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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

يف جماعة اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب االمريكى لمشروع قانون تصن تثمن المصرية الخارجية

 االخوان كمنظمة إرهابية

ردًا على استفسار من المحررين الدبلوماسيين حول مغزى وتداعيات اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب األمريكى لمشروع 

ياز باالرت" بتصنيف جماعة االخوان كمنظمة إرهابية، أوضح المستشار أحمد القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى "ماريو د

أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن أعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لهذا المشروع باالغلبية يعكس مجددًا 

وأن المجتمع الدولى أصبح يدرك يومًا بعد يوم  صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارسته االرهابية،

وأوضح  .تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدًا للمجتمعات والشعوب المختلفة

واعد وفقاً للقالمتحدث أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد احالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحله الحقه 

وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو  .إلحالته إلى مجلس الشيوخ -فى حاله إقراره-الخاصة بعمل المجلس، تمهيدًا 

زيد إلى أنه يتضمن عرضًا تفصيليًا لفكر جماعة االخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين االسالمية 

عوب االخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كاداه لفرض العقيدة االسالمية على غير المعتنقين لها، باالضافة على المجتمعات والش

إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ انشائه، والتى تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق اهدافه. 

ها عده دول باعتبار جماعة االخوان تنظيمًا ارهابيًا، مستداًل بذلك على وأضاف أن المشروع استعرض ايضًا القرارات التى اتخذت

ضرورة أن تتبنى الواليات المتحدة نفس المنهج، السيما وأن الحكومة األمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات 

دث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا أن واختتم المتح .واألشخاص المرتبطين بجماعة االخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية

يومًا يحدد فيه ما إذا كانت جماعة االخوان  61القانون فى صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية االمريكى تقديم تقرير خالل 

بعدم  تقريرتنطبق عليها المعايير التى تقتضى تصنيفها كتنظيم ارهابى أجنبي وفقًا للقانون األمريكي، وفى حالة توصية ال

 .انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية األمريكي أن يحدد األسباب التى ال تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة األخوان

 26/2/2106 موقع وزارة الخارجية المصرية

 اخستان واليابان وكوريا الجنوبيةكاز تشمل كال من يبدأ اليوم جولة آسيوية سيسيال

ف، عالء يوسيصل السيسي اليوم إلي كازاخستان، في بداية جولة آسيوية، تشمل أيضا اليابان وكوريا الجنوبية. وصرح السفير 

مع نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان سوف تتناول مجمل العالقات  سيسياسم الرئاسة ، بأن مباحثات الالمتحدث ب

الثنائية، وسبل االرتقاء بها، فضال عن تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي 

 يسيسوسيتوجه ال رهاب. كما يلتقي رئيس الوزراء الكازاخستاني، ويلقي كلمة في جامعة نزارباييف.مقدمتها مكافحة التطرف واإل

بعد ذلك إلي طوكيو، حيث يعقد لقاءات مع إمبراطور اليابان أكيهيتو، ورئيس الوزراء شنزو آبي، وكذلك مع لفيف من رؤساء كبري 

للتعاون الدولي" جايكا"، ومحافظ مدينة طوكيو، التي تربطها بالقاهرة  الشركات اليابانية العمالقة، ورئيس الوكالة اليابانية

جولته اآلسيوية، قال السفير عالء يوسف إن  سيسيالجنوبية، التي سيختتم بها الاتفاقية تآخ. وفيما يتعلق بزيارته لكوريا 

 يسيسرئيس البرلمان. كما يستقبل الو السيسي سيلتقي خاللها رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هيه، ورئيس الوزراء الكوري،

 .االتحادات االقتصادية والتجاريةممثلي الشركات الكورية الكبري، ورؤساء 

 26/2/2106 األهرام

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=f5fd209a-af7e-46df-b911-9dd72833067d
http://www.ahram.org.eg/News/131828/25/481810/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3.aspx
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 الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها المتقدمة فى السياسة الخارجيةالسيسى: القضية 

استقبل السيسي أمس كال من زوال سيكوييا وعزيز بهاد مبعوثي رئيس جنوب إفريقيا لشئون الشرق األوسط، وذلك بحضور سامح 

س جنوب إفريقيا نقال تحيات وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن مبعوثي رئي شكري وزير الخارجية.

السيسي وإشادته باللقاء المهم الذي جمعهما مؤخرًا في أديس أبابا علي هامش وب إفريقيا جاكوب زوما إلي وتقدير رئيس جن

 وسلم المبعوثان رسالة من الرئيس زوما تتعلق بالتدهور األمني في األراضي الفلسطينية المحتلة والمعاناة قمة االتحاد اإلفريقي.

اإلنسانية والوضع المأساوي لسكان قطاع غزة، فضاًل عن استمرار التوسع االستيطاني في الضفة الغربية، وتوقف المفاوضات 

وذكر المبعوثان أنهما موفدان من جانب  بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في ظل تراجع االهتمام الدولي بهذه القضية.

