجراء تحقيق كامل في مقتل الطالب ن

 24/2/2102 مصرالعربية

 ر السخريةسفيرة أمريكية: منع سفر حسام بهجت يثي

وصفت سينثيا شنايدر السفيرة األمريكية السابقة لدى هولندا منع الصحفي حسام بهجت من السفر بالمفارقة التي تثير 

السلطات المصرية منعت حسام بهجت من السفر إلى األردن للتحدث “وكتبت شنايدر عبر حسابها على تويتر  الثالثاء:  السخرية.

 . يا لها من مفارقة ساخرة".عن العدالة في العالم العربي

 24/2/2102 مصرالعربية

 العفو الدولية: أوباما ضمن منتهكي الحريات والسيسي األبرز عربياً 

نتقاد منظمة العفو الدولية في تقريرها نال الرئيسان األميركي باراك أوباما، والمصري عبد الفتاح السيسي، نصيبًا وافرًا من ا

وحرصت المنظمة  .صفحة تغطي أوضاع الحقوق والحريات في العالم أجمع 242السنوي الصادر اليوم األربعاء، والمؤلف من 

كعادتها عند إصدار تقاريرها السنوية على تضمين اسم كل رئيس أو ملك في مقدمة الصفحات المتعلقة بدولته، في تأكيد 

منها أن صانع السياسات األول في بالده هو أول من يتحمل المسؤولية األخالقية والجنائية والسياسية والتاريخية عن  ضمني

أما في مصر فقد تفوقت قوات األمن على نظيرتها األميركية في وجاء فى نص التقرير " كافة االنتهاكات التي تدور في عهده. 

وبخاصة في سيناء، كما امتدت انتهاكاتها لتشمل إلى جانب المواطنين المصريين استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين 

المواطنين الفلسطينيين في غزة ومواطني ليبيا، حيث قتلت الطائرات المصرية مدنيين ليبيين جراء غارات شنتها على 

الجيش المصري أنفاقًا للتهريب تحت إرهابيين مفترضين في ليبيا.وأغلقت مصر حدودها مع غزة، معظم فترات العام، كما ودمر 

خط الحدود، وأغرق المنطقة بالمياه، حسبما ورد في التقرير. واستمرت القوات المسلحة بعمليات اإلخالء القسري للتجمعات التي 

 إلى إقامة "منطقة أمنية عازلة". تعيش على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، حيث تسعى السلطات

 24/2/2102 العربي الجديد

http://desktop.arabi21.com/story/889852/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/941286-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6
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%A9/941211-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية: 

 السيسي يستقبل رئيس برلمان عموم إفريقيا

السيسي أمس روجيه نكودو دانج رئيس برلمان عموم إفريقيا، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب. استقبل 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي رحب برئيس برلمان عموم إفريقيا، منوهًا بأهمية 

شريعية لالتحاد اإلفريقي، وأضاف السفير عالء يوسف أن اللقاء شهد تباحثًا الدور الذى يضطلع به البرلمان باعتباره الذراع الت

حول تطورات األوضاع اإلقليمية في إفريقيا، حيث أكد أن الظروف الدقيقة التي تمر بها القارة تتطلب تنسيق وتضافر الجهود في 

 مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها اتساع دائرة اإلرهاب.

 24/2/2102 األهرام

 السيسي يلتقي أمين عام منظمة السياحة العالمية

ياحة  وأعرب عن ألتقى السيسي أمس طالب الرفاعى أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور الدكتور هشام زعزوع وزير الس

سعى مصر الدائم الستخدام أحدث التكنولوجيا فيما يتعلق بالتجهيزات األمنية ورفع كفاءة مستويات التأمين والتعاون مع الدول 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى أكد  خالل اللقاء .الصديقة فى هذا الشأن

ها مصر لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم أعمدة االقتصاد المصري، ومصدراً لدخل شريحة كبيرة من المواطنين، األهمية التى تولي

 فضاًل عن ارتباط الكثير من القطاعات الصناعية والخدمية األخرى به.

 24/2/2102 األهرام

 "2121اليوم السيسى يشهد انطالق فعاليات مؤتمر "مصر 

" بمسرح الجالء اليوم بمشاركة ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة 2121يشهد السيسى، انطالق فعاليات مؤتمر "رؤية مصر 

  .ومتخصصيين فى المجاالت المختلفة

 24/2/2102 اليوم السابع

 اليوم انطالق فعاليات المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية برعاية السيسى

رئيس للمجالس  02البرلمانات العربية، برعاية السيسى، بمشاركة تنطلق اليوم ولمدة يومين فعاليات المؤتمر األول لرؤساء 

عضو من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربى. يأتى المؤتمر بمبادرة من البرلمان العربى  01والبرلمانات العربية، وأكثر من 

 .بىربية واالتحاد البرلمانو العربالتنسيق مع كل من األمانة العامة لجامعة الدول الع

 24/2/2102 اليوم السابع

 السيسي يستقبل وزيرة البيئة الفرنسية 

وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، .ة بالجمهورية الفرنسيةاستقبل السيسي، سيجوِلن روايال وزيرة البيئة والطاق

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي وجه .والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران

العشرين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية التهنئة للوزيرة الفرنسية، بمناسبة توليها منصب رئيس مؤتمر الدول األطراف الحادي و

تزاماتها الواردة في اتفاق لتغير المناخ، وذكر السفير أن السيسي أكد خالل اللقاء على أهمية وفاء الدول المانحة والمتقدمة بال

  .مشيدًا بتعُهد فرنسا بتقديم مليارّي دوالر للمساهمة في تمويل تلك المبادرة باريس

 22/2/2102 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131826/25/479464/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131826/25/479479/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/2599612#.Vs1fT_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2599504#.Vs1fb_l97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861649/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%87%D9%8F%D8%AF-%D9%81.aspx
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 -الحكومة المصرية: 

  يشاركان اليوم فى افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة رئيس الوزراء ومهاب مميش

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور أحمد درويش 

أحمد شوقى رئيس المجموعة االقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس 

رئيس إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، الفتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة. كما يشارك فى مراسم احتفالية االفتتاح، عدد 

من الوزراء ومحافظى مدن القناة وسفراء الدول العربية واألجنبية وممالك السفن المالحية العالمية وممثلى غرف المالحة 

  .شخصية عامة 201ئات السالمة للموانئ والسفن وأكثر من المصرية والدولية وهي

 24/2/2102 اليوم السابع

 

 المصريين بالخارج وننتظر موافقة الجهات األمنيةوزيرة الهجرة: انتهينا من قاعدة بيانات 

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة انتهت من عمل قاعدة بيانات المصريين 

وأضافت في .وعدم اختراقهابالخارج، لكنها تنتظر انتهاء الجهات األمنية من إجراءات التأمين لتحقيق الحماية الكاملة لبياناتهم 

 .تصريح لها، أنها تعمل اآلن على خلق قنوات ثقة مع المصريين بالخارج لجذبهم حتى تتمكن من تجميع بياناتهم دون خوف

