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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

 محادثات مع نظيره اليوناني بالقاهرةسامح شكري يجري 

فبراير  22يوم لخارجية سامح شكري استقبل صباح صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير ا

ناوال ن تنظيره اليوناني نيكوس كوتزياس الذي يقوم بزيارة إلي القاهرة، حيث انعقدت جلسة مباحثات ثنائية بين وفدّي البلدي

خاللها سبل تطوير العالقات المصرية اليونانية في مختلف المجاالت، وكذلك القضايا اإلقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في كل 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الوزير اليوناني  من سوريا وليبيا والعراق فضال عن تطورات القضية الفلسطينية.

، 2105تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل القمة المصرية اليونانية األخيرة في أثينا في ديسمبر إلى القاهرة 

والتي رسّخت لتوجه رفع مستوى الشراكة بين الجانبين ثنائياً وكذا على المستوى الثالثي بالتعاون مع قبرص في كافة المجاالت، 

ت عملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه، حيث أكد الجانبان وذلك من خالل البدء في اتخاذ خطوا

السيسي إلي اليونان في شهر ديسمبر  م التوصل إليها خالل زيارة في مباحثاتهما حرصهما المشترك علي تفعيل االتفاقات التي ت

يره اليوناني عن سعادته البالغة بالتطور الكبير في العالقات الماضي، مضيفا أن وزير الخارجية سامح شكري أعرب خالل لقائه بنظ

المصرية اليونانية علي المستوي الثنائي وعلي مستوي التعاون الثالثي مع قبرص، مشيرا إلي تطلع الجانب المصري النعقاد لجنة 

 متابعة مقررات القمة الثالثية في القاهرة قريبا.

 22/2/2102 موقع وزارة الخارجية المصرية

 اني يزداد رسوخًا وقوة كل يوماليون-المتحدث باسم وزارة الخارجية: التعاون المصري 

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مباحثات الوزير"سامح شكري"ونظيره اليوناني نيكوس 

وقال إن جلسة مباحثات ثنائية جرت بين وفدّي البلدين  كوتزياس عكست عمق العالقات وتزايدها رسوخا وقوة يوما بعد اآلخر.

تناوال خاللها سبل تطوير العالقات المصرية اليونانية في مختلف المجاالت، وكذلك القضايا اإلقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع 

 في كل من سوريا وليبيا والعراق فضال عن تطورات القضية الفلسطينية.

 22/2/2102 بوابة األهرام

 سوريا في الحالي الوضع عن يدها ترفع أن األطراف كافة على:شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يجب على كافة األطراف أن ترفع يدها عن الوضع الحالي في سوريا حتى تستطيع العملية 

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين حول الملف السوري وتدخالت تركيا  السياسية أن تسير بشكل يحقق مصلحة الشعب السوري. 

ر وذك العربية وذلك خالل المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير مع نظيره اليوناني.وموقف مصر باعتبارها رئيس القمة 

شكري، أن ما عانى الشعب السوري على مدى السنوات الخمس الماضية من قتل وتدمير وتشريد هو أمر كان يجب أن يتكاتف 

الذي يتحمل تبعاتها الشعب السوري، ويتم إزكاء هذا  المجتمع الدولي لوقفه، ومصر حثت كثيرا إلى ضرورة وقف هذا الصراع الدائر

وأضاف، أن الفترة الماضية أثبتت أنه  الصراع من قبل تدخل خارجي ومن قبل الضغوط التي تمارس من قبل الجماعات اإلرهابية.

 وري.ه الشعب السليس هناك حال عسكريا للصراع في سوريا ولكن البد من البدء في إطار سياسي للتوصل الى حل سياسي يرتضي

وقال شكري ، إنه وبالتأكيد فإن أي تدخل في العمليات العسكرية من قبل دولة خارج اإلطار اإلقليمي لسوريا هو أمر غير مقبول، 

 وسبق أن اتخذت الجامعة العربية موقفا حازما ضد التدخالت التركية في األراضي العراقية.

 22/2/2102 بوابة األخبار

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fefbf7bf-11f1-4b11-91a0-7c8d52aaf05e
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/862028/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56cd9d699d78738f5c32c391/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-1456315753
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 لوموند: مصر تعترف أخيًرا بأن تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء كان هجوما إرهابيا

فت أخيرا بأن حادث تحطم الطائرة الروسية كان نشرت صحيفة لوموند الفرنسية فى موقعها على شبكة اإلنترنت، أن مصر اعتر

واستهلت الصحيفة الخبر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعترف للمرة األولى أمس األربعاء بأن الطائرة الروسية  هجومًا إرهابيًا.

روسيا فور الحادث فى شبه جزيرة سيناء كان فريسة هجوم إرهابي، وهو ما سبق وأعلنته  2105أكتوبر  10التى تحطمت يوم 

راكبا،  222واستطردت بأن تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن الحادث فور تحطم الطائرة، ونجم عنه وفاة  الدرامي لتحطم الطائرة.

وذكرت لوموند أن التليفزيون المصرى نقل خطاب للرئيس السيسى خالل  إال أن القاهرة أكدت وقتها أن سبب الحادث مجهول.

مستدامه فى مصر، حضره رجال األعمال والحكوميين وكتبت عن لسانه فى الخطاب : "أيا كان الذى أسقط تلك مؤتمر التنمية ال

 الطائرة فإن هدفة ضرب السياحة في مصر وليس ضرب عالقاتنا مع روسيا. "

 25/2/2102 بوابة األهرام

 

 

 الخارجية تجدد تحذيرها للمواطنين من السفر إلى ليبيا بسبب سوء األوضاع

جدد السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، التحذير من السفر إلى ليبيا فى 

الحالى ولفترة مؤقتة، نظرًا للظروف الحالية، وأعاد مناشدة المصريين المقيمين بها توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، الوقت 

واالبتعاد عن مناطق التوتر واالشتباكات. من ناحية أخرى، ناشد مساعد وزير الخارجية المواطنين المصريين بعدم االنسياق وراء 

بتسفيرهم إلى ليبيا عن طريق دولة ثالثة، مما يعرض الشخص الذى يدخل ليبيا بطريق غير  عصابات ترويج السفر، والتى تقوم

شرعى إلى االحتجاز من قبل السلطات الليبية، وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين فى السفر إلى ليبيا بأهمية 

 رضون لها عند الدخول إلى ليبيا.االلتزام بذلك حفاظًا على حياتهم، وتجنبا ألية مشاكل قد يتع

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 

 ""ظهرلحقل الغاز ءات الخاصة بعقد شركة " اينى" اإليطالية تتوصل إلى اتفاق مع وزارة البترول حول اإلجرا

صرح السفير عمرو حلمي سفير مصر في روما أن توصل شركة " اينى" اإليطالية إلى اتفاق فى القاهرة يوم األحد الماضى مع وزارة 

سيرة كبيرًا في م البترول المصرية حول اإلجراءات التنفيذية الخاصة بعقد االمتياز لحقل الغاز الطبيعي "ظهر"، ُيعد تطوراً ايجابيًا

العالقات االقتصادية المصرية اإليطالية، وكذلك بالنسبة للبدأ الفعلي في عمليات الحفر التي تسمح بدخول حقل الغاز الطبيعي 

كما أشار السفير إلى أن حرص الشركة اإليطالية على التعاون مع مجموعة من الشركات  حيز اإلنتاج في المستقبل القريب.

في عمليات الحفر يمثل تطورًا إيجابيًا هامًا، حيث يسمح بمشاركة الشركات المصرية في هذا المشروع، األمر الذي  المصرية الكبرى

وأوضح السفير أن نجاح شركة " اينى" االيطالية في الكشف عن  من شأنه أن يساعد على تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني 

 .الطاقة في منطقة البحر المتوسط أنه أن يغير من خريطةحقل الغاز الطبيعي في المياه المصرية من ش

 22/2/1022 موقع وزارة الخارجية المصرية

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/233/862184/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-/2600488#.Vs62zPkrLIU
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bc3867ff-d1d3-4717-b180-fece08c6d1bf
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 توافق على مشروع قرار يدعو لتصنيف اإلخوان كجماعة إرهابية« الكونجرس»لجنة بـ

وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب األمريكين األربعاء، على مشروع قرار يدعو اإلدارة األمريكية إلى إدراج اإلخوان المسلمين 

ية الروسية، الخارج« سبوتنيك»ذكر موقع راديو سوا األمريكي ووكالة  ويعطي المشروع، بحسب ما على الئحة التنظيمات اإلرهابية.

يوًما بعد تمريره كي تقدم تقريًرا للكونجرس تثبت فيه أن التنظيم ال يمارس أو يدعو إلى ممارسة أنشطة  21األمريكية فترة 

ولن يكون هذا المشروع  ئحة اإلرهاب.إرهابية، وفي حال لم تتمكن الخارجية من تقديم دالئل فعليها أن تصنف التنظيم على ال

ساري المفعول قبل تصويت مجلس النواب وكذا مجلس الشيوخ عليه وتمريره في المجلسين، إضافة إلى موافقة البيت األبيض 

 ثل.مويذكر المشروع أن بلداًنا عدة كمصر والسعودية وروسيا تعتبر التنظيم إرهابًيا ويدعو الواليات المتحدة إلى فعل ال عليه.

 25/2/2102 المصري اليوم

 

 

 الكونجرس: اعتبار اإلخوان جماعة إرهابية يعنى خضوعها للمالحقة الفيدرالية

كان  2105إرهابية عام ذكرت اللجنة القضائية بمجلس النواب األمريكى، إن مشروع قانون تصنيف اإلخوان المسلمين جماعة 

برعاية النائب الجمهورى ماريو دياز بالرت، وسيتطلب التصنيف اإلرهابى للتنظيم أن تقوم اإلدارة األمريكية بمنع األجانب 

واألمريكيين ممن لهم عالقة بالجماعة من المجئ إلى الواليات المتحدة، وسيعنى أيضا أن الجماعة ستخضع للمالحقة القضائية 

ة وسيتم تجميد أصولها. وقال النائب "دياز بالرت" إن اإلخوان يمثلون تهديدا عالميا، مضيفا أنها تدعم وتمول الشبكات الفيدرالي

اإلرهابية حول العالم منها القاعدة وحماس. ودعا الواليات المتحدة إلى ضرورة االعتراف بأن اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية 

ة لألمن القومى. وقال موقع بريت بارت األمريكى، إن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت مترددة فى كجزء من اإلستراتيجية األمريكي

وصف اإلخوان جماعة إرهابية حتى مع اعتبار حلفائها الجماعة تهديدا. وحسبما أشارت اللجنة، فإن هدف اإلخوان فى أمريكا "هو 

وتدميرها من الداخل وتخريب بيتها البائس بأيديهم وأيدى المؤمنين نوع من الجهاد الكبير فى القضاء على الحضارة الغربية 

 بحيث يتم القضاء عليها وينتصر دين اهلل على كل األديان األخرى"، على حد تعبيرها.

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 

 «ريجيني»سفير مصر بروما يؤكد تعاون مصر الكامل مع إيطاليا في قضية 

أكد سفير مصر لدى إيطاليا، عمرو حلمي، تعاون مصر الكامل مع الوفد اإليطالي الموجود حاليا في القاهرة للتحقيق في وفاة 

متوقعا أن يكون األمر مرتبطا بعمل إجرامي أو إرهابي من قبل أولئك الذين يريدون تدمير الطالب االيطالى جوليو ريجيني، 

وقال السفير، في تصريح له، األربعاء، إننا نريد تعاونا كامال مع الجانب االيطالى لمعرفة مرتكبي هذه  العالقات بين البلدين.

قب ع -وكان السفير عمرو حلمي، قد أكد حلي بالصبر والموضوعية.الجريمة، داعيا الجميع إلى انتظار نتائج التحقيقات، مع الت

 اإليطالية -عدم تأثر العالقات المصرية  -كستاالنتا في روما لقائه مع رئيس الوكالة اإليطالية الئتمانات التصدير جوفاني

صادي يركز في المرحلة الحالية على بالحادث الذي تعرض له الطالب اإليطالي جوليو ريجيني في مصر، مشيرا إلى أن التعاون االقت

 استكمال اإلجراءات الخاصة بإنجاز الشركات اإليطالية لمشروع "ميدور"، فضال عن تحديث مصفاة تكرير البترول في أسيوط.

 22/2/2102 الشروق

http://www.almasryalyoum.com/news/details/899078
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-/2600758#.Vs62uvkrLIU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=68d9a0d4-7c6b-4acd-b472-348bf727640d
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 السفير األلماني بالقاهرة: نحضر حاليًا التفاقية امن مشتركة بين حكومتنا ومصر

قال السفير األلماني في مصر، جيورج يوليوس لوي، إن الزيارات المتبادلة بين مصر والمانيا متبادلة ولم تنقطع يوما، مؤكدا ان 

ألمانيين لمصر خالل الفترة القادمة، والتي سيتم خاللها توقيع اتفاقية امن بلده تحضر حاليا لعدة زيارات من قبل مسئولين 

فبراير، ان االتفاق األمني الذي ستم توقيعه بين  22واضاف خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده األربعاء  مشتركة بين البلدين.

افحة االرهاب والهجرة الغير شرعية.وبشأن الحكومة المصرية ووزير الداخلية األلماني سيتناول عدة موضوعات من بينها مك

تسليم الغواصات األلمانية لمصر اكد السفير األلماني بالقاهرة ان موعد ذلك لم يتحدد بعد.وحول الوضع في ليبيا والضربات 

كومة العسكرية هناك اشار لوي الي ان حكومته على اتصال دائم مع شركائها هناك للحفاظ على وحدة البالد والتوصل إلى ح

 ومؤسسات شرعية.

 22/2/2102 بوابة األخبار

 

 

 السفير البريطانى على تويتر:قطعنا شوطا كبيرا فى طريق استرجاع رحالت شرم الشيخ

كتب جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، تدوينة على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاء فيها: 

ع الحكومة المصرية على أعلى مستوى لالنتهاء "قطعنا شوطا كبيرا فى الطريق السترجاع الرحالت لشرم الشيخ، ونواصل العمل م

 منه".

 22/2/2102 اليوم السابع

 إيرادات اير فرانس عالقة فى مصر وسط أزمة دوالر

مليون دوالر( إيرادات تعجز عن  01مليون جنيه مصرى ) 011كيه.ال.ام مصر على اإلفراج عن ما يصل إلى  -اير فرانسحثت 

تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدوالر الحاد، قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك. وقال كيس أورسم مدير عمليات 

كيه.ال.ام تعجز عن تحويل اإليرادات إلى خارج البالد منذ أكتوبر وإنها طلبت  -فرانسمصر فى الشركة الفرنسية الهولندية إن إير 

 األسبوع الماضى من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزى المساعدة فى حل مشكلة التأخيرات.

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 2105في « تبادل تجاري مع مصر»مليون دوالر  120 سفير أوكرانيا:

قال سفير أوكرانيا بالقاهرة، هينادي التي، إن بالده تعتبر مصر أهم شريك تجاري واقتصادي لها في المنطقة، مشيرا إلي أن 

الخميس أن أوكرانيا تصدر وأضاف السفير األوكراني اليوم  .2105شهرا من  00مليون دوالر في  120التبادل التجاري بين البلدين بلغ 

مليون دوالر، والبذور  22ر1مليون دوالر، والتبغ ومنتجاته بقيمة  42ر5مليون دوالر، والزيوت بـ  282لمصر الحبوب بما قيمته 

مليون دوالر والخضروات والنباتات  10مليون دوالر، بينما تستورد كييف من مصر الفواكه والمكسرات بقيمة  12ر2الزيتية بقيمة 

ولفت إلي المباحثات التي عقدت مؤخرا بين وزير الزراعة الدكتور عصام فايد  وبعض المحاصيل األخري بقيمة نصف مليون دوالر.

مع نظيره األوكراني أوليكسى بافلينكو حول سبل تعزيز التعاون الثنائي على هامش المنتدي العالمي للزراعة والغذاء في برلين، 

 آفاق أوسع للتعاون ليشمل التصنيع. حيث أكد بافلينكو على وجود

 25/2/210 المصري اليوم

http://akhbarelyom.com/article/56cd823c9e7873590f5eef37/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-1456308796
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%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%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-/2600169#.Vs64jvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2600411#.Vs64RvkrLIU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/899082
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 أفصح لي عن مخاوفه من سد النهضة« السيسي»وزير البيئة الفرنسية: 

ر النيل.. وأنا أتفهم هذه المخاوف"، كان السيسي أفصح لي عن مخاوفه من تأثير انشاء سد النهضة على حصة مصر من مياه نه"

هذا جزء من تصريحات سيجولين رويال وزيرة البيئة الفرنسية، للصحفيين اليوم األربعاء، بعد لقاء جمعها بالسيسي لمدة ساعة 

ة "تعتزم مناقشالتي تزور مصر ضمن جولة إفريقية تشمل إثيوبيا، وكوت ديفوار، وغينيا، والسنغال، قالت إنها « رويال» ونصف.

هذا الملف مع المسئولين االثيوبيين أثناء زيارتها إلى هناك، سأعرض على الجانب اإلثيوبي مساندة الخبراء الفرنسيين مقابل 

 التوصل إلى حلول تصب في مصلحة مصر واثيوبيا".

 22/2/2102 الشروق

 

 

 تل أبيب وعكاشة "سمن على عسل".. سفير إسرائيل يرحب بدعوة النائب للعشاء

رحب السفير اإلسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن، بالدعوة الغريبة التى وجهها له البرلمانى واإلعالمى توفيق عكاشة، لمقاسمته 

مجلس النواب، وفقا لما نقله موقع "المصدر" اإلسرائيلى، اليوم، األربعاء. ومالبث أن خرج البرلمانى بتلك العشاء، فى منزل عضو 

االفتكاسة الجديدة، التى تضاف إلى أرشيفه المثير للسخرية واالندهاش، حتى سارع الجانب اإلسرائيلى ليحتفى بتلك الدعوة، التى 

ما االجتماعية بين البلدين، إلى ما هو فى صالح الجانب اإلسرائيلى، ال سيما أنها قد تعيد رسم خريطة العالقات السياسية ورب

تخرج من نائب عن الشعب المصرى بالبرلمان. وقال "كورن" فى تصريحاته للموقع اإلسرائيلى: "نحن نرحب بكل لقاء مع أى جهة 

تمع، والشئون السياسية أيًضا، وعندما يرغب عضو مصرية ترغب بالحوار معنا، فى مجاالت الثقافة، اإلعالم، االقتصاد، المج

برلمان بتعزيز موضوع مشترك بين إسرائيل ومصر، فبطبيعة الحال نحن نرحب بهذا، ونسعى إلى أن نستوضح منه عما يدور 

 الحديث".

 22/2/2102 اليوم السابع

 

 

 نيويورك تايمز: اعتراف مصر بأن حادث الطائرة الروسية إرهابي غير متوقع

نيويورك تايمز" األمريكية على اعتراف النظام المصري وألول مرة بأن حادث الطائرة  اعتراف غير متوقع". هكذا علقت صحيفة "

وقال الصحيفة في سياق تقريرها  من أكتوبر الماضي كان عمال إرهابيا. 10الروسية التي تحطمت في شبه جزيرة سيناء في الـ 

أطلقت السلطات المصرية اعترافا مدويا وغير متوقعا اليوم الخميس على موقعها اإلليكتروني إنه وبعد شهور من الصمت الحذر، 

وأكد التقرير أن حادث طائرة  بعد مناشدة المصريين والعالم على مدار شهور انتظار نتائج التحقيق الدولي الذي تقوده القاهرة.

الصعبة لبلد يعتمد الركاب الروسية وجه ضربة موجعة لصناعة السياحة الحيوية في مصر والتي تعد موردا رئيسيا للعملة 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي  في كلمة ألقاها أمس األربعاء في مؤتمر للتنمية االقتصادية إن  اعتمادا كبيرا على الواردات.

من أسقط الطائرة الروسية كان يسعى لضرب العالقات المصرية الروسية، وليس قطاع السياحة فقط، مضيفا أن من أسقطها 

 .مع الجميع لتبقى البالد معزولة العالقات المصرية لو استطاع لضرب

 25/2/2102 مصرالعربية

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=57075163-ffa3-476e-bec9-fc8bc7ec5369
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D9%84/2599943#.Vs66MPkrLIU
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%A9/942795-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
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 نائب أمريكي: تصنيف اإلخوان "إرهابية" يخدم داعش

جاء ذلك على لسان النائب األمريكي  ما زال لدينا مشروع قانون يخدم داعش، ويقحمنا في قتال ال ضرورة له، ويجعلنا أقل أمنا"“

على التصويت أمس األربعاء لصالح مشروع قانون جون كونيرس، زعيم الديمقراطيين باللجنة القضائية بمجلس النواب تعليقا 

 04وصوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب األمريكي أمس األربعاء بموافقة  لتصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كـ "إرهابية".

 ير رفضها لذلك.لصالح مشروع القانون الذي يلزم الواليات المتحدة باتخاذ موقف ضد جماعة اإلخوان المسلمين، أو تبر 01مقابل 

واعتبرت المونيتور أن الفرصة ضئيلة لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب، وتابعت: "لكن من المؤكد أنه سيلقى ترحيبا من 

حلفاء أمريكيين مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين طالتهم الكثير من االنتقادات الحادة ضد موقفهم المتصلب تجاه 

و أعرب كونيرس عن سعادته جراء التعديالت في النسخة األصلية لمشروع القانون والتي  يفة األمريكية". اإلخوان، بحسب الصح

كانت تشير إلى  تصنيف كل من سوريا وروسيا ومصر والسعودية واإلمارات والبحرين اإلخوان كجماعة إرهابية من أجل حث الواليات 

ونقلت صحيفة المونيتور األمريكية عن كونيرس  قضائية ألغت الفقرة المذكورة.المتحدة على أن تحذو  ذات النهج، لكن اللجنة ال

سعيد بأن األغلبية لن تستشهد بتلك الدول  كمصدر لنهج سياستنا الخارجية، ما زال لدينا مشروع قانون يخدم داعش، “قوله: 

 ويقحمنا في قتال ال ضرورة له، ويجعلنا أقل أمنا"

 25/2/2102 مصرالعربية

 مصدر: دولة أوروبية كبرى استقبلت وفد "الثوري المصري" منذ أيام

ُشباط /  05كشف مصدر مطلع )رفض الكشف عن هويته(، عن أن وزارة خارجية إحدى الدول األوروبية "الكبرى" استقبلت يوم 

فبراير الماضي رئيس المجلس الثوري المصري مها عزام ووفد مرافق لها، للتباحث بشأن تطورات األزمة المصرية األخيرة، وفق 

إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن العديد من الزيارات التي قام بها "الثوري المصري"  –" 20في تصريح لـ"عربي –وأشار المصدر  قوله.

زيارة خارجية(، والتي لم يعلن عنها المجلس بشكل رسمي،  21من الدول األوروبية واألمريكية )حوالي  خالل الفترة األخيرة لعدد

 وذلك في إطار المساعي الدولية التي يقوم بها رافضو االنقالب لكشف ما وصفه بفضائح وانتهاكات سلطة النظام العسكري.

بشأن نتائج تلك الزيارات، خاصة الزيارة األخيرة التي وصفها  ورفض المصدر الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الراهن

 ب عن أبعاد ونتائج تلك الزيارات"بالمهمة إلحدى الدول األوروبية "الكبرى"، مضيفا: "لكن سيأتي الوقت الذي سنكشف فيه للشع

 وفق قوله.