 22/2/2102 الشروق

 -البرلمان المصري: 

 فوضى النواب داخل البرلمان تتسبب في رفع الجلسة

اضطر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى رفع الجلسة الصباحية للمجلس أمس، بعد ساعة من انعقادها بسبب 

الحق في مخاطبة السلطة التنفيذية، الفوضى التي سادت القاعة، خالل مناقشاتهم المادة الخاصة بمنح رئيس المجلس وحده 

وهو ما رفضه عدد من النواب، مطالبين بمنح الحق نفسه لرؤساء اللجان النوعية، األمر الذي سبب حالة من الفوضى داخل القاعة، 

 مادة من 21مما اضطر معه رئيس المجلس لرفع الجلسة ساعة تقريبا، ليعود المجلس لالنعقاد مرة أخرى، حيث أقر المجلس 

مواد الالئحة بصفة نهائية. من ناحية أخرى، تقدم الدكتور على عبدالعال باعتذار للصحفيين البرلمانيين، عما حدث من تجاوزات 

ضد أحد الصحفيين من قبل النائب محمود خميس، داعيا نقابة الصحفيين للعدول عن قرارها مقاطعة أعمال مجلس النواب، 

 .للمحررين البرلمانيين بصفة خاصة« وأعضاء رئيسا»معربا عن ثقة وتقدير المجلس 

 24/2/2102 األهرام

 

 مرتضى منصور يقدم "سى دى" حلقة عمرو أديب لرئيس البرلمان

قف برنامج عمرو أديب، حيث سلم على عبد العال رئيس مجلس تقدم النائب مرتضى منصور، ببيان عاجل لوزير االستثمار لو

النواب، "سى دى" وتفريغا لحلقة اإلعالمى عمرو أديب ببرنامجه القاهرة اليوم التى تناولت الهجوم على "منصور" وجدد مرتضى 

ير االستثمار، التخاذ اإلجراءات الالزمة تأكيده على رفضه ما أثير ببرنامج القاهرة اليوم، وقال إنه أعد بيانا عاجال لرئيس الوزراء ووز

". ورد على عبد العال، على كالم منصور: بحسب كالم مرتضى منصورلوقف البرنامج بعد وصف اإلعالمى الشعب بأنهم "كالب" 

  .""سأناقش هذا الموضوع مع وزير االستثمار، ولن نقبل من أى وسيلة إعالمية أن توجه إهانة ألي مواطن مصرى

 22/2/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1/2599434#.Vs1flfl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022016&id=245a786e-b8b2-4803-ba39-6463b3693eea
http://www.ahram.org.eg/News/131826/25/479466/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9---.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%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%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%89-%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7/2599314#.Vs1f2fl97IU
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 اإلمارات بدولة االتحادي الوطني المجلس رئيس يستقبل العال عبد

النواب الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس 

وذكر بيان صدر عن المكتب اإلعالمي بالمجلس أنه تم خالل اللقاء بحث آفاق التعاون البرلماني بين البلدين  .العربية الشقيقة

في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية المقرر عقده  وتنسيق المواقف بشأن القضايا محل االهتمام المشترك، واالستعداد للمشاركة

 .غدا بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيسي

 22/2/1022 بوابة األخبار

 المنصة على النواب مجلس رئيس رأس ويقبل يعتذر عكاشة توفيق

قام النائب توفيق عكاشة باالعتذار لرئيس مجلس النواب د. علي عبد العال على المنصة قبيل بدء الجلسة المسائية، كما قام 

برئاسة د. علي عبد العال على بتقبيل رأسه أمام المجلس.وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت مساء أمس 

تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة في التجاوزات التي صدرت منه في الجلسة الصباحية أمس تجاه المجلس 

 ورئيسه.

 22/2/2102 بوابة األخبار

 النواب مجلس أعضاء يستقبل الداخلية وزير

 استقبل وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، عدًدا من أعضاء مجلس النواب من الشباب في إطار التواصل مع مؤسسات الدولة.

 22/2/2102 بوابة األخبار

 الحريري هيثم النائب عن الحصانة رفع على يوافق النواب مجلس

وافق مجلس النواب على األذن برفع الحصانة عن النائب هيثم أبو العز الحريري، وفقا لطلب النائب للمثول أمام محكمة الجنايات 

، ونزول الشعب ضد تنظيم ٣١٣١يونيو  ١١وقال الحريري إنه قبل أسبوعين من ثورة  .٣١٣١لسنة  ١٥٧٣باإلسكندرية في القضية 

اإلخوان تم اتهامه من جانب اإلخوان بالتحريض على العنف، مؤكدا انه لم يكن موجودا في موقع الحادث وفقا لشهادة شهود 

طلب المثول أمام المحكمة لتبرئة ساحته لتكون سابقة وأعرب عن ثقته في براءته وفي عدالة القضاء المصري وأنه ي.الواقعة

  .حتى ال يقال إن نواب البرلمان يتخفون خلف الحصانة

 22/2/2102 بوابة األخبار

 -واالئتالفات: األحزاب 

  التجمع: المشهد السياسى مرتبك والبرلمان "مشلول" واالفقراء لن ينتظروا كثيرا

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس االستشارى لحزب التجمع، إن المشهد السياسى مرتبك خالل الفترة الحالية لعدة 

دعم مصر، للسيطرة على كل مفاصله مما يؤدى إلى ارتباك بداخله أسباب منها أن البرلمان يخضع اآلن لمحاولة دءوبة من ائتالف 

ويعطل عمله. وأضاف:" يسعى دعم مصر للسيطرة على البرلمان بدعوى إنه الزم يخلص الالئحة الملعوب فيها والتى تتكون من 

مادة ". وأوضح:" هدف  242مادة فى حين أن الدستور الذي ينظم كل العالقات فى المجتمع وبين كل السلطات يتكون من  441

دعم مصر هو االستمرار فى مناقشة الالئحة دون االلتفات إلى القضايا المهمة، ليستمر االئتالف فى السيطرة وتوزيع كعكة 

البرلمان عليه وعلى من يعملون بداخله، لكن االمر يحتاج إلى التشدد ضد حالة التسيب الموجودة فى المجتمع.الحكومة أضعف 

 .ا مصممة على إفقار الفقراء وتدليل رجال االعمال وما نخشاه أن الفقراء لن ينتظروا كثيرامما يجب ألنه

 24/2/2102 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56ccb0fc9d7873de7a5dd01d/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1456255228
http://akhbarelyom.com/article/56cc85289e78739327b9f955/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-1456244008
http://akhbarelyom.com/article/56cc8be09e7873ab2ab9f955/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1456245728
http://akhbarelyom.com/article/56cc86939e78737128b9f955/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-1456244371
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86/2599464#.Vs1fgPl97IU
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 -المجتمع المدني: منظمات 

  "ال لألحزاب الدينية" تتواصل مع أعضاء بالبرلمان لضمهم لـ"امنعوا النقاب"