 20عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/942798-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://arabi21.com/story/890005/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية: 

 «2111رؤية مصر »السيسى يطلق إستراتيجية التنمية المستدامة 

التى تعكس المالمح األساسية لمصر الجديدة خالل « 2111رؤية مصر »أطلق السيسى أمس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

ء بحضور مجلس الوزراء وعدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة عاما المقبلة، وذلك خالل احتفالية فى مسرح الجال 05الـ 

وعدد كبير من الشباب. وألقى السيسى كلمة خالل االحتفالية، استعرض خاللها كافة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه 

ها. وقال إن تصريحاته السابقة حول شهرا وتكلفة المشاريع التى تم تنفيذ 21مصر، كما استعرض اإلنجازات التى تحققت خالل 

أن استراتيجيته هى الحفاظ على بقاء الدولة كان يؤكد بها أن هدفه هو بقاء الدولة بالتوازى مع بنائها.ودعى الحكومة التخاذ 

ن صفا إجراءات حاسمة لمنع التعدى على األراضى الزراعيةوقال انه ال قيمة للمؤامرات التى تتعرض لها مصر إذا كان المصريو

 يساوى أكثر من نصف ما تم فى تاريخ مصر 2104واحداوأن حجم ما سننجزه فى مجال الطاقة بنهاية 

 25/2/2102 األهرام

 األمريكي للعلوم والتكنولوجيا-على تعديل اتفاقية التعاون المصريقرار جمهوري بالموافقة 

فبراير  25نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، الخميس، عدًدا من القرارات الجمهورية في عددها الصادر 

سبتمبر  01دة الموقع في مصر بتاريخ .وتناول العدد عدة قرارات لعل أبرزها الموافقة على التعديل األول التفاقية المساع2102

األمريكي للعلوم والتكنولوجيا، وقراًرا بشأن الموافقة على التعديديل  -بين مصر والواليات المتحدة بشأن التعاون المصري 2105

صفقة النفع األول التفاقية المساعدة بين القاهرة وواشنطن بشأن األعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، وتقرير 

العام لمشروع تطوير وتوسعة شارع ترعة الجبل بحي المطرية بمحافظة القاهرة واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر على األراضي 

 الالزمة لتنفيذه، واعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بمركز الباجور من أعمال المنفعة العامة.

 25/2/2102 المصرى اليوم

 -الحكومة المصرية: 

 عاما قادمة 05رئيس الوزراء: المبادرة تعكس المالمح السياسية لمصر الجديدة خالل 

لقوات (، بمسرح الجالء التابع ل2111شهد السيسى أمس فاعليات إطالق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة )رؤية مصر 

المسلحة، بمشاركة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة، فضال على 

 11( إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 2111ممثلين عن شباب مصر وخبراء ومتخصصين فى مختلف المجاالت. وتسعى )رؤية مصر 

التنمية االقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة، وهي ترسم المالمح السياسية لمصر الجديدة  دولة فى العالم وفق مؤشرات

وألقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل كلمته التى أكد فيها عزم الحكومة على تنفيذ مسيرة اقتصادية .عاما المقبلة 05خالل الـ 

 .وعلى الخريطة االقتصادية العالمية تنموية شاملة تضع االقتصاد المصرى فى مكانته التى تليق به

 25/2/2102 األهرام

  "رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة األسبوعى اليوم لمتابعة تشريعات "الداخلية

رئيس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة األسبوعى لمتابعة األوضاع االقتصادية واألمنية وتقارير الوزراء يرأس شريف إسماعيل 

  .المختلفة، باإلضافة إلى متابعة التعديالت التشريعية الخاصة بوزارة الداخلية قبل عرضها على مجلس النواب

 25/2/2102 اليوم السابع

http://www.ahram.org.eg/News/131827/136/481608/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/899097
http://www.ahram.org.eg/News/131827/25/481663/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%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%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A/2601209#.Vs6uLfl97IU
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 تشغيل قناة شرق بورسعيد رسميا

أعلن رئيس الوزراء شريف اسماعيل مساء أمس التشغيل الرسمى لقناة شرق بورسعيد، فى إشارة الى بدء المالحة فى قناة وميناء 

وقال فى كلمته خالل حفل االفتتاح أن شعب مصر  .ورسعيد، التى نفذت فى زمن قياسي، لم يتعد ثالثة أشهر وعشرة ايامشرق ب

يسعى الى التقدم والرقى فى ظل قيادة حكيمة تضع الشباب نصب اعينها. وأضاف اننا نقول للعالم كله من خالل افتتاح قناة 

فوعدنا بقناة السويس الجديدة واوفينا ووعدنا بقناة شرق بورسعيد الجديدة وحققنا  شرق بورسعيد الجانبية اننا وعدنا واوفينا

الوعد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن قناة شرق بورسعيد الجانبية الجديدة تجعل من ميناء شرق بورسعيد مركزا لوجيستيا دوليا 

  .يفتح فرص االستثمار بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية

 25/2/2102 األهرام

 

  وزيرة التعاون الدولى تلقى اليوم كلمة مصر باحتفالية برنامج األمم المتحدة اإلنمائى

عاًما على إنشاء برنامج  51، اليوم الخميس، كلمة باسم مصر أثناء االحتفال بمرور تلقى وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر

  .األمم المتحدة اإلنمائى

 25/2/2102 اليوم السابع

 

 «االعتماد على نفسها»يجب على القارة «: رئيس البرلمان األفريقي»لـ « الزند»

الزند وزير العدل، روجيه نوكوندو، رئيس البرلمان األفريقي، الذي يزور مصر حاليا، بحضور المستشار استقبال المستشار احمد 

وقال الوزير: .عادل فهمي، مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي، ومصطفى الجندي، نائب رئيس اتحاد البرلمانات األفريقية السابق

أن تعتمد على نفسها عبر اإلعالء من حركة التجارة البينية فيما بين دولها، وأن لكي تأخذ أفريقيا ريادتها كقارة واعدة، عليها »

وأكد أهمية .«تقوم بتصنيع المواد الخام األولية لديها، على نحو يزيد من القيمة المضافة لها ويزيد من حجم صادراتها في الخارج

ات خطرا يتهدد العديد من الدول االفريقية، والتي من أبرزها التعاون بين دول القارة االفريقية في مجال مكافحة اإلرهاب الذي ب

جماعات بوكو حرام في نيجيريا وداعش والشباب في الصومال والجماعات اإلرهابية في مالي وكذلك جماعة اإلخوان، مشيرا إلى 

 .اندة عناصر اإلرهابأهمية أن يتبنى البرلمان األفريقي إصدار تشريعات تمنع انحياز أي من المنظمات االفريقية لمس

 25/2/2102 المصرى اليوم

 

 وزير الخارجية اليوناني": نتطلع لمزيد من االستثمار مع بالدكم“رئيس الوزراء لـ 

، الذي يزور القاهرة حاليا، بحضور سامح شكري استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خالل اللقاء، إلى .وزير الخارجية

تي الخدمية العمالقة، الجهود الحكومة بتهيئة األجواء المناسبة، لتحفيز االستثمارات األجنبية، فضال عن المشروعات التنموية و

يمكن للشركات اليونانية المساهمة فيها، مثل مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد، وغيرها في قطاعات البنية التحتية 

والتكنولوجية، ومناطق الخدمات اللوجستية والصناعية، إلى جانب إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، في إطار مشروع تنمية منطقة 

 .قناة السويس

 22/2/2102 الوطن

http://www.ahram.org.eg/News/131827/25/481708/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%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%89-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84/2601190#.Vs6uMvl97IU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/899079
http://www.elwatannews.com/news/details/991666
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 "الفضالي" يتجه إلى كازاخستان للمشاركة في مؤتمر دعم السياسات االقتصادية

الكازاخستانية األستانة، للمشاركة في مؤتمر غادر المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار االستقالل، مطار القاهرة متجها للعاصمة 

أيام،  4وتأتي مشاركة الفضالي في المؤتمر الذي تمتد فعالياته لمدة .دعم السياسات العامة واالقتصادية بين مصر وكازاخستان

وكذلك رئاسته  تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئاسة الكازاخية، نظرا لتجربته بحزب السالم الديمقراطي وتيار االستقالل،

وقال الفضالي، إن مشاركته تأتي في ظل العمل على دعم العالقات بين البلدين، مشيرا .لجمعيات الشبان المسلمين العالمية

 .إلى أن نتائج المؤتمر ستكون فعالة ومؤثرة في تزايد االستثمار والعمل المشترك بما ينعكس على حجم التجارة واقتصاد البلدين

 22/2/2102 الوطن

 -تصريحات: 

  "الحركة الوطنية"حول خطابات شفيق عبر الفيديو كونفرانس:"الناس عاوزة كدة"

ة، المختلفقال اللواء رءوف السيد، النائب األول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن حزبه سيواصل تنظيم مؤتمرات فى المحافظات 

والتى سيتخللها إلقاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، لخطابات على الحضور عبر "الفيديو كونفرانس"، الفتا إلى أن المؤتمر 

القادم سيكون فى محافظة الشرقية، ويتبعه آخر فى المنصورة خالل الفترة المقبلة. وأضاف فى تصريح خاص، عن السبب الذي 

إللقاء خطابات فى مؤتمرات الحزب عبر "الفيديو كونفرانس" قائال:"فى ظل وجود وسيلة اتصال إيه دفع الفريق أحمد شفيق 

 اللى يمنع؟؟  مفيش سبب معين الناس عاوزة كدة

 25/2/2102 اليوم السابع

 

  نجاد البرعى يطالب بالتحقيق فى التمويل األجنبى غير الشرعى للمنظمات الحقوقية

طالب نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، بضرورة التحقيق فى ملف التمويل األجنبى غير الشرعى للمنظمات الحقوقية، 

تمويل من الخارج بطريقة غير شرعية، مشدد على أنه يجب تقديم النشطاء والحقوقين للمحاكمة حتى يتم محاسبة كل من تلقى 

للدفاع عن أنفسهم، والتأكيد على أنهم لم يتلقوا تمويال أجنبيا من عدمه، مضيفا:" هبقى سعيد جدا لو أتفتح التحقيق". وأكد 

والدولة بنفسها تقره وتعترف به، ويأتى من خالل وزارة التعاون  أن التمويل األجنبى الشرعى هام جدا لمنظمات المجتمع المدنى،

  ."الدولى، مضيفا أن المجتمع المدنى أغلب تمويله داخلى، و"بعض الجمعيات مثل الجمعية الشرعية ميزانيتها بالمليارات

 25/2/2102 اليوم السابع

 

 أبو هشيمة: خطاب الرئيس السيسى رائع وأعاد التفاؤل للمصريين

قال رجل األعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين، إن خطاب السيسى كان رائع وأعاد الكثير من حالة التفاؤل 

ين، مشدًدا على ضرورة أن يعيش الشعب المصرى هذه الحالة. وأضاف أبو هشيمة، على هامش االحتفال بالعيد لدى المصري

الوطنى للكويت، أنه ال يمكن للمواطن البسيط أن ييأس، متمنًيا أن يأخذ الشعب المصرى مبادرة السيسي بمحمل الجد. ووصف 

  .”مصر عمرها ماهتقع“واإلصرار والعزيمة، مستشهدًا بكلمة خطاب السيسي بأنه كان به الكثير من الحسم والتفاؤل 

 22/2/2102 اليوم السابع

 

http://www.elwatannews.com/news/details/990826
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%88/2601061#.Vs6vafl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85/2601049#.Vs6vafl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D9%84%D9%84/2600950#.Vs6v3fl97IU
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  المصريين بعد خطاب السيسي فى ساعتينألف جنيه تحويل  211صندوق "تحيا مصر": 

خالل ساعتين بعد خطاب  %01قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن رصيد الصندوق شهد زيادة قدرها 

 ألف جنيه، فى ساعتين وهي أضعاف المعدل.  211السيسى، مؤكدًا أن المبلغ الذي تم تحويله من قبل المواطنين يبلغ 

 22/2/2102 اليوم السابع

 عكاشة: "اللي معترض على دعوتي للسفير اإلسرائيلي يروح يلغي كامب ديفيد"

قاهرة للعشاء؛ لمناقشة بعض األمور التي طلب قال توفيق عكاشة عضو مجلس النواب، إنه دعا السفير اإلسرائيلي في ال

استيضاحها، بشأن كتاب "دولة الرب والماسونية واأللفية السعيدة"، وذلك بعدما أبلغه أنه أستاذ جامعي، وأراد توضيح بعض 

إني بطّبع مع وأضاف: "اللي شايف أنى غلطان يروح يحل أزمة سد النهضة، ولو شايفين .المعلومات الخاطئة التي وردت في الكتاب

فرد، واللي يتكلم عن حصانتي يروح  08إسرائيل يروح يلغي معاهدة كامب ديفيد ويشيل حراسة وزارة الداخلية، اللي هي أكتر من 

 ."يلغي كامب ديفيد

 22/2/2102 الوطن

 ربنا يقدر مصر على ما بالها”: بوابة يناير” أحمد إمام عن خطاب السيسي لـ 

خطابه أشبه بخطابات أيّ ديكتاتور، “علق أحمد إمام، المتحدث اإلعالمي لحزب مصر القوية، على خطاب السيسي، الذي ألقاه، قائاًل: 

بتزاز الناس في السيسي أعتمد على خطاب عاطفي لمحاولة ا“وأضاف  .”حيث أنه أراد أن يصدر للجميع فكرة أنه أعلم بك شيء

، ُمؤكًدا إلى أن كالمه ال يعبر عن أّي فكر سياسي يمكن ”ظل تفاقم األوضاع االقتصادية، لكن الناس مش بتاكل وال بتشرب كالم

واستنكر توجيه السيسي، حديثه اليوم للبعض دون تحديد من هم الذين يوجه .مناقشته، إذ اعتمد على االرتجال واالبتزاز فقط

وأكد على .”إحنا مش عارفين هو مشكلته مع مين طول الوقت بيوجه كالمه للناس بس مش عارفين مين“ضيًفا: لهم الخطاب، ُم

 ربنا يكون في“أن في ظل استمرار حكم البالد بمثل هذه العقليات ُيفاقم من األزمة الحالية، ويجعل األوضاع أكثر سوًءا، ُمعلًقا: 

 .”عون مصر على ما بالها

 22/2/2102 بوابة يناير

 -توك شو: 

 "باسم يوسف": موقفك من خطاب السيسي "تضليل سياسى“خالد صالح لـ 

رفض خالد صالح، االنتقادات التى وجهها باسم يوسف، لخطاب السيسى خالل مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة بمسرح 

أعاتبك بمحبة وتقدير، لكن ما كتبته ظلم وتضليل أتمنى أال يكون بسوء نية، بلدك أولى بأفكارك الجالء. وقال خالد صالح،"أنا 

ولن أخطء فى حقك"، موجهًا سؤال له "من أين تريد الحصول على أوسمة من الشعب المصرى أم من اإلرهابيين فى تركيا؟" 

ك حتى تعود إلى مصر مرة أخرى، ولن أهاجمك لكن انتقد مضيفًا "أنا حزين وأعاتب، رغم أننى وقفت هنا مدافعًا عنك قبل ذل

تضليلك السياسى فى تغريداتك بعد خطاب السيسي". وأوضح أن السيسى سعى لرفع معنويات البلد، وحريص على الدفاع عن 

 اسم منك أومؤسسات دفع المصريين من أجلها الكثير، وخائف عليها، مضيفًا: "كيف يمكن لهذا الرجل أن ُيتهم بعكس ذلك يا ب

من غيرك؟، لو انه مكار أو خبيث ال قدر اهلل لترك البرلمان يسقط، وترك اإلعالم والبرلمان يأكلون بعضهم ببعض". وأشار إلى أن 

المتربصون كثر، والسيسي ال يريد الحكم مدى الحياة بل يتحدث عن المستقبل بوضوح وصراحة وعن إنجازاته، مضيفًا:" عيب 

  ."المصريين ومستقبلهم ومعنوياتهم، األمم تبنى بالمعنويات والكلمات الطيبة ياباسم ياباسم أنت تضرب فى

 22/2/2102 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1--400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-/2600923#.Vs6v9vl97IU
http://www.elwatannews.com/news/details/991648
http://yanair.net/?p=52091
http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%80%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81--%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3/2600929#.Vs6v4fl97IU
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 لميس الحديدي: الدول ال تبنى بالتبرعات« تحيا مصر» عن دعوة السيسي للتبرع لـ

علقت اإلعالمية لميس الحديدي، على دعوة السيسي للمصريين بالتبرع بجنيه كل يوم لصندوق "تحيا مصر"، قائلة: "شي جيد 

اضحة وبالمشاركة مع وأضافت "البالد ُتبنى بخطط اقتصادية و ."ومهم، ويجب أن نساهم كلنا فيه، لكن الدول ال ُتبنى بالتبرعات

وأكدت، أن الحكومة عليها تقديم فارق في حياة  ."القطاع الخاص وبمشروعات ناجحة تمس حياة المواطنين في كل المجاالت

قبل التخطيط  2102المواطن خالل فترة قصيرة، مثل النظافة والمرور ومستوى المدارس، قائلة: "نحتاج لرؤية فارق حقيقي في 

ت بتوسيع دائرة مستشاري الرئيس من أجل زيادة قنوات اتصاله بوسائل اإلعالم والمجتمع، مضيفة: " ال وطالب .”2111لعام 

 توجد معلومات لدى اإلعالميين حول القضايا المختلفة، وأزمة سد النهضة أبرز دليل على ذلك".

 22/2/2102 الشروق

 لميس جابر: خطاب السيسي كشف للمصريين المخاطر المحيطة بالدولة

وأضافت .ه وخوفه على مصلحة الوطن والمصريينأكدت النائبة البرلمانية لميس جابر، أن خطاب السيسي يؤكد مدى حبه وحرص

خالل مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" أن المصريين استشعروا بمدى الخطر الذي يحيط بمصر من الكلمات التي 

 رددها السيسي خالل خطاب اليوم بمسرح الجالء.

 22/2/2102 بوابة األخبار

 مصطفى بكري: السيسي لديه رغبة في طمأنة المواطنين

علق النائب البرلماني مصطفى بكري على تصريحات السيسي بقوله إن السيسي يدرك أن العقل المصري مستهدف في هذا الوقت، 

« مساء القاهرة»وأضاف خالل مداخلة هاتفية في برنامج .المرجعية للرد على هذه األمور ألنه يدرك خطورة الوضع الحالي وأنه

وأشار .أن السيسي لديه رغبة في طمأنة المواطنين، وأنه ليس بعيدًا عن الشارع ومستعد لكشف الحقائق والعمل على حلها

ت وأكاذيب تثير الرأي العام، كما أن بعض المسئولين يروجون معلومات مغلوطة بكري إلى أن بعض اإلعالميين يروجون شائعا

بعض اإلعالميين والصحفيين ال يدركون خطورة الوضع الحالي ويحاولون أن "يشيطنوا" »وتابع: .وتصريحات قد تثير الرأي العام

شيرا إلى أن هناك غياب في التواصل بين ، م«الشرطة المصرية وال يفصلون بين أفراد متجاوزين وجهاز يحمي األمن الوطني

 .اإلعالم ومؤسسات الدولة ولذا فنحن في حاجة ماسة لظهور المجالس الثالثة لإلعالم

 22/2/2102 بوابة األخبار

 في االقتصاد مصطفى الفقي: السيسي غاضًبا من عدم مساهمة رجال األعمال

قال المفكر السياسي د.مصطفى الفقي، إن السيسي، كان غاضًبا خالل خطابه الذي ألقاه واتضح من خالل حديثه أنه يملك 

أنه يختلف مع « يحدث في مصر»وأضاف خالل لقائه ببرنامج .معلومات لم يدل بها، وتشعره بحجم االستهداف الكبير للبالد

الحكومة، موضحًا أنه من المفترض أن يكون الوزير أو أي مسئول عام قادرًا على تحمل النقد في دفاعه المطلق عن « السيسي»

وأشار إلى إن مصر دولة محاصرة إعالميًا وغير مرضي عنها سياسيًا، وال أحد يقف .«المفروض الوزير يكون جلده سميك»قائاًل: 

في األرض إلقامة عالقات مع الدول « السيسي»ن سعي معها بقوة حتى أشقائها منشغلون بمشكالتهم الداخلية، بالرغم م

وأضاف أن السيسي، يشعر بالغضب لتزايد .موجهًا ألعضاء مجلس النواب« السيسي»وأعرب عن تمنيه أن يكون خطاب .الخارجية

تعامل « الفقي»وانتقد .وتيرة االنتقاد له، كما أنه غاضبًا أيضًا من عدم مساهمة رجال األعمال في االقتصاد القومي للبالد

 .، وتقوم بإصدار القرارات ثم تلغيها مرة أخرى«الحكومة تتعامل مع االقتصاد وكأنه حقل تجارب»االقتصاد القومي، قائاًل: 

 22/2/2102 ة األخباربواب

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=4ffcb6ca-e415-4e77-bcce-d7db75e1cbba
http://akhbarelyom.com/article/56ce209b9d78731c17d78b56/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1456349339
http://akhbarelyom.com/article/56ce1fd39e7873e454d78b56/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1456349139
http://akhbarelyom.com/article/56ce1b5a9d7873ad15d78b56/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-1456347994
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 أحمد موسى: خطاب السيسي أظهر الوجه الحاسم في تعامله مع قضايا الوطن 

يونيو، وأدى إلى رفع  11خطاب السيسي من أقوى الخطابات منذ ثورة »علق أحمد موسى، على خطاب السيسي، األربعاء قائال: 

وتابع: .وأضاف أنه وجه رسائل هامة، موضحا أن السيسي يعرف من يخرب في مصر .«معنويات الشعب المصري إلى السماء

ويعرف حجم  .«السيسي عارف كويس مين يحاول يعمل فتنة وأول مرة يوجه رسائل واضحة للموجودين داخل مصر وخارجها»

لقطارات والموانئ والمطارات عالوة الخطر أمام مصر ولذلك ذكر أرقاما واضحة جدا عن الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والغاز وا

وشدد على أن السيسي أظهر خالل .يونيو 11على األرقام التي ساهمت بها الدول العربية الشقيقة لمساعدة مصر خالل فترة ثورة 

 .كلمته الوجه الحاسم والقوي في تعامله مع قضايا الوطن

 22/2/2102 بوابة األخبار

 المعنى الفرعوني« اسمعوا كالمي»إبراهيم عيسى: الرئيس ضاق صدره ولم يقصد بـ 

المعنى الفرعوني، ولكن كان يقصد أن لديه إيمانا « اسمعوا كالمي أنا بس»لسيسي لم يقصد من قوله قال إبراهيم عيسى، إن ا

من الواضح أن السيسي »وأضاف أن السيسي لديه إحساس بالريبة ممن يختلفون معه، متابعا: .حقيقيا وعميقا بقول الصدق

كل هذا المفروض إن الحكم بين الجميع هو الدستور  لكن مع»واستطرد:  .«ضاق صدره وأصبح غير متحمل للعديد من األمور

وأكد أن السيسي يظهر أنه وكأن هناك ضيق  .«والقانون وليس المشاعر الدستور هو الحامي وليس سعة صدر تضيق أو حنية

السيسي  النهاردة مسمعتوش غير الرئيس بعد كدا محدش يتكلم غيري، إن كان لدى»صدر لديه باآلراء المختلفة معه، متابعا: 

وأشار إلى شعور السيسي الدائم بوجود مؤامرة تحاك ضد  .«حل والمصريون أيضا لديهم حلول، ال يوجد تنمية بدون ديمقراطية

 .مصر، الفتا إلى حديثه حول إسقاط الطائرة الروسية بفعل فاعل، وتدبير حادثة قتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني

 22/2/2102 الشروق

 «إحنا نعرف الحكومة أكتر منك«: »السيسي»يوسف الحسيني لـ

عذًرا فأنت «: »الحسيني»وقال .أي أحد آخرأعرب يوسف الحسيني، عن تعجبه مما ذكره السيسي، حول أنه يعرف الحكومة أكثر من 

الحكومة تقول ما يرضيك فقط، »وأضاف  .«تعرف حجم تقديري ومحبتي وثقتي في صدقك، لكن نحن نعرف الحكومة أكثر منك

وتابع:  .«التطبيق على أرض الواقع مختلف تماًما»، متابًعا «وتقدم لك فروض الوالء والطاعة، وربما تكون بتضربلك تقارير

المواطن يعرف الحكومة أكثر من أي رئيس جمهورية، وهذا ليس ضعف من الرئيس، لكن ألن المواطن هو النبض الحقيقي، »

 «.وهو من يعرف أنه ال يوجد زيت وأرز وسكر، وهو فقط من يشعر باأللم

 22/2/2102 الشروق

 خطاب السيسي أضر بصورة مصر في المنطقة«: »عبد اهلل السناوي»

وأضاف هاتفًيا  ."قال عبد اهلل السناوي، إن "خطاب السيسي امتأل بالكثير من المطبات الخطيرة نتيجة االرتجال الشديد فيه

ة السيسي لتعرض الطائرة الروسية لعمل إرهابي من أجل ضرب السياحة المصرية، لبرنامج "هنا العاصمةأن "المطب األول هو إشار

وأوضح أن المطب اآلخر هو توجيه السيسي للمصريين بأال يسمعوا إال  ."وهو ما يعد استباًقا لنتائج التحقيقات في هذا الشأن

بحرية الرأي وتقبل االختالف في وجهات  منه فقط، مؤكًدا أن هذا المطب أساء لصورة مصر في المنطقة، خاصة فيما يتعلق

وقال "السناوي" إن خطاب اليوم أضر بصورة السيسي بشكل فادح، قائال: "كانت هناك مشاعر غاضبة أكثر من الالزم أبداها .النظر

 )السيسي( خالل كلمته".