قال محمد عطية، منسق حملة "ال لألحزاب الدينية"، إن الحملة تتواصل مع كل من الدكتورة آمنة نصير، والدكتور أنيسة حسونة، 

لحملة "امنعوا النقاب فى المؤسسات الحكومية". وأضاف أن الشيخ أسامة عضوى مجلس النواب، لمطالبتهما باالنضمام إلى مبادرة ا

القوصى الداعية اإلسالمى أعلن ترحيبه بالحملة، وكذلك الشيخ نبيل نعيم القيادى الجهادي السابق، موضحا أنهم سيبحثون 

  .األسبوع المقبل مدى إمكانية ضم شخصيات سياسية جدد للمبادرة

 24/2/2102 اليوم السابع

 -تصريحات: 

 على السلمي: يجب أال يتحول الدستور لكم مهمل يستدعى فقط لمصلحة الحاكم

، إنه من الضرورى نشر الثقافة الدستورية وسبل حماية وتفعيل مواد الدستور، مشيرا إلى أننا نملك تسويق قال د. على السلمى

وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الذى يعقده منتدى الحياة الدستورية .فكرة تفعيل الدستور، ويجب أن يصبح جزءا من حياة المجتمع

وفهمها جيدا، والضغط على أصحاب الحق فى السلطة من أجل تطبيقه ومتابعه  والعدالة للجميع أنه يجب أوال أن يتم قراءة مواده

إلى أى مدى صدرت قوانين وقرارات تفعل مواد الدستور، باإلضافة إلى الرقابة علي تطبيقها من قبل سلطات الدولة 

ت المجتمع المدنى متابعة ذلك وأكد أنه من غير الكاف إصدار القوانين ولكن األهم احترامها وتطبيقها وعلى مؤسسا.المختلفة

وأضاف "الدستور فى عهد مبارك كان كما مهمال يستدعى وقت الحاجة لمصلحة .والرقابة على التزام الدولة بتطبيق مواد الدستور

 الحاكم ، كما يحدث اآلن من بعض المنافقين الذين يطالبون بتعديل الدستور لتوسيع صالحيات الرئيس وهذا خطأ كبير.

 22/2/2102 بوابة األهرام

 االجتماعية فى الدستورأحمد البرعى: هناك تخوف لدى الجميع من المساس بمواد العدالة 

قال د. أحمد البرعى، إن الخوف المشترك لدى الجميع فيما يتعلق بالدعوات المطالبة بتعديل الدستور يتمثل فى القلق من 

وأضاف خالل كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه منتدى الحياة .المساس بمواد الدستور التى تسعى لتحقيق العدالة االجتماعية

ة للجميع قائال "نحن مستعدون للدفاع عن العدالة االجتماعية والشارع مستعد للدفاع عن الدستور والعدالة الدستورية والعدال

 .وأوضح أنه ال يجب الحديث عن تعديل مواد الدستور قبل تفعيلها واختبارها على الواقع ."االجتماعية

 22/2/2102 بوابة األهرام

 يمنعنا أحد من المشاركة بحمايته جورج إسحاق: تفعيل الدستور ليس حكًرا على البرلمان ولن

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان، إن حماية مواد الدستور وتفعيلها ليس حكرا على البرلمان وأن هذا دور 

كل القوى االجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن العالم كله يعترف بنوعين من الديمقراطية هما الديمقراطية البرلمانية 

والتشاركية.واستنكر فى كلمته بمنتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع الذى ينظمه شخصيات عامة وممثلو بعض األحزاب 

ف: وأضا السياسية االنتقادات التى يوجهها البعض لهم، تحت دعوى أن البرلمان هو المنوط بحماية الدستور وتفعيل مواده وحده.

والعالم كله يعترف بالديمقراطية البرلمانية والتشاركية وكل القوى السياسية واالجتماعية "هذا كالم قديم وغير صحيح 

 بالمجتمع من حقها المشاركة فى حماية الدستور وتفعيل مواده والرقابة على تطبيقه ولن يمنعنا أحد من المشاركة".

 22/2/2102 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D8%A7-/2599544#.Vs1fXvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861674/%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-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861681/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861668/%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%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84.aspx
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 مبادرة تفعيل الدستور هدفها رسم خارطة طريق في ظل متاهة نعيشها«: وحيد عبد المجيد»

نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتجية، إن مبادرة تفعيل الدستور بدأت منذ ، عبد المجيدقال الدكتور وحيد 

وأضاف خالل كلمته .ستة أشهر، وأصبح لدينا رؤية لما نريد أن نقوم به وأصبح لدينا وثيقة تعبر عن تفسيرنا لتفعيل الدستور

لى المشاركين بجبهة تعديل الدستور، البدء في تفعيله ليكون هناك بمؤتمر منتدى الحياة الدستورية والعدالة االجتماعية أنه ع

، الفتا إلى أن هذه األمر يحتاج إلى عمل «إدراج مغلقة»حياة دستورية، وربط الحياة في المجتمع بالدستور، وعدم إلقاؤه في 

على تفعيل الدستور، ستنقسم إلى ثالث وأكد أن لجان منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، التي من المقرر أن تعمل .كبير

الحقوق االجتماعية، برئاسة الدكتور أحمد »لجنة هي  02مجموعات، تختص المجموعة األولى منها بتفعيل الدستور، وتشمل 

 «.البرعي، والحقوق الثقافية، برئاسة الدكتور أنور مغيث، والحقوق االقتصادية، برئاسة مصطفى كامل السيد

 22/2/2102 الشروق

 -توك شو: 

 «جهاز الكفتة»لـ يوسف الحسيني: أهنئ الشعب المصري بالذكرى الثانية  

واإليدز، سخر اإلعالمي يوسف الحسيني من االختراع، قائًلا: في الذكرى الثانية إلعالن القوات المسلحة عن جهاز عالج فيروس سي 

جهاز الكفتة أثرى الحياة »ساخرا:  وأضاف .«أهنئ جموع الشعب المصري، واللواء عبد العاطي بالذكرى الثانية لجهاز الكفتة»

الج أكثر من مليون مريض، العلمية بمصر وواقع البحث العلمي، وتحدث عنه العالم كله، وأصبح مضرًبا لألمثال، وساهم في ع

هو السيد عبد العاطي فين؟ وجهاز الكفتة راح فين؟ وأين » وتساءل .«وأصبحت مصر تصنعه محلًيا، وُيصدر لكل دول العالم

كل سنة وأنتم طيبين، حياتنا كفتة، »، مضيًفا: «األبحاث بتاعته؟ ولماذا لم ُينشر بحث واحد في أي مجلة علمية كبيرة بالعالم؟

 .«ا كفتةوواقعن

 24/2/2102 الشروق
 

 الجديد الحكومي التشكيل خارج وزراء 01: الحديدي لميس

وأشارت إلى أن التعديل .وزراء خارج مجلس الوزراء 01بـ قالت لميس الحديدي، أن تغييًرا وزاريا مرتقًبا من المفترض أن يطيح 

الوزارى سيسبق إعالن الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان، مشيرة إلى أن كل التكهنات تشير إلى بقاء المهندس شريف إسماعيل في 

بشدة األداء االقتصادي لوزراء  وأكدت الحديدي إلى أن المجموعة االقتصادية أداءها غير متناغم، وانتقدت.منصبه كرئيسا للوزراء

 .حكومة شريف اسماعيل

 22/2/2102 بوابة األخبار
 

 «أقسم باهلل مرتضى منصور عنده أوضة مليانة سيديهات»توفيق عكاشة: 

رع األق»مة التي نشبت بين اإلعالمي عمرو أديب والنائب مرتضى منصور، قائال: علق عضو مجلس النواب توفيق عكاشة، على األز

أقسم باهلل العظيم، المستشار مرتضى منصور، عنده أوضة في مكتبه »وأضاف قائال: .«بيشتم مرتضى منصور، ونواب البرلمان

ا، ومعلق شاشات على الجدران أكثر من متر 02أمتار، وطوله  2أن مرتضى منصور عنده مكتب عرضه »وأوضح: .«مليانة سيديهات

اللى أنا خايف منه أن يكون مرتضى منصور مش »وقال: .«شاشة عرض لمشاهدة البرامج الفضائية وتسجيل كل ما يجئ فيها 21

 .«عامل أرشيف، من هذه السيديهات، أصله هيقرفنا، وهنروح ندور في األوضة، على سيديهات الناس

 22/2/2102 بوابة األخبار

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022016&id=577412cb-c415-4e23-899c-37da266acd7d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=ffd66da4-67f1-4b70-83b3-7f40ef9214d0
http://akhbarelyom.com/article/56ccd5429e78733449e44df8/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-10-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1456264514
http://akhbarelyom.com/article/56cca7569e78737d3423e3d6/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1456252758
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 «وضع مقلق»والمشاجرات « مشوه»عماد جاد: البرلمان الحالي 

د النائب البرلماني، إن المشاجرات بين النواب داخل المجلس بسبب طلب الكلمة، ووصولها في بعض األحيان للمشاجرة قال عماد جا

أن "البرلمان يعيش « هنا العاصمة»في مداخلة هاتفية لبرنامج  وأضاف ."باأليدي "وضع مقلق يعبر عن غياب الوعي السياسي

، مؤكًدا «المشوه»مجلس النواب الحالي بـ ووصف ."يوًما على بدء انعقاده 41حالة غموض في طريقة عمله بعد مرور أكثر من 

 ."أن "مصر ال تحتمل حل المجلس أو االستمرار بدون حياة برلمانية، وأن استمرار المشاجرات سيزيد المجلس تشوًها يؤدي للحل

كون في مواضيع حقيقية وأهداف سياسية تخص أن جميع برلمانات العالم به مشاجرات واختالفات في الرؤى، لكن األمر ي وأوضح

 كل دولة، الفًتا إلى انشغال بعض نواب المجلس بقضايا ليست ذات أهمية قصوى، وتخرج عن السياق الديمقراطي.

 22/2/2102 قالشرو

 -سو شيال ميديا: 

 «مصر بقت سجن كبير»باسم يوسف:  عن منع حسام بهجت من السفر

عبر صفحته الرسمية على موقع  وقال.أعرب باسم يوسف، عن استيائه من منع الصحفي والحقوقي، حسام بهجت من السفر

فعًلا إحنا » وأضاف .«عادي مش الزم يكون في قضية أو ورقة أو قرار بمنعك من السفر، مصر بقت سجن كبير»، إنه «فيسبوك»

 .«جمهورية كوريا الشمالية»بـ ، مشبًها مصر «اللي وقفنا البرنامج لوحدنا، وأنا اللي بستعبط ومش عايز أرجع بمزاجي

 22/2/2102 الشروق

 

 على نص أدبي« ناجي»من السفر وتحاكم « بهجت»جمهورية الخوف تمنع «: حمزاوي»

وقال عبر حسابه على موقع .والحقوقي حسام بهجت من السفرأعرب الدكتور عمرو حمزاوي، عن استيائه من منع الصحفي 

جمهورية الخوف تمنع حسام بهجت من السفر، وتحاكم أحمد ناجي على نص أدبي، وتسجن اآلالف، وتعاقب بالشهبات »، «تويتر»

 .«آالف اآلخرين، ومع ذلك هي اليوم أكثر خوًفا من الناس

 22/2/2102 الشروق

 

 خالد داود معلًقا على منع حسام بهجت من السفر: القادم أسوأ والقمع لن يجدي

ال في تغريدة له وق.علق الكاتب الصحفي خالد داود على واقعة منع الصحفي والمحامي حسام بهجت من السفر بأن القادم أسوأ

على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "متضامن مع الصديق حسام بهجت الذي تم منعه من السفر. بعد منع حسام 

 ."وجمال عيد، وقرار غلق النديم، مؤكد القادم اسوأ، والنظام لم يتعلم القمع ال يجدي

 22/2/2102 مصر العربية

 

 وائل غنيم: حسام بهجت كان مسافر يتكلم عن العدالة فمنعوه

وائل غنيم بأن الصحفي والحقوقي حسام بهجت كان متجها لألردن للحديث عن العدالة االجتماعية بالوطن ذكر الناشط السياسي 

حسام بهجت كان مسافر األردن للحديث في مؤتمر برعاية “وقال في تغريدة له على حسابه بموقع "فيس بوك": .العربي فمنعوه

 ."لسفر، أعتقد رسالته وصلت من غير ما يتكلماألمم المتحدة عن العدالة في العالم العربي فمنعوه من ا

 22/2/2102 مصر العربية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022016&id=f0f9c738-70e4-48ba-a8bd-9f537e591f1e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022016&id=31e70e2f-9a3b-46de-914f-e487783b04b7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022016&id=223a77a5-604f-4f45-b2e4-3a7d583415b0
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%A7/941136-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D9%8A
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%A7/941067-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%87
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 جمال عيد: مصر في عهد السيسي سجن و "مش قد الدنيا"

علق المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق اإلنسان على واقعة منع المحامي حسام بهجت من السفر بأن مصر تحت 

في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "بعد منع السفر لمواطن  وقال ."لم تعد "قد الدنياالسيسي حكم 

 ."اد الدنيا، مصر زي السجن السيسي، مشصر تحت حكم الجنرال النه ينتقد توحش النظام في مصر، م أخر،

 22/2/2102 مصر العربية

 

 أبو الفتوح معلقا على أزمة األطباء: أداء األمن خطر على السلم األهلي

أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، على أزمة نقابة األطباء والشرطة األخيرة، بأن ما حدث لألطباء من  عبد المنعمعلق الدكتور 

وقال في فيديو بثته الصفحة الرسمية لحزب مصر القوية، على .إعتداء يأتى ضمن حالة سئية في السياق العام الذي نعيشه

نه يأتى في وجود مخاطر من اإلرهاب، ألشكل خطر على السلم األمني، موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" إن أداء األمن أصبح ي

ن ترك الوطن لبعض ألوأضاف، نحتاج إلى قدر من التعقل والرشد في الفترة الحالية، .على الحدود المصرية في أكثر من جهه