 22/2/2102 الشروق

http://akhbarelyom.com/article/56ce04989d7873050c3cdbd0/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-1456342168
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=e84fde75-c8cd-4fbc-9896-c348b23b4605
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=cba7b97a-e232-4df8-ac26-3a6762eeb8ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022016&id=c83a37eb-ce20-4b3d-a10e-9b5d4600b26f
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 -سو شيال ميديا: 

 هاشتاج "صبح على مصر بجنيه" يحلق فى سماء "تويتر" لليوم الثانى على التوالى

 الثانى على التوالى، قائمة األكثر تداواًل على موقع التواصل االجتماعى "تويتر".تصدر هاشتاج"صبح على مصر بجنيه"، لليوم 

 25/2/2102 اليوم السابع

 للحضيضعالء األسواني: لقد وصلنا 

وقال في تغريدة .رأى الكاتب والروائي عالء األسواني، أن األوضاع السياسية في مصر قد تراجعت بشكل كبير في الفترة األخيرة

عبر حسابه الشخصي بموقع التجوين المصغر "تويتر": يتكلم الديكتاتور فيهز الوزراء رؤوسهم اعجاًبا، وإذا ضحك استلقوا على 

 .غضب غضبوا، وإذا نظر إليهم ارتعدوا رعًبا. هكذا وصلنا للحضيضقفاهم من الضحك وإذا 

 25/2/2102 مصر العربية

 محمد عطية: شاهدوا خطابات السيسي بمنطق "مسرح مصر"

ته وقال في تدوينة عبر صفح ."شاهدوا خطاباته بمنطق مسرح مصر“علق الفنان محمد عطية على كلمة السيسي، قائاًل: 

الخظاب غير موجه ألي حد بيتكلم بلغة األرقام والعقل والمنطق، الخطاب موجه لمحبي “الرسمية على موقع "فيس بوك": 

وتابع: "مفيش رؤية مفيش خطط، الراجل مصدق جًدا إن هو بس اللي فاهم، معارضة مين وتجاوزات مين  ."الشعارات والتسخين

وأضاف: "والناس بتوع المنطق  ."ي يصقف ويمشي ورايا ويصبح على مصر بجنيةوخطط مين؟ انتو اتهبلتوا؟ اللي يحب النب

وحقوق اإلنسان واألرقام والواقع )من أنتم؟(، نصيحة مني واهلل عشان ما حدش يحرق دمه، ماتتعاملوش مع كالمه على إنه جد، 

 ."شوفوا خطاباته بمنطق إنكم بتتفرجوا على مسرح مصر

 22/2/2102 مصر العربية

 هاني الجمل: احنا نجيب محمد صالح رئيس جمهورية أهو ينفع يتباع

 ب الرئيسساخراً من خطا” فيس بوك“قال المهندس هاني الجمل، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل اإلجتماعي 

 ”.احنا نجيب محمد صالح رئيس جمهورية اهو على االقل هينفع يتباع“السيسي: 

 22/2/2102 بوابة يناير

 رغم سخرية العديد خالد أبوبكر يتحدث بجدية: كل يوم جنيه عشان بلدك مش كتير

 .“صبح_على_مصر_بجنيه”: “تويتر“عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الُمصغر قال الُمحامي خالد أبوبكر، في تغريده له 

كل يوم جنيه عشان “واختتم:  .”للتبرع لتحيا مصر 14114الحمد هلل كانت مبادره قدمتها لوزارة االتصاالت وخصصت رقم“وتابع: 

من الماليين من مستخدمي مواقع التواصل  والجدير بالذكر أن تلك الُمبادرة القت سخرية واسعة .”بلدك مش كتيرتحيا_مصر

 .اإلجتماعي

 22/2/2102 بوابة يناير

 باسم يوسف يشكر السيسي: أنت "ِعَوض" مصر عن البرنامج

"، الشخصي عبر موقع "تويترعلق باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" سابقا، على كلمة السيسي في تغريدة كتبها في حسابه 

وأضاف: "ملخص كلمة الرئيس: "من النهاردة ما فيش برنامج.  ."قال فيها: "بنشكر الرئيس أنه عوض مصر عن برنامج البرنامج

 .أنا البرنامج" )يوميا بنجاح ساحق على خشبة مسرح الجالء("

 22/2/2102 20عربى

http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89/2601216#.Vs6uKPl97IU
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%A7/942747-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B6
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%A7/942544-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://yanair.net/?p=52077
http://yanair.net/?p=52070
http://arabi21.com/story/890213/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC#tag_49232
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 ”ebay“السيسي على ” بيع” ر لـ إعالن ساخ

(، يتضمن عرض السيسي، للبيع، وذلك سخرية ebay، إعالًنا ساخًرا على متجر )”فيس بوك“تداول رواد موقع التواصل االجتماعي 

 تحسين أجل من ”نفسه لبيع“ االستعداد تم إنه ٌ قال حيث ،″2111رؤية مصر “من خطابه الذي ألقاه اليوم األربعاء، خالل مؤتمر 

 النصر سخرية الكثيرين. هذا أثارت حيث لمصر، االقتصادية األوضاع

 22/2/2102 بوابة يناير

 على كلمته اليوم” إبريل 2“رد ” السيسي للبيع” 

رؤية “كلمة السيسي اليوم بمؤتمر تدشين على ” تويتر“بنشر تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إبريل 2“سخرت حركة 

وغردوا قائلين:  .”واهلل العظيم أنا لو ينفع أتباع هتباع علشان مصر“بمسرح الجالء بعد تصريح له أمام الجميع ” 2111مصر 

لألسف ال يمكن “ وقال آخر: .“أهبلة_الدولة، #مصر#جلود  بمصنع للبدل أو للبيع دولية مناقصة رغبته على بناءًا السيسي_للبيع

 .”أخذ كالم الجنرال الحاكم على محمل الجد إعذروا الناس اللي بتطلع غلها في التريقة عليه

 22/2/2102 بوابة يناير

 نجاد البرعي: السيسي يعتبر نقده "مشروع خيانة"

السيسي أصبح يعتبر محاوالت نقده مشروع خيانة، في إشارة إلى كلمته بمؤتمر تدشين أشار الناشط الحقوقي نجاد البرعي إلى أن 

تويتر": "استمعت إلى خطاب الرئيس وأستطيع “وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر .2111مبادرة رؤية مصر 

 ."يعتبر كل ناقد عدو أو مشروع خائن أن أقول إنه أصبح ضائًقا بالنقد الذي يوجه إليه وإلى وزرائه ضيًقا يجعله

 22/2/2102 مصر العربية

 هاني السباعي: خطاب السيسي "مسخرة للركب"

 2111ؤتمر تدشين مبادرة رؤية مصر علق هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن على كلمة السيسي بم

سي في خطابه أمام شعب تويتر": "السي“في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر  وقال ."مسخرة للركب“قائاًل: 

 .""لو أنفع أتباع التباع" "اسمعوا كالمي أنا بس" "أنتو مين"، قذافي شعب السيس العقيم، مسخرة للركب فنكوشستان.

 22/2/2102 مصر العربية

 محمد أبو الغيط للسيسي: محدش بيخاطب شعبه بهذه المفاهيم العجيبة

وقال في تدوينة عبر .2111انتقد الصحفي محمد أبو الغيط كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر تدشين مبادرة رؤية مصر 

بغض النظر عن القلش خلينا نقول كالم جد لألسف عن خطاب السيد “ى موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": حسابه عل

مليار جنيه ده كالم عجيب  2مليون مصري صبحوا على مصر كل يوم بجنيه هيعملو في السنة  01: "موضوع إن لو وتابع ."الرئيس

 ."جدًا وميقولوش حد عنده أدنى عالقة باقتصاد بلد

 22/2/2102 مصر العربية

 ة"جمال عيد بعد خطاب السيسي: "ننتظر المزيد من التوحش والسادي

رأى المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان أن خالصة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع .أن هناك مزيًدا من السادية والتوحش خالل األيام القادمة 2111تدشين مبادرة رؤية مصر 

 ."مزيد من السادية والتوحش في األيام القادمة الخالصة.“التواصل االجتماعي "فيس بوك": 

 22/2/2102 مصر العربية

http://yanair.net/?p=52065
http://yanair.net/?p=52050
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%A7/942498-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%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%A7/942423-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/942287-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8%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%A7/942201-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 النشره المجتمعيه

 راك المجتمعيأوال:الح

 يطالبون بإقالة رئيس الشركة« مياه شرب أسيوط»العاملون بـ

فبراير، وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة، طالبوا فيها  22نظم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، األربعاء 

كافة المستويات والقطاعات بالشركة  بإقالة المهندس محمد صالح رئيس الشركة من منصبه، وتطبيق الئحة أجور موحدة على

دون تمييز أو محاباة، وحل مجلس إدارة الشركة وإقالة أعضائه وتغيير سكرتارية رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رأسهم عبد اهلل 

كما طالب المحتجون بحل اللجنة اإلدارية لتسيير األعمال النقابية بالشركة، وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي  كامل قطب

للمحاسبات لمراجعة كافة المصروفات، وتثبيت العمالة الموجودة بالشركة ووضع أولوية ألبناء العاملين بالشركة في التعيينات 

ومحاسبة العاملين المتورطين في اختالسات أموال الشركة وإهدار المال العام ومراجعة كافة التعيينات التي قام بها مجلس 

 اإلدارة.

 2102-2-22 بوابة االخبار

 أهالي منيا القمح يقطعون الطريق الختطاف سيده وإلقاء زوجها بالترعه

 1قطع أهالى قرية مالمس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، الطريق العام أمام القرية للتعبيرعن غضبهم من قيام 

أشخاص مجهولين باختطاف سيده داخل "توك توك"، وإلقاء زوجها بترعة أمام القرية والذوا بالفرار. وقال شهود عيان: إنه أثناء 

أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية،  1اهلل عزيز، لشراء بعض المستلزمات، قام سير مواطن وزوجته، من قرية كفر عبد 

بإلقاء الزوج بترعة بجوار القرية، وخطف السيدة داخل "توك توك" والذوا بالفرار، وما زال األهالى ينتظرون تدخل قوات األمن 

 لضبط مرتكبى الجريمة وكشف غموض الحادث. 