 .أجهزة األمن يعرضه الوطن لمخاطر شديدة

 22/2/2102 مصر العربية

 

 خالد أبو بكر: علي عبد العال يخاف من بعض النواب

في تغريدة له على  أخرين.وقالنواب من بعض النواب، ويحابي  يخشىزعم المحامي خالد أبو بكر أن الدكتور علي عبد العال 

ويتجاهل  اآلخر، حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "رئيس مجلس النواب يخاف من بعض األعضاء ويعمل خاطر للبعض

 ."اخرين وعليه ان يصلح من أسلوب ادارته للمجلس

 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%A7/940710-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%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%A7/940686-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
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%A7/940863-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

 طالبتين الختفاء أسيوط أهالي من قطعة بعد الزراعي الصعيد طريق فتح

كان مدير أمن أسيوط اللواء عبدالباسط دنقل، قد تلقى بالغا من رئيس مباحث المديرية العميد منتصر عويضة، يفيد تجمهر 

وانتقلت على  العشرات من أهالي قرية المطيعة على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج بعد اختفاء طالبتين بالمدرسة اإلعدادية

األمن إلى مكان البالغ، وتم فتح الطريق، وكشفت التحريات األولية أن الطالبتين سهام سيد وأميرة علي محمد بنتي الفور قوات 

خالة، اختفيا منذ أمس من أمام مدرسة المطيعة اإلعدادية المشتركة، وعدم قيام أهلية الطالبتين بتحرير محاضر بالغياب أو 

أن أهلية الطالبتين تلقوا اتصال هاتفي من سيدة أخبرتهم أن الطفلتين موجودتين وأشارت التحريات األولية  الخطف منذ أمس

 .بحوزتها، وأنهما بخير، وعثرت عليهما داخل احد القطارات، وأغلق الهاتف، مما جعل أهليتهم يقومون بقطع الطريق الزراعي

 2102-2-22 بوابة االخبار

 عمال "النيل": عاوزين ناكل يا حكومة

لحليج األقطان عن سبب تجمهرهم أمس ردوا  رة بوسط القاهرة عمال شركة النيل"جعانين عاوزين ناكل" ، كلما سأل أحد من الما

عليه بهذه اإلجابة التي جرت على ألسنة العشرات منهم بشكل عفوي ُيوحي بأنه ال اتفاق مسبق بينهم سوى قدومهم من 

القدوم أمس إلى القاهرة حيث  بعدما حاصرتهم مطالب أسرهم ،قرروا محافظات عدة عقب تأخر رواتبهم لثالثة أشهر متتالية

مقر الشركة القابضة للبناء و التشييد ، حاملين معهم أغطيتهم ، عاقدين العزم على االعتصام أمام الشركة حتى تسجيب الدولة 

لمطالبهم بعدما استنفزوا جميع حيلهم. العمال الذين أقسموا على عدم العودة إلى منازلهم مرة أخرى إال بعد حصولهم على 

جنيها من قوت أبنائه،  21يع حقوقهم ، معظمهم جاء من محافظة المنيا في اتوبيس واحد ، بعدما اقتطع كل واحد منهم جم

 الذي ال يكفي حتى وجبة الغداء .

 2102-2-22 مصر العربيه

 يتحول العتصام بعد أسبوعين.. إضراب عمال مشروع تغذية المدارس بالمنوفية

تحول إضراب عمال مصنع التغذية المدرسية بالمنطقة الصناعية بقويسنا التابع لوزارة الزراعة إلى اعتصام داخل المصنع؛ حيث 

وما زال العمال يرفعون مطالبهم ضد  بدأ اإلضراب عن العمل منذ ما يقرب من أسبوعين بدون أي تجاوب من المسؤولين تجاههم

  .وإلغاء زيادة مرتباتهم التي زادت في عهد الدكتور محمد مرسي، مطالبين السلطة بتثبيتهم في العملالفساد اإلداري 

 2102-2-22 رصد

 ورفض إهانة السبكي لسيدات الصعيد "CBC" وقفة احتجاجية ضد قنوات

ومحاسبة  "CBC" الثالثاء على ساللم نقابة الصحفيين للمطالبة بمقاطعة قناةنظم بعض الصحفيين وقفة احتجاجية، مساء 

وأكد المشاركون أنهم مستمرون في وقفاتهم  اإلعالمي خيري رمضان بعد أن استضاف تيمور السبكي الذي قام بسب نساء الصعيد

خالل برنامجه، مؤكدين أنه من غير الالئق  االحتجاجية ضد القناة وضد خيري رمضان ألنه هو المسؤول عن هذه الكلمة التي قيلت

 .أن يتم وصف نساء الصعيد بهذا الوصف ألن هذا الوصف لم يكن موجها لنساء الصعيد فقط بل كان موجها إلى جميع نساء مصر

 2102-2-22 رصد

 

http://akhbarelyom.com/article/56ccbad09e7873d23e499bf1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-1456257744
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%A9/941088-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://rassd.com/177994.htm
http://rassd.com/178043.htm
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 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

سنوات.. وترحيل قروض العاملين بالقطاع  2مديونيات قطاع السياحة للبنوك لمدة المركزى يؤجل 

 االستهالكى واإلسكان

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، تعليمات للبنوك بترحيل جميع االستحقاقات على القروض والتسهيالت القائمة لعمالء قطاع 

فضاًل عن رسملة عائد التسهيالت على أصل الدين وعدم حساب فوائد  2102السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة فى 

وراعى القرار اإلبقاء علي هؤالء العمالء ضمن شريحة العمالء المنتظمين فى سجالت  سنوات 2تأخير على األقساط المؤجلة لمدة 

اريخ صدورها يتم خاللها قبول أية طلبات البنك خالل هذه الفترة، أخذًا فى االعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عام من ت

 سنوات بحد أقصي. 2تأجيل الستحقاقات البنوك لمدة 

 202-2-22 بوابة االهرام

 

 مصانع ولم ينفذ 2أزمة المصانع المتعثرة أمام رئيس الوزراء.. ومستثمر: وقعنا اتفاًقا مع البنوك لتشغيل 

طالب مستثمرو الصناعات النسيجية الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات جدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، كما طالبوا محافظ البنك 

وأكدوا أن  خطوات شجاعة في ملف التعثر حماية أصول صناعية تزيد قيمتها على مئات المليارات من الجنيهات المركزي باتخاذ

المصانع إذا عادت للعمل واإلنتاج ستسهم في تخفيف حدة البطالة ورفع الناتج المحلي لمصر وعائدات التصدير من الدوالرات 

مليارات جنيه لتمويل المشروعات  0إعالن البنك المركزي عن تفعيل مبادرته لضخ وقالوا: إن   وقرروا رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء

، رغم أن المصانع المتعثرة ما تزال تبحث عن طوق إنقاذ، خاصة أن االتفاق الوحيد %2الصغيرة والمتوسطة بفائدة ال تزيد على 