 2102-2-25 رصد

 

 ثانيا:قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 «التعويم»تنصح بـ« بلتون»و«.. الدوالر»قروش جديدة أمام  01الجنيه يفقد 

قروش،  01جنيه، خالل تعامالت اليومين الماضيين، بزيادة  8.18مقابل  1.18واصل الدوالر صعوده فى السوق السوداء، مسجاًل 

، وقالت %1.5مارس، بـ 04أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه فى اجتماعه المقبل، « بلتون المالية»فيما توقعت 

، مما يشير إلى 2105لم ترفع معظم البنوك التجارية أسعار الفائدة بعد قرار )المركزى( رفعها، ديسمبر »الشركة فى بيان أمس: 

أن تجاوز سعر صرف الجنيه « »بلتون»وأضافت  ًا، لتهدئة الضغوط المتزايدة على الجنيهلم يكن كافي %1.5أن رفع السعر بنسبة 

د فى تهدئة الضغوط المتزايدة على تساع لم( المركزى) سياسات أن على يدل السوداء، السوق فى الدوالر مقابل 1٫15حاجز الـ

على الجنيه مقابل الدوالر، تدعم رؤيتنا برفع أسعار تصريحات البنك المركزى عن الحفاظ على عائد أعلى »وأوضحت أن «.العملة

 «.، لن يكون كافيًا لتهدئة الضغوط الحالية على سعر الجنيه%0الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة بنسبة 

 2102-2-22 الوطن

 

http://akhbarelyom.com/article/56cdf2c49d7873dc03b41be9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-1456337604
http://rassd.com/178174.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/991783
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 جنيه مليار 0٫2لخسارة  مبيعات العرب واالجانب تدفع البورصة

 مليار 181٫105انهت البورصة تداوالتها فى جلسة امس على تراجع جماعى لمؤشراتها حيث اغلق رأس المال السوقي عند مستوى 

 .جنيه مليار 0٫2 قيمته تراجع مخلفا جنيه

 2102-2-25 جريدة االهرام

محمد العريان: االقتصاد المصرى ليس بمنأى عن الساحة العالمية.. وتحرير سعر الصرف يحدث موجات 

 تضخمية

نه وقال إ الخبير االقتصادى العالمى أن االقتصاد المصرى ليس بمنأى عما يحدث على الساحة العالميةأكد الدكتور محمد العريان 

ينبغى التعامل مع التحديات التى تواجهه من هذا المنطلق، مشيرًا إلى أن عملية تحرير سعر الصرف ستقود إلى موجة تضخم 

لقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس أنه يمكن االستفادة من التجارب وأضاف خالل لقائه اليوم غرفة التجارة األمريكية با جديدة

وأشار إلى أن  الدولية فى مواجهة التحديات إال أنه ال يمكن وضع حلول ثابتة لحل األزمات االقتصادية تصلح لكافة دول العالم

تاج لضرورة تعظيم دور القطاع الخاص العالم يشهد حاليا أزمات وتغيرات على المستوى االقتصادى إال أن االقتصادات الناشة تح

 فى عمليات التنمية.

 2102-2-22 بوابة االهرام

 مليون يورو من صادراتنا 05صعوبات فى توفير العملة الصعبة نعوضها بـ شنايدر إليكتريك: نواجه

تواجه شركة شنايدر إليكتريك لمعدات الطاقة، صعوبات فى توفير العملة الصعبة الالزمة الستيراد مستلزمات اإلنتاج لمصنعها 

نتغلب على األزمة من خالل استغالل »أوضح: فى مصر، وفقا لما قاله محمد سعد رئيس الشركة بمنطقة إفريقيا والكاريبى، لكنه 

 .«من وارداتنا.. حتى اآلن نسيطر على األمور وال نواجه نقصا فى احتياجاتنا من الواردات %51إيرادات صادراتنا والتى تغطى نحو 

روبية، كما يقول من إنتاجه إلى أسواق إفريقيا والشرق األوسط وبعض الدول األو %11ويصدر مصنع الشركة الوحيد فى مصر نحو 

 مليون يورو. 05مليون يورو سنويا، كما تصل عائدات التصدير إلى نحو  12سعد، مضيفا أن إيرادات المصنع تصل إلى 

 2102-2-25 الشروق

 %1ية تزود مصر بمنتجات بترولية بفائدة السعود

سنوات، منح الهيئة العامة  5تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع السعودية لتوفير احتياجات القاهرة البترولية لمدة 

اط شهرية على أن يتم سداد مقابل المنتجات البترولية التي تسحبها مصر على أقس 1للبترول فترة سماح مدتها عام، وبفائدة %

من آخر اتفاق أعلنت عنه وزارة البترول، الذي تضمن توفير  2وسعر الفائدة المتفق عليه أعلى بـ% متساوية لمدة عامين

ولم تذكر المذكرة القيمة  وفترة سماح عام 0بفائدة % -من فبراير إلى إبريل  -شهور  1احتياجات مصر من المشتقات لمدة 

نظًرا للتغييرات المستمرة في أسعار النفط العالمية، وسيتولى الصندوق السعودى للتنمية تسديد النهائية للمنتجات البترولية، 

السعودية، على أن تسدد هيئة البترول تلك « أرامكو»مقابل المنتجات البترولية التي تسحبها الهيئة العامة للبترول من شركة 

ة البترول وقعت اتفاق سابق مع شركة أرامكو السعودية، لتزويد مصر وكانت هيئ األموال وفًقا لألقساط والفائدة المتفق عليها

، وانتهت في نوفمبر الماضى، وشمل االتفاق تسهيالت 2105باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثالثة أشهر بدأت في سبتمبر 

ألف  221ألف طن بنزين، و 021والر، وألف طن س 511وتحتاج مصر شهرًيا الستيراد نحو  فقط 1سنوات وفائدة % 1في السداد على 

 طن مازوت، بجانب شحنات من الغاز المسال.

 2102-2-25 البوابه نيوز

http://www.ahram.org.eg/News/131827/5/481612/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/212/862140/%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/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=bc544305-9a2e-45d9-96c7-ed9d0d8e1847
http://www.albawabhnews.com/1791208


 

 

2102فبراير 52  مرصد اإلعالم المصري       18   

 

 مليارات جنيه 1اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بـ 

مليارات جنيه، وتبلغ  1المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة

ومن المتوقع  يوًما 154مليار جنيه ألجل  2.451مليارات جنيه، وأذون بقيمة  2.251يوًما،  082قيمة الطرح األول ألذون خزانة ألجل 

مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح  221، إلى أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى

 البنك المركزى ألذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

 2102-2-25 البوابه نيوز

 مليون دوالر للبنوك 21اليوم.. "المركزي" يضخ 

 مليون دوالر للبنوك العاملة في السوق المحلية 21المركزى المصري، في العطاء الدوالرى الدوري اليوم الخميس، نحو يضخ البنك 

مليون دوالر عرضت خالل العطاء، وبسعر  21مليون دوالر للبنوك، من إجمالى  11.2وباع "المركزي" في عطاء أمس األول الثالثاء، 

أشهر  1مليار دوالر خالل الـ 00.2ى" بالتنسيق مع البنوك العاملة في السوق المحلية، قدم وكان "المركز جنيه للدوالر 4.4110

الماضية، لتغطية طلبات االستيراد للسلع األساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين األجانب في سوق 

 المال المصرية.

 2102-2-25 البوابه نيوز

 %22الحكومة المصرية تخفض دعم وقود الفقراء بنسبة 

مليار دوالر( في  1.120مليار جنيه ) 22قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البالد بلغت نحو 

، 2105 -2102في الستة األشهر األولى من السنة المالية السابقة  وكان دعم الوقود 2102 -2105أول ستة أشهر من السنة المالية 

في المئة في الستة األشهر األولى من  22.2مليار جنيه وبما يعادل  01مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت  25قد بلغ 

مليار جنيه في أول  22البترولية بلغ نحو وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "دعم المواد  السنة المالية الحالية

وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية، ."ستة أشهر من السنة المالية الحالية

ر خالل دوال 12.2، وبلغ سعر خام مزيج برنت 2102حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 

مليار  011مليار جنيه مقابل نحو  20ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية  معامالت الليلة الماضية

 وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خالل ثالث إلى خمس سنوات. 2105 -2102جنيه في 

 2102-2-25 20يعرب

 مليار جنيه "استثمارات" بمشروع تنمية قناة السويس 011إسماعيل: 

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خالل فعاليات افتتاح القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد إن مشروع تنمية 

المتوقع أن تصل حجم االستثمارات بهذه المنطقة منطقة القناة سيكون له تأثير إيجابي على االقتصاد المصري، خاصة أنه من 

وأضاف أن مشروع تنمية منطقة القناة وما يتضمنه من تطوير موانئ العريش واألدبية والعين  مليار جنيه 011إلى ما يقرب من 

رات ثماالسخنة ومشروعات صناعية ولوجستية، تعد مشروعات متكاملة ستجعل من قناة السويس منطقة عالمية، جاذبة لالست

 العالمية، وتوفر آالف فرص العمل.

 2102-2-22 مصر العربيه

 

 

http://www.albawabhnews.com/1791155
http://www.albawabhnews.com/1791152
http://arabi21.com/story/890337/%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-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-42#tag_49232
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/942506-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 صحهال

 عضو باتحاد الصناعات: أزمة الدوالر وراء نقص بعض األدوية

كشف شرين حلمي، عضو غرفة األدوية باتحاد الصناعات، أن سبب نقص األدوية في السوق يرجع ألزمة الدوالر بمصر، موضحا أن 

؛ حيث كان سعر ٠٨٩١هناك شركات كثيرة تتجه إلى إيقاف تصنيع بعض األدوية؛ نظرا ألن تسعير األدوية لم يتحرك منذ عام 

من  ٪٩١: في ذلك الحين كانت شركات قطاع االعمال العام تستحوذ على -يحات صحفيةفي تصر-وأضاف  قرشا ٩٨الدوالر حينها 

حاليا، وأصبح القطاع  ٪٣حصة سوق الدواء، وكانت تدعمها الحكومة، منوها إلى أنه فى الوقت الحالي تراجعت هذة الحصة إلى 

 .وال بد له أن يحقق بعض المكاسب ٪٨٩الخاص يملك 

 2102-2-22 رصد

 النقل والمواصالت

 وأيام إصالح فواصل كوبرى أكتوبر لمدة شهر 2غلق مطلع رمسيس أمام حركة السيارات 

نية أعلى كوبرى أعلنت اإلدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عالء الديجوى، مدير اإلدارة عن أعمال إحالل وتجديد فواصل معد

أيام، وسيتم إعاده افتتاحه مرة أخرى بمجرد االنتهاء من  2أكتوبر لمدة شهر كامل مع غلق مطلع رمسيس أعلى الكوبرى لمدة 

مارس المقبل بالعمل فى نصف حارة مرورية  22فبراير وحتى  25األعمال. وأكد مصدر أمنى أن تلك األعمال تبدأ من اليوم الخميس 

خر لحركة السيارات يوميا وتكون األعمال ليال ونهارا، وذلك أعلى ميدان رمسيس حتى األزبكية فى االتجاه إلى وترك النصف اآل

أيام، ويتم  2الجيزة. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم غلق مطلع رمسيس أعلى الكوبرى بسبب إصالح فواصل لمدة 

نعم رياض حتى مطلع أكتوبر مرة أخرى وتبدأ األعمال مساء اليوم الخميس فى االستبدال عنه بشارع الجالء حتى ميدان عبد الم

 .صباحا 2وحتى األحد المقبل فى الساعة  02الساعة 
 2102-2-25 اليوم السابع

 

 تعليمال

 بالصور.. طالب يحاول االنتحار بجامعة كفر الشيخ وغضب بين زمالئه

بجامعة كفر الشيخ بإلقاء نفسه من الدور الرابع بالكلية في محاولة لالنتحار  قام محمد عبد الوهاب، طالب بكلية التمريض،

وعلى الفور تم نقل الطالب إلى المستشفى، وأفادت  اعتراضا على عدم تسجيله في إحدى المواد الدراسية من قبل عميدة الكلية

وانتشر بين أوساط الطالب في الجامعة أن  رةالمعلومات الطبية بوجود كسر بالحوض ونزيف بالمخ ووصفت حالة الطالب بالخطي

زميلهم الذي حاول االنتحار "مات" وهو األمر الذي أثار موجة احتجاجات وغضب واسع بين الطالب، ودفعهم للتجمهر أمام وداخل 

 مالءمبنى كلية التمريض في وقفة احتجاجية ضد عميدة الكلية، مطالبين بمحاسبتها وسط حالة من الغضب والذهول لدى ز

دفع غضب الطالب الدكتور ماجد ومن الطالب للعالج، بحسب مرفق إسعاف كفر الشيخ 8الطالب وحاالت إغماء بينهم تطلبت نقل 

القمري، رئيس الجامعة، إلى إيقاف الدكتورة مهجة عبد العزيز، عميدة كلية التمريض وإحالتها إلى التحقيق وتكليف نائب رئيس 

 .ى كلية التمريضالجامعة باإلشراف المؤقت عل

 2102-2-22 رصد

 

http://rassd.com/178093.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-4-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-/2601301#.Vs7A_fl97IU
http://rassd.com/178137.htm
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 سياحهال

 وزير السياحة يكشف خطته للنهوض بالقطاع.. ويؤكد: مقتل "ريجيني" أثر سلبيا على الدولة

الدولة، خاصة مع تناول اإلعالم قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، إن مقتل الشاب اإليطالي رجيني، في مصر أثر سلبيا على 

ره وأضاف في حوا اإليطالي للقضية بطريقة مكثفة، ليضغط على الجانب الرسمي، موضحا أنه ألغى رحلته إلى إيطاليا بسبب هذا

ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه اإلعالمية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي"، أنه كانت هناك حملة إعالنية للترويج 

تقريبا، الفتا إلى أن  %81لسياحة مصر ولكن توقفت بعد مقتل الشاب، موضحا أن السياحة اإليطالية انخفضت بشدة، بنسبة ل

 أول نصائح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل له بعد دخوله الحكومة أن "السياحة لو قامت لقامت مصر كلها".