السباع أحد مستثمري المحلة الكبري مازال دون مصانع كما يقول إسماعيل أبو  2الذي وقع مع أحد هؤالء المتعثرين لتشغيل 

 أعوام علي توقيعه. 2تنفيذ رغم مرور أكثر من 

 202-2-22 هرامبوابة اال

 

 مصر تخفض توقعات النمو وترفع العجز في الموازنة المتوقعة

، %0بدال من التوقعات السابقة عند  %4.20إلى  4خفضت الحكومة من توقعاتها للنمو فى العام المالى الحالى، لتتراوح بين 

لتصريحات وزير المالية، هانى دميان، لصحفيين ، وفقا «بعدما عصف إسقاط الطائرة الروسية بقطاع السياحة فى العام الماضى»

 00، إلى ما بين 2100/2102وكشف وزير المالية، أن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف فى موازنة العام المالى  فى دبى

التى ضخها  واعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على عشرات المليارات من الدوالرات.«ويرجع هذا إلى انخفاض النمو جزئيا»، %00.0و

، وفقا 2102يونيو  21حلفاء الحكومة الخليجيون فى صورة منح ومساعدات واستثمارات منذ اإلطاحة بالرئيس محمد مرسى فى 

ولعب التمويل الخليجى أيضا دورا فى تقليص عجز الموازنة، وكانت الحكومة تستهدف عجزا لموازنة  اإلخبارية« بلومبرج»لوكالة 

  .%2.8و القادم عند العام المنتهى فى يوني

 2102-2-42 الشروق

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/861673/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9--%D8%B3%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/212/861680/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%82.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=7d13da3c-d071-4415-8538-dfcaa779d89f
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 صحهال

 توزيع أغذية مدرسية فاسدة بمدارس بني سويف

الثالثاء، فطائر "التغذية المدرسية" منتهية الصالحية على وزعت اإلدارة التعليمية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف اليوم 

أيام فقط، وتم توزيعها على  2(، ومدة الصالحية 2/2/2102طالب المرحلة االبتدائية واإلعدادية، إذ إن تاريخ صالحيتها هو )

تسمم أبناؤهم، بسبب تلك وأبدى األهالي تخوفهم الشديد على أبنائهم جراء ما حدث، خشية أن تحدث كارثة وي الطالب اليوم

وقال محمد علي، أحد أولياء األمور: "يعني أودي ابني المدرسة يتعلم الحكومة تسممه، واللي ينزل يتظاهر يقتلوه  األغذية الفاسدة

 ."!!أو يعتقلوه، هّم عايزين منا إيه

 2102-2-24 رصد

 تعليمال

 «عدم وجود مقاعد»ببني سويف يفترشون األرض بسبب  تالميذ مدرسة

وقال تالميذ «.عدم وجود مقاعد بالمدرسة»افترش عشرات التالميذ في مدرسة الدواية، بمحافظة بني سويف ، األرض بسبب 

التربية والتعليم  من جانبه، تعهد وكيل وزارةو طالبا في المدرسة الواحدة 20تلميذا واإلعدادي  21إن كثافة الفصل في االبتدائي 

 بإنهاء مشاكل المدرسة، وقال إنه طلب تقريرا من مدير اإلدارة عنها.

 2102-2-24 المصري اليوم

 جدل في الجامعات بعد إدراج موارد التعليم المفتوح لموازنتها

المرسل للجامعات الحكومية الذي تشير فيه إلى اعتبار موارد التعليم المفتوح واالنتساب الموجه ضمن أثار خطاب وزارة المالية 

للجامعات لـ"مصر العربية" أنه  علىألالموازنة العامة للجامعة حالة من الجدل بين رؤساء الجامعات قالت مصادر في المجلس ا

د ذانية للجامعات وإنما تتبع وزارة المالية كما هو الحال مع الوحدات ذات وفقا للخطاب الجديد فإن موارد التعليم المفتوح لم تع

"المصادر" أن قرار المالية  أكدتو قبلالطابع الخاص وبالتالي أصبحت هى من تحدد آلية الصرف وليس الجامعات كما كان يحدث من 

 فى تلك المراكز.سيؤثر سلبا على الحوافز والمكافآت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 2102-2-24 مصر العربيه

 

 االعالم

 «المجتمع المصري ألفاظك مش عاجبة»مهاجما مرتضى منصور: « شردي»

هاجم اإلعالمي محمد مصطفى شردي، النائب البرلماني المستشار مرتضى منصور، على إثر خالف األخير مع اإلعالمي عمرو أديب، 

 .«اللي يحب مرتضى منصور ينصحه ويقوله كده مش معقول.. المسألة زادت أوي، وألفاظك مش عاجبة المجتمع المصري»قائًلا: 

يخطئ في األخرين حين « منصور»، الثالثاء، إن «النهار اليوم»المذاع عبر فضائية « يوم بيوم»برنامجه  خالل« شردي»وقال 

هل كل إعالمي يختلف مع »وتسائل: .«لماذا تذكر األم أو الزوجة أو األهل في خالفك مع أي شخص؟»يغضب، موجًها حديثه له: 

، مؤكًدا أن عمرو أديب أستاذ لإلعالميين «أذل فيه الحرص الرجال مرتضى منصور سيطالب بوقف برنامجه؟.. نحن نعيش في زمن

 عاًما وال يجوز المزايدة على وطنيته. 00جميًعا ويقدم برنامجه منذ 

 2102-2-22 الشروق

http://rassd.com/178057.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/898473
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/941406-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022016&id=e846a958-31a8-469d-9cad-6685cb440a73
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 «جزمتي أشرف منك.. وأنا خيري على عائلتك ياال«: »أديب»مرتضى منصور يرد على 

، «القاهرة اليوم»رّد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، على هجوم اإلعالمي عمرو أديب ، مقدم برنامج 

 ت قلت أن أحمد مرتضى جري وراك، يعني أنت كده عنترأنت يا عمرو أمبارح أتجننت، واتهمتي أني كداب، أن»مساء االثنين، قائًلا: 

مش أنا اللي كنت بستخبئ تحت السرير، ده »، فجر األربعاء: «فيس بوك»، في فيديو، نشره على صفحته بـ«منصور»وأضاف 

خاف يا اللي أكنت أنت اللي كنت بتستخبه تحت السرير لما كان محمود محيي الدين بيجيلك البيت، ومش عايز أقولك ليه، مش أنا 

أنا ياال )يا...( واخد براءة من كل التهم »وتابع: .«عمرو، أنا تحديث وزير الداخلية األسبق على قناة الحياة، أنه يجي يقبض عليه

اتهمتني أني متهم في الدفاع الجوي، »وأردف: .«اللي عليه في قضية قتل المتظاهرين، ده أنت تربية نجوى فؤاد ياال، وإخوانجي

ف أن اللي بتقوله ده جريمة، أنت عايز تقول للمحكمة خدوا مرتضى، أنا مش عارف أنت عمرو بتاع حسني مبارك، أنت أنت عار