 2102-2-22 الوطن

 السياحة تلجأ إلى نادى آرسنال االنجليزى للترويج لمصر

بحث مسئولون وعاملون بقطاع السياحة فى مصر، الترويج لمصر عبر اإلعالنات التى تظهر فى ملعب كرة القدم الذى تقام عليه 

التى تتابعها الجماهير على مستوى العالم، وفقا لتصريحات الهامى مباريات فريق آرسنال االنجليزى، بحسبانه أحد أكثر األندية 

مليار مشاهد.. سألتقى اليوم مع سامى  0.5عدد متابعى مباريات هذا الفريق تصل إلى أن  الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية

حسام الشاعر، وكامل أبوعلى  محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من كبار رجال األعمال العاملين فى القطاع ومنهم

وتصل تكلفة الدعاية من هذا النوع، وفقا لرئيس اتحاد  ، أضاف الزيات فى تصريحات خاصة لـ)الشروق(«لبحث هذا المقترح

واستغالال للرياضة أيضا، قال الزيات  الغرف السياحية، إلى نحو مليون ونصف المليون جنيه استرلينى فى الموسم الكروى الواحد

كة األهرام للمشروبات ستستضيف أحد العبى فريق برشلونة فى مصر، وستتولى تنفيذ برنامج الزيارة فى عدد من األماكن إن شر

 السياحية، مع التصوير الستخدامها فى الدعاية خالل شهر أبريل القادم.

 2102-2-25 الشروق

 ألف دوالر للحملة الترويجية لمصر فى ألمانيا 411السياحة" :رصد مليون و"

ألف دوالر، للحملة الترويجية لمصر بالسوق األلمانى، والتى بدأت فى فبراير  411رصدت هيئة تنشيط السياحة، مبلغ قدره مليون و

مارس المقبل، بهدف زيادة حجم الحجوزات السياحية خالل فترة أجازات أعياد الربيع وموسم الصيف الجارى وتستمر لمنتصف 

. وقال عبد الجبار، محمد عبد الجبار رئيس قطاع السياحة الدولية، بهيئة تنشيط السياحة ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم  2102

يديا"، وكذلك إعالنات مباشرة فى الميادين والشوارع وعدد من السابع" إنه تم إطالق حملة مكثفة سواء عبر " السوشيال م

المجالت والصحف األلمانية، بخالف الراديو ، لتكثيف الزخم حول المقصد السياحى المصرى ،قبل انعقاد فعاليات معرض السياحى 

عاما على إقامته  51ت ضخمة لمرور مارس المقبل ، والذى يشهد هذا العام احتفاال 01إلى  1ببرلين ،خالل الفترة من  ITB الدولى

، الذى يعد من أهم المعارض السياحية فى العالم،  ITB . وأضاف رئيس قطاع السياحة الدولية، أن مصر ستشارك فى معرض

حيث يشارك فيه صناع القرار السياحى وممثلو القطاع السياحى من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة حقيقية لتحسين الصورة 

محافظات سياحية  2شركة سياحة مصرية، و 02فندقا و 52والترويج للمقصد السياحى المصرى، كاشفا عن مشاركة  الذهنية

 .بالجناح المصرى
 2102-2-25 اليوم السابع

 
 

http://www.elwatannews.com/news/details/992134
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=9235fbaa-e31b-4138-90c1-1c83a0042587
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A3/2600172#.Vs7Bufl97IU
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 زراعهال

 %01تقدم مذكرة لوزير المالية إللغاء ضريبة الـ « شعبة األرز»

حيث  على األرز المستورد %01قّدمت شعبة األرز باتحاد الصناعات المصرية، مذكرة إلى وزارة المالية تطالب فيها بإلغاء ضريبة 

أسعار األرز »وأضاف: .«أسعار األرز في األسواقإن هذه الرسوم ساهمت في زيادة »صرح بذلك، رجب شحاتة، رئيس الشعبة، قائال: 

جنيه  1511آالف جنيه في ظل تزايد الطلب، ونقص المعروض مقابل  5جنيه للطن ليسجل  0511األبيض محليا زادت بواقع 

ار إلى أن وأش ، منوها إلى أن سد العجز المطلوب دفع الشعبة القتراح استيراد األرز بنفس الجودة وبسعر أقل لحل األزمة«سابقا

 مليون طن شاملة الكميات المخصصة للبطاقات التموينية. 1.1إلى  1االستهالك السنوي يبلغ من 

 2102-2-22 المصري اليوم

 مليون جنيه تعويضات للمزارعين المتضررين فى سيناء 25االنتهاء من تسليم 

مليون جنيه تعويضات عن زراعات  25أعلن المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء االنتهاء من تسليم 

أضيرت فى شمال سيناء. وقال "مطر" فى تصريحات صحفية، أن أعمال لجنة تسليم تعويضات المزارع المتضررة جراء العمليات 

تمرة فى أعمالها بمقر المديرية، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ التى تم تسليمها على األمنية فى العريش والشيخ زويد ورفح مس

 .مليون جنيه تسلمها أصحاب المزراع من لجنة خاصة بمقر المديرية فى العريش 25هيئة شيكات بنكية بلغ 
 2102-2-25 اليوم السابع

 قباطاأل

 ننشر أسباب تعثر قانون "األحوال الشخصية لألقباط"

كشفت مصادر مطلعة أسباب تعثر الكنيسة فى إصدار قانون األحوال الشخصية الموحد، مشيرة إلى أن تواضروس الثاني، بابا 

الكرازة المرقسية، سيتوجه لدير األنبا بيشوى بوادى النطرون بعد إعالن رسامة مطران القدس الجديد اإلسكندريةوبطريرك 

ى الذى ورد ف« الزنا الحكمي»فبراير الجاري، لبحث أسباب التعثر مع األساقفة، خاصة ما يتعلق برفض الدولة لباب  ٨٩مباشرة، فى

من أساسها حيث أوضحت وزارة العدل للكنيسة أن القضاة ال « نا الحكميالز»وبحسب المصادر فإن الدولة رفضت فكرة  القانون

يمكنهم إصدار أحكام قضائية استنادا إلى الظن بأى حال، لكن النائب البطريركى الكاثوليكى األنبا يوحنا قلتة، قال إن سبب تعثر 

لطالق واألرثوذكس يقصرون الطالق على علة القانون يرجع إلى خالفات الكنائس الثالث، موضًحا أن الكاثوليك ال يعترفون با

 الزنا، بينما البروتستانت يعترفون بالطالق، األمر الذى يحتم وضع الئحة خاصة بكل كنيسة على حدة فى القانون.

 2102-2-22 االقباط اليوم

 أخرى

 «كابالت الكهرباء المكشوفة تحولت إلى مصائد الموت»الغردقة: أهالي 

مصائد »تفاقمت أزمة الكابالت الكهربائية المكشوفة في مختلف أحياء وشوارع الغردقة، بحسب عدد من االهالي، وأصبخت 

 كزة لخطورة حالتهأطفال للصعق الكهربائي بينهم شقيقين أحدهما تم احتجازه في قسم العناية المر 1، بعد تعرض «للموت

وقال األهالي إنهم قدموا المئات من الشكاوي والبالغات لرفع الكابالت من الطريق ومن أمام العمارات السكنية والمدارس وإبعاد 

 «.مصائد الموت»خطرها مؤقتا ووضع الفتات تحذيرية للمارة بوجود كابالت كهربائية عارية، دون جدوى، وطالبوا بإنقاذهم من 

 2102-2-25 المصري اليوم

http://www.almasryalyoum.com/news/details/898565
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-/2600962#.Vs7Cbvl97IU
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=145360
http://www.almasryalyoum.com/news/details/899088
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 أسابيع  2وزير الداخلية يمد فترة التأهيل لوظيفة أمين شرطة ثالث لـ 

الغفار، بأن تكون مدة الفرقة التأهيلية المقررة نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، األحد، قراًرا لوزير الداخلية مجدي عبد 

 لألفراد العسكريين للتعيين في وظيفة أمين شرطة ثالث ستة أسابيع بداًل من شهر.

 25/2/2102 المصرى اليوم

 

 رسالة بدمياطتحفظ لجنة "حصر أموال االخوان" على فرع جمعية 

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة اإلخوان برئاسة المستشار عزت خميس، بالتحفظ على جمعية رسالة لألعمال الخيرية 

فرع دمياط، حيث تبين لللجنة أن أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية من بينهم أعضاء فى مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخوان، وأن 

ين حتى اآلن من التحريات أن لها أى عالقة بالجماعة المحظورة. وكشف مصدر قضائى عن أن قرار جمعية رسالة األم لم يتب

من أسهم شركة جهينة المملوكة لصفوان أحمد حسين ثابت فى صندوق فرعون بنسبة مئوية  %4.212التحفظ على نسبة 

جنة من خالل التحريات أن رجل األعمال لجأ إلى من أسهم شركة جهينة، وتبين للل %50.121من الصندوق الذي يملك  %02.2قدرها 

حيلة فى شرائه ألسهمه فى شركة جهينة. وأوضح المصدر، أن الحيلة التى قام بها "صفوان" تأسيسه صندوق فرعون بجزر 

لشركة من أسهم شركة جهينة ليصبح إجمالى ما يتملكه "ثابت" فى ا %50.121ثم قام الصندوق بشراء نسبة  %02.2العذراء بنسبة 

. وفى السياق ذاته، صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة اإلخوان 4.212%

المحظورة، أن اللجنة قررت تنفيذ التحفظ على المجموعة المصرية لالستثمارات الصناعية "سيراميكا بريما"، والتحفظ على 

صيدلية  2مراكز طبية و 2مدارس و 1ات ومركز اإلدارة بالجيزة. وأعلن أن اللجنة قامت بالتحفظ على مصانع الشركة بمدينة الساد

عنصرًا من العناصر التى تنتمي  21شركات تجارية ومصنع كرتون و 1وشركة سياحة ومصنع مالبس وشركة استيراد وتصدير و

  .وتدعم الجماعة

 25/2/2102 اليوم السابع

 

 أكتوبر 2وزير الداخلية يصدر قراًرا بإنشاء قسم ثالث شرطة  

 2الغفار، والخاص بإنشاء قسم ثالث شرطة نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قراًرا لوزير الداخلية مجدي عبد 

ثان( -أكتوبر فصاًل من نطاق االختصاص الجغرافي لقسمي )أول 2أكتوبر.ووفًقا للقرار، فإن القسم يتبع فرقة وشرطة وسط 

 شرطة أكتوبر بالحدود الجغرافية والمكونات اإلدارية

 25/2/2102 المصرى اليوم

 

 العثور على قنبلة هيكلية داخل قطار ببنها

رقم بمحطة 08تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالقليوبية من تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها داخل قطار 

 بنها.