 «.كنت واحد إذاعة )إف إم( باألمر المباشر مع شخص أخر

 2102-2-24 المصري اليوم

 سياحهال

 مارس 4تتسلم قطعة أثرية مهربة فى احتفال بألمانيا مصر 

تتسلم مصر فى الرابع من مارس المقبل، قطعة آثار نادرة فى احتفالية كبيرة تقيمها وزارة الخارجية االلمانية بحضور بدر عبد 

يشارك في و لثقافيةالعاطي، سفير مصر بالمانيا، وتقوم بتسليم القطعة البروفيسيرة ماريا بومر وزيرة الدولة للشؤون ا

االحتفال، لفيف ضخم من السياسيين والمسؤولين بوزارة الخارجية واالعالميين والدبلوماسيين وأساتذة الجامعات وأعضاء 

 ١١إلى األسره  ٣٥وقال السفير بدر عبد العاطي إن القطعة األثرية المستردة عبارة عن وعاء من األسرة  السفارة المصرية ببرلين

 ٣١١٢وهو قطعة من أصل أربع قطع كان تم تهريبها من مصر وتحديدا من منطقة سقارة، وتم التحفظ عليها عام  قبل الميالد

 حيث كان تم تهريبها من سويسرا أللمانيا.

 2102-2-24 المصري اليوم

 قباطاأل

 السابق: يجب تدريس نصوص اإلنجيل باللغة العربيةرئيس هيئة الكتاب 

أكد الدكتور احمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب السابق إن وزارة التربية والتعليم ترسخ التمييز والفرقة وتهدد التعايش وبالنظر 

ن أسلمون" دون لنموذج في الصف األول الثانوي باللغة العربية نجد نصوص مثل "من نعم اهلل على العباد نعمته لعلكم ت

يوضح معنى تسلم ويضيف في اإلرشادات "احرص إن تكون قدوة لإلنسان العربي المسلم دون إن يذكر إن هناك إنسان عربي 

وأضاف "مجاهد" في اللقاء الذي  مسيحي وهو ما يعنى تهديد التعايش المشترك الذي نتحدث عنها بشكل مكثف السنوات األخيرة

القبطية للخدمات االجتماعية  اليوم بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان " نحنو بناء رؤية لألطر المؤسسية عقدتها الهيئة اإلنجيلية 

للتعايش " أن فصل الطالب عن بعضهم في حصة الدين هو بداية الفرقة ويثير الشكوك حول معرفة األخر نتيجة الجهل باألخر 

السيئ بدأ فى فترة السبعينات مع توغل الجماعات اإلسالمية التي ترك  ويثير شائعات حول دين األخر  وهذا النموذج من التعليم

الرئيس السادات العنان له، ثم قتلته هذه الجماعات للتحول إلى جماعة عدائية تهدف إلى تغير الموروث الثقافي والمجتمعي 

 المصري ومازالت وزارة التعليم تساهم في تغير هذا الموروث.

 2102-2-22 االقباط اليوم

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/898392
http://www.almasryalyoum.com/news/details/898424
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=145300
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 أخرى

 أيام 2عودة التيار الكهربائي لرفح والشيخ زويد بعد انقطاعه 

أكدت مصادر في شركة الكهرباء بشمال سيناء عودة التيار الكهربائي إلي مدينتي الشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لهما، وذلك 

فبراير، إن التيار الكهربي قد عاد إلى المدينتين  22أيام متتاليةوقالت المصادر، في تصريح لها الثالثاء  2عقب انقطاع دام لمدة 

 . بعد إصالح األعطال في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة نتيجة لعمل تخريبي أدى إليها

 2102-2-22 بوابة االخبار

 "كابالت الكهرباء" مصيدة لصعق األطفال بالغردقة

أصبحت كابالت الكهرباء العارية بكافة أنحاء مدينة الغردقة مصيدة الصطياد األطفال بالمدينة، بعد أن تعددت حاالت صعق 

الفترة األخيرة، أسالك عارية هنا وكابالت مكشوفة تهدد حياة المواطنين واألطفال وتشكل خطًرا حقيقًيا، خاصة األطفال فى 

 وتسببت مع حالة الطقس السيئ والتي تسببت في انفجار أحد المحوالت بمنطقة شارع المدارس منتصف شهر فبراير الجارى

عاًما، بعد مالمستهم لكابالت الكهرباء  02إلى  2اوح أعمارهم ما بين أطفال بالكهرباء تتر 2مؤخرًا تلك الكابالت فى صعق 

المكشوفة بمنطقة "جبل العفش" بمدينة الغردقة، حيث تم وضع اثنين منهم بغرفة العناية المركزة وآخر حالته مستقرة، 

 الكهربى فصعق.وتبين أن من بين الثالثة أطفال شقيقين حاول أحدهم إنقاذ اآلخر إال أن طالته قوة التيار 

 2102-2-22 البوابه نيوز

 سما المصري تنضم لحملة "أخالقنا" لمحاربة التحرش

كشفت الراقصة سما المصري، عن انضمامها إلى حملة "أخالقنا" التي أطلقها الداعية عمرو خالد، مشيرة إلى أن هدفها من 

وأوضحت المصري التي ُرفض ترشيحها لمجلس نواب .""القضاء على التحرش الذي يزعجها انتشاره في المجتمع االنضمام هو

السيسي، أنها انضمت إلى الحملة دون الرجوع إلى مسؤوليها، الفتة إلى أنها سوف تبدأ التنفيذ في مارس المقبل بصحبة مجموعة 

وقالت سما المصري في تصريحات صحفية اليوم الثالثاء إن "رسالة الوسط  من أصدقائها من الجنسين من خارج الوسط الفني

الفني سلبية للغاية من ناحية السياسة، بل إنه قد ال يكون له دور في الحياة السياسية واالقتصادية داخل الوطن، ألن كل فنان 

 .أصبحت تشغله مصلحته الشخصية فقط دون االهتمام بمصلحة الوطن"، على حد وصفها

 2102-2-24 رصد

 "تفاقم أزمة التموين بالمنوفية.. واألهالي: "العيشة بقت خراب.. منهم هلل

تقول سميرة عادل: "المفروض و تفاقمت أزمة نقص المواد التموينية للشهر الثاني على التوالي في قرية كفر ابنهس بقويسنا

زيت وسكر ورز من الشهر اللي فات، والبقال بيقول اعمل إيه العيب عند الحكومة.. طيب احنا كشعب ذنبنا أن التموين يكون 

ويؤكد مؤمن أحمد، صاحب محل تموين: "أنا بروح علشان أصرف بيقولوا لسه الحصة بتاعتك موصلتش واعمل إيه الناس ."!إيه؟

ش انا بس ، أصحاب محالت التموين كلهم زيي انا بقول للناس روحوا مفكرة إن العطلة عندي بس الحكومه هي الي واقفه حالنا م

وتعبر فاطمة صالح عن استيائها من تلك األزمة: "فين ."اشتكوا الحكومة الن التقصير منها مش مننا انا زيكم الضرر واقع عليا

 ."؟الوعود أن الحال هيكون أحسن ده كل حاجة سعرها بيرفع وحتى التموين مش بيجي نعيش ازاي

 2102-2-22 رصد

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56cc99ed9e78737430d02672/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%87-6-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-1456249325
http://www.albawabhnews.com/1788888
http://rassd.com/178053.htm
http://rassd.com/178002.htm
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

  مدير أمن المنوفية يجتمع بأفراد الشرطة ويطالبهم بحسن معاملة المواطنين

حسن معاملة المواطنين، وضرورة عقد اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية لقاءًا مع األفراد من قوة المديرية، وأكد لهم على 

تلقى بالغاتهم وفحصها، وبناء جسور الثقة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف الشعب، وتحسين الصورة الذهنية لهيئة الشرطة 

يونيو. كما شدد مدير أمن المنوفية خالل اللقاء على تنفيذ توجيهات الوزارة بتفعيل ضوابط  21والحفاظ على مكتسبات ثورة 

إلنسان بالمراكز واألقسام، موضحًا أن أمن المواطن وكرامته من أولويات الوزارة. وشرح ألفراد الشرطة القواعد المنظمة حقوق ا

لحمل السالح، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة أو تجاوز، لما له من مردود سئ 

  .يع بااللتزام وعدم التجاوز حتى ال يقع تحت طائلة القانونعلى جهاز الشرطة، مطالبًا الجم

 24/2/2102 اليوم السابع
 

 البالدمنع الصحفي حسام بهجت من السفر خارج 

منعت جوازات مطار القاهرة الدولي، الصحفي حسام بهجت من السفر إلى األردن، بسبب إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من 

 مغادرة البالد بقرار من النائب العام.

 22/2/2102 بوابة األخبار
 

 "قضاة رابعة"النائب العام يقرر حظر النشر في قضية 

التي تجريها  2102لسنة  02أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قراًرا بحظر النشر بكافة وسائل اإلعالم في القضية رقم 

 نيابة استئناف القاهرة بقضية "قضاة رابعة".

 22/2/0221 بوابة األخبار

 -محاكم ونيابات: 

  من قيادات االخوان لتحريضهم على العنف بالمنوفية 4سنوات لـ  0الحبس 

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثالثاء، بالحبس خمس سنوات ألربعة من قيادات جماعة اإلخوان 

  .غير قانونية والتحريض على العنفبمدينة سرس الليان النضمامهم إلى جماعة إرهابية وتكوين خاليا 

 22/2/2102 اليوم السابع
 

  النيابة تستأنف على إخالء سبيل الظواهرى والجنايات تنظر االستئناف غدا

النيابة العامة، باستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الصادر بإخالء سبيل الشيخ تقدمت 

فبراير أمام الدائرة الثامنة جنايات  24محمد الظواهرى، شقيق الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، وحددت جلسة الغد 

يات أصدرت اليوم الثالثاء، قرارا بإخالء سبيل محمد الظواهرى، على ذمة التحقيقات التى بالتجمع الخامس. وكانت محكمة الجنا

تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام األول، فى اتهامه بالتورط فى تأسيس تنظيم 

  .الطائفة المنصورة المرتبط بتنظيم القاعدة

 22/2/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7/2599418#.Vs1fkPl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56cc84ef9d78736652b9f955/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-1456243951
http://akhbarelyom.com/article/56cc67669e78731b1b1d1632/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-1456236390
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-4-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85/2599285#.Vs1f4fl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6/2599141#.Vs1f9fl97IU
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 بالبحيرة الدولة بأمن ضابط صفة بانتحال التهامه شرطة أمينحبس 

جاء ذلك على خلفية .أيام على ذمة التحقيق 4لنيابات وسط دمنهور حبس أمين شرطة، قرر المستشار تامر شمه، المحامي العام 

 مليون جنيه من أحد المواطنين، إلنهاء تحريات قضية ادعى أنه متهم بها. 2اتهامه بانتحال صفة ضابط بأمن الدولة وطلب 

 22/2/2102 بوابة األخبار

 

 حبس باحث بمركز الحضارة التهامه باالنضمام لداعش

يوًما على ذمة  00أمرت نيابة بوالق الدكرور، برئاسة المستشار علي محجوب رئيس النيابة، بحبس باحث بمركز الحضارة، 

 التهامه بالتحقيقات باالنضمام لجماعة اإلخوان اإلرهابية، ويعتنقون الفكر الجهادي الداعشي. التحقيقات،

 22/2/2102 بوابة األهرام

 -اعتقاالت: 

  من "ألتراس أهالوى" القتحامهم مباراة لكرة الماء بنادى الصيد 01القبض على 

أشخاص من "ألتراس أهالوى"، وذلك عقب اقتحامهم نادى الصيد، أثناء إقامة مباراة  01ألقت أجهزة األمن بالجيزة القبض على 

شخص من "األلتراس" اقتحموا نادى الصيد  41تصريح مسبق لحضور المباراة. وقال مصدر أمنى إن لكرة الماء، دون الحصول على 

 لتشجيع فريق النادى األهلى فى مباراة لكرة الماء أمام فريق نادى الزمالك.

 24/2/2102 اليوم السابع

 

 القبض على مهندس التهامه بالتحريض على العنف وإثارة الشغب بأسوان

القوات للمهندس تهم: االشتراك  ووجهت .(كهرباء مهندس-عاًما  41ياسر.م ) القبض علىاألجهزة األمنية بمحافظة أسوان  ألقت

والقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى، والقيام بأعمال عدائية ضد القوات  التظاهرات،في 

 .المسلحة والشرطة

 22/2/2102 الشروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56cc684e9d78737e451d1632/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1456236622
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/861570/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86/2599416#.Vs1foPl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=50efaa4a-d31e-4c1e-ae29-e60063bba8d0
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 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــ

 

 ويعود الى أرض الوطن حجازى يشارك فى مؤتمر دول التحالف بالكويت

شارك الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فى اجتماعات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الذى عقد بدولة 

على هامش المؤتمر، العديد من المباحثات مع رؤساء أركان الدول األعضاء  وعقد رئيس األركان، الكويت خالل اليومين الماضيين.

فى التحالف، لتبادل الرؤى تجاه كل القضايا اإلقليمية والدولية، ولتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العالقات العسكرية بين القوات 

 .المسلحة وجميع دول التحالف، فى ظل الظروف والمتغيرات التى تشهدها المنطقة

 24/2/2102 األهرام

 

 القوات المسلحة تنظم زيارة لطالب الجامعات إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس

هيئة نظمت القوات المسلحة زيارة لطالب الجامعات إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس التى تشرف على تنفيذها ال

الهندسية بالتعاون مع عدد من شركات المقاوالت الوطنية، شملت مجموعة أنفاق جنوب بورسعيد واإلسماعيلية وميناء شرق 

 بورسعيد ومناطق االستزراع السمكى .

 22/2/2102 موقع وزارة الدفاع المصرية

http://www.ahram.org.eg/News/131826/25/479471/%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%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%D9%8A%D8%AA.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29017