 22/2/2102 بوابة األخبار

http://www.almasryalyoum.com/news/details/899106
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7/2600993#.Vs6voPl97IU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/899094
http://akhbarelyom.com/article/56cdc98c9e78730c2f7fb9d8/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-1456327052


 

 

2102فبراير 52  مرصد اإلعالم المصري       23   

 

 ينفي اتهام أمين شرطة بالتعدي على عجوز في بوالقمدير أمن الجيزة 

وقال اللواء حجازي، إنّ .نفى اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية ألمن الجيزة، اعتداء أمين شرطة على عجوز في بوالق

 2مجني عليها "صباح"، والواقعة ال تتضمن أي متهم يعمل بالشرطة، موضًحا أّن الواقعة عبارة عن خالفات بسبب الجيرة بين ال

واتهمت المجني عليها "صباح"، جيرانها بإتالف محتويات شقتها والتعدي عليها بالسبب والشتائم، وتم إحالة المحضر   .آخرين

 .إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات فيه

 22/2/2102 الوطن

 -محاكم ونيابات: 

  "النيابة تحقق مع ضابط شرطة وشقيقه المتهمين بسرقة سيدة بشارع "مكرم عبيد

تباشر نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، التحقيق مع ضابط شرطة وشقيقه، المتهمين بسرقة سيدة أثناء 

األمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بالغًا باتهام المالزم أول "كريم سيرها بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر. وكانت األجهزة 

محمد نجيب" وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم 

 شرطة مدينة نصر أول. 

 25/2/2102 اليوم السابع
 

  تحريات واقعة أمين شرطة المنيا: كان يدافع عن نفسه بعد إصابة أشقائه

 1لمقدم محمود الجيار رئيس مباحث المركز، أن المشاجرة التى وقعت بين أمين شرطة وكشفت التحريات األولية تحت إشراف ا

أشخاص بداخل منزل أمين الشرطة حال وصول أسرة زوجته يحملون معهم السالح األبيض، مما أدى إلى حدوث مشاجرة على إثر 

من التحريات أيضا إصابة كل من أمين الشرطة  أشهر. وتبين 2التفاوض معهم لعودة زوجته إلى المنزل والتى كانت غادرته منذ 

وأشقائه االثنين بجروح قطعية بالرأس، وتبين أيضا أن إطالق أمين الشرطة النار كان بموجب الدفاع عن النفس بعد إصابة 

فيما  أشخاص بينهم رقيب شرطة بسبب خالفات النسب 1أشقائه أمام عينه. كان أطلق أمين شرطة من سالحه الميرى النار على 

  .بينهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بسمالوط

 25/2/2102 اليوم السابع
 

  أيام التهامه بالتعدى على محامية بجامعة أسيوط 2حبس ضابط شرطة 

أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تعدى على محامية  2القاهرة أمرت نيابة أول أسيوط بحبس ضابط شرطة بمديرية أمن 

بالشئون القانونية لكلية الحقوق أثناء التحقيق معه فيما نسب إليه من استخدام هاتف محمول للغش منه أثناء تأدية امتحان 

  .مادة القانون التجارى بالدراسات العليا

 25/2/2102 اليوم السابع

 

 إخالء سبيل المتهمين بتكسير وبيع أحجار األهرامات

ء سبيل ثالثة متهمين باالتجار في قطع األحجار الخاصة بالهرم قرر قاضي معارضات محكمة الهرم المستشار معتصم الشاهد، إخال

 وإتالف اآلثار والنصب على المواطنين واالتجار في حجارة أثرية واستأنفت النيابة على القرار.

 22/2/2102 بوابة األخبار

http://www.elwatannews.com/news/details/991507
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85/2601170#.Vs6uOPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3/2600965#.Vs6vc_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7/2600946#.Vs6vy_l97IU
http://akhbarelyom.com/article/56cdc5be9e7873302e7fb9d6/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-1456326078
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 أشهر 5الفخراني" يطالب بإخالء سبيله لتضرره نفسيا من الحبس دفاع "

استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم، إلى دفاع البرلماني السابق حمدي الفخراني، في االستئناف المقدم منه على حكم 

لحين الفصل في الدعوى، قائال سنوات في قضية "االبتزاز واستغالل النفوذ". وطالب دفاع المتهم بإخالء سبيل موكله  2حبسه 

"عالء حسنين استغل عمله في الشعوذة والدجل إليقاع الفخراني في هذه الدعوى، من أجل حبس موكلي واإلضرار بحالته 

 النفسية والعصبية؛ لوجوده في الحبس وعدم حضور حسنين يوكد للمحكمة أنه مخادع ويحاول إخفاء الحقيقة".

 22/2/2102 الوطن

 -اعتقاالت: 

 أشخاص أحدهم متهم في حرق كنيسة بكرداسة 5القبض على 

شنت أجهزة األمن بمديرية أمن الجيزة باالشتراك مع العمليات الخاصة والمجموعات القتالية حملة أمنية مكبرة بمدينة كرداسة 

حجازى مساعد الوزير ألمن الجيزة وقادها اللواء خالد شلبى مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة،  أشرف على الحملة اللواء أحمد

أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم  5وتمكنت القوات بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث مركز كرداسة من القبض على 

هم مطلوب ضبطه وإحضاره في حرق كنيسة كفر حكيم في قضايا عنف وشغب واالنضمام إلى جماعة محظورة كما تبين أن أحد

 بكرداسة.

 22/2/2102 بوابة األخبار

 اعتقال طالب واخفائه قسريًا بعد أن شوهد أمام سجن الخليفة

طالب بالصف الثالث الثانوي، من محطة القطار أثناء ذهابه لزيارة أهله، وقد اختفي  اعتقلت قوات األمن محمد طارق صبري،

شوهد محمد طارق، أمام سجن الخليفة واستطاع أن يخبر أهله بإعتقاله عن  .الطالب من يومها ولم يستدل على مكانه حتى اآلن

مفيش “ردت إدارة السجن ” محمد“الخليفة وسألوا على  طريق أحد االهالي المارين في الشارع؟ وبعد أن علم أهله ذهبوا إلى سجن

 .”حد باالسم ده

 22/2/2102 بوابة يناير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/991441
http://akhbarelyom.com/article/56cdb4f79e7873302615e79c/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-5-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1456321783
http://yanair.net/?p=52176
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 الشان العسكري

 ـــــــــــــــــــ

 الجيش يضبط كمية كبيرة من المتفجرات والذخائر بوسط سيناء

المتحدث العسكري ، الخميس، نجاح الجيش الثالث الميداني في ضبط كمية كبيرة من المتفجرات أعلن العميد محمد سمير، 

في إطار »، الخميس: «فيس بوك»، على صفحة المتحدث العسكري على «سمير»وقال  . والذخائر بمنطقة البرث بوسط سيناء

ة النشاط اإلرهابي تمكنت إحدى الدوريات التابعة استمرار جهود القوات المسلحة في أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق مكافح

للجيش الثالث الميدانى أثناء تنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة )البرث( من ضبط سيارة ربع نقل ودراجة نارية خالل محاولة هروبهما 

ها العناصر اإلرهابية كجم تستخدم 55( جوال من المواد المتفجرة بإجمالى وزن 1من الكمين وقد عثر بداخل السيارة على عدد )

أسطوانة حديدية تستخدم كعبوات ناسفة وبندقية آلية  1طابات دانات أنواع وعدد  115في تصنيع العبوات الناسفة وعدد 

هذا وقد تمت إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات اإلختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية »وأضاف:  «.وأخرى نصف آلية

 «.الالزمة

 25/2/2102 المصري اليوم

 

 تكفيريين وتدمير عدد من البؤر اإلرهابية في رفح 1مقتل 

من العناصر  1أكدت المصادر األمنية أنه تم استهداف عدد من البؤر اإلرهابية في مدينة رفح مساء أمس، أسفر عن مقتل 

وأعلنت المصادر األمنية أنه تم استهداف بعض البؤر اإلرهابية في مناطق جنوب وغرب رفح طبقا للمعلومات  التكفيرية.

المتوفرة عن البؤر اإلرهابية وأماكن تجمع العناصر من البؤر اإلرهابية التي تستخدمها العناصر اإلرهابية كقواعد إنطالق لتنفيذ 

 يش والشرطة.هجماتها اإلرهابية ضد قوات الج

 25/2/2102 الوطن

 

 بقائد الجيش الصومالى المصري يلتقي رئيس األركان

استقبل الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة اللواء محمد آدم أحمد قائد الجيش الصومالى والوفد المرافق له 

الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة ايام، حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر االمانة العامة لوزارة 

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات االوضاع بالمنطقة والتحديات على الصعيدين االقليمى والدولى، كذلك زيادة اوجه  الدفاع.

ين البلدين، واالستفادة من االمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة فى اعداد وتدريب الكوادر التعاون العسكرى المشترك ب

وأكد الفريق حجازى على عمق ومتانة العالقات المشتركة التى تجمع الشعبين والبلدين  التخصصية بالقوات المسلحة.

منطقة شرق أفريقيا، وحلقة االتصال لتأمين حركة الشقيقين، مشيرا إلى ما تمثله دولة الصومال من أهمية إستراتيجية ب

من جانبه أشاد قائد الجيش الصومالى بالمواقف المصرية الداعمة لبالده فى العديد من المجاالت،  المالحة العالمية عبر المنطقة.

نمية لكل شعوب فضال عن دورها الفاعل فى تبنى المشكالت والقضايا الملحة والعمل على تحقيق االمن واالستقرار والت

 المنطقة.حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 25/2/2102 الشروق

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/899103
http://www.elwatannews.com/news/details/992218
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=eb32370b-c2e7-4d59-81fe-68df94492f88
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 رابع حكم بالسجن على عسكريين بتهمة التخطيط لالنقالب

مصادر في القضاء العسكري المصري "، عن محاكمة عسكرية جديدة لثالثة ضباط في القوات المسّلحة، بتهمة االنتماء كشفت 

إلى جماعة "اإلخوان المسلمين"، والتخطيط لالنقالب على النظام الجمهوري في البالد. وأوضحت المصادر أن الضباط الثالثة هم: 

ضابطان بسالح المشاة أحدهما ضابط احتياط. وأصدرت المحكمة العسكرية أمس األول ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم، و

هذه القضية  عاما ضد اثنين منهم، فيما حكمت على الثالث وهو ضابط احتياط بالسجن خمس سنوات. 25الثالثاء حكمًا بالمؤبد 

وُتعّد هذه القضية، الرابعة التي  ب على النظام الرابعة التي ُيقدَّم فيها عسكريون مصريون للمحاكمة بتهمة التخطيط لالنقال

. 2101ُيقدَّم فيها عسكريون مصريون للمحاكمة بتهمة التخطيط لالنقالب على النظام في أعقاب الثالثين من يونيو/حزيران 

القوات المسلحة،  ضابطًا في 22أعوام سجن على  01و 05وكانت أولى هذه القضايا المتعلقة بإصدار أحكام تراوحت بين المؤبد، و

إضافة إلى اثنين من قيادات جماعة "اإلخوان المسلمين"، هما أمين حزب "الحرية والعدالة" في محافظة الجيزة حلمي الجزار، 

وعضو مكتب اإلرشاد في الجماعة محمد عبد الرحمن المرسي، بتهمة التخطيط لالنقالب على الرئيس والحكومة وتقويض 

رة عدد من المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها مبنى وزارة الدفاع، ومبنى التلفزيون المصري، ومدينة مؤسسات الدولة، عبر محاص

 اإلنتاج اإلعالمي بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.

 25/2/2210 العربي الجديد
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