لمصري لتطور األحداث األخيرة في األراضي المحتلة، وُسبل الدفع قدمًا بجهود السالم، السيما الرئيس زوما للتعرف علي التقدير ا

 سيسيوذكر المتحدث الرسمي أن ال علي ضوء ما تتمتع به مصر من دور رئيسي في التعامل مع هذا الملف وانعكاساته اإلقليمية.

ي دفع وتطوير عالقاتها بجنوب أفريقيا، وتعظيم االستفادة طلب نقل تحياته لرئيس جنوب افريقيا، مشيرًا إلي حرص مصر عل

 وأضاف مما يتمتع به البلدان من إمكانات ومقومات لتعزيز أطر التعاون وزيادة التنسيق علي المستويين الثنائي واإلقليمي.

اسة في أولويات السيالسفير عالء يوسف أن الرئيس السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها المتقدمة 

الخارجية المصرية، مشددًا علي أن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يزال يمثل جوهر الصراع في الشرق األوسط والعامل الرئيسي 

وأشار الرئيس إلي أن مصر لن تدخر جهدًا لدفع جهود السالم والتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة  لغياب االستقرار في المنطقة.

وأضاف  وعاصمتها القدس الشرقية. 0661لشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته علي حدود الرابع من يونيو تمنح ا

أن تسوية القضية الفلسطينية من شأنها أن توفر واقعًا اقليميًا جديدًا سيساهم في الحد من االضطراب الذي يشهده  سيسيال

الشرق األوسط، ويساهم في تهيئة البيئة المواتية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق األمن واالستقرار في 

 التي تستند إليها الجماعات اإلرهابية لضم المزيد من العناصر إلي صفوفها.المنطقة، كما سيقضي علي أحد أهم الذرائع 

 26/2/2106 األهرام

 بحارا في اليمن 01الخارجية تنجح في إطالق سراح 

توجيهات السيد وزير الخارجية للقطاع القنصلي بمواصلة الجهود الخاصة بإجالء الرعايا المصريين العالقين والمحتجزين  في ضوء

في اليمن بسبب الظروف السياسية واألمنية، فقد صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأن تلك الجهود قد أسفرت عن 

بعد احتجازهم في ميناء الحدّيدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين عقب اصطدام سفينتهم إطالق سراح ثالثة عشر بحارًا مصريًا 

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن السفير المصري لدى اليمن قد بذل مساٍع مكثفة لدى   برصيف الميناء.

المسئولين بالجهات األمنية اليمنية وكبار مسئولي الميناء لضمان الحفاظ على سالمة البحارة المصريين الذين تدهورت حالتهم 

  نطقة قريبة من مواقع العمليات العسكرية.الصحية والنفسية، وذلك تحت ظروف شديدة الدقة وفي م

 26/2/2106 موقع وزارة الخارجية المصرية

 إلسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في تل أبيبالرئيس ا

تسلم الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين وفي حفل رسمي أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى إسرائيل، حازم خيرت، بعد 

القنصل العام لمصر. وتمنى وحضر الحفل إلى جانب السفير، زوجته و سنوات لم يكن فيها سفير مصري في إسرائيل.  1مضي 

 الرئيس اإلسرائيلي للسفير حازم خيرت النجاح في مهمة عمله القادمة.

 22/2/2106 بوابة األهرام

http://www.ahram.org.eg/News/131828/136/481794/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8f4a3236-9fdb-4367-8c4c-6bb55321dc18
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/862368/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1.aspx
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 أبيب في محضر تشريفات الرئاسة اإلسرائيليةننشر كلمة السفير المصري الجديد بتل 

عرض موقع المصدر للدراسات اإلسرائيلية، نص الخطاب الذي كتبه السفير المصري حازم خيرت الذي قدم أوراق اعتماده إلى 

ادي عتموقال خيرت قدمت اليوم أوراق ا الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفيلن في محضر التشريفات الخاص بالرئاسة اإلسرائيلية.

إلى سيادة الرئيس ريفلين، وتناقشنا في مناخ بناء عن القضايا الملحة واتفقنا على العمل معا من أجل إحالل سالم شامل وعادل 

يذكر أن جميع السفراء المعتمدين في إسرائيل يكتبون كلمة في سجل التشريفات، ثم تنقل لمتحف إسرائيل لتسجل  بالمنطقة. 

سنوات من عدم تعيين أي  1وكان خيرت قد تم تعيينه سفيرا لمصر لدى اسرائيل بعد  إسرائيل.ضمن كلمات من خدموا في 

 سفير مصري بتل أبيب.

 22/2/2106 بوابة األهرام

 وزير الخارجية األمريكى يعترف: نعلم بتورط أعضاء من اإلخوان فى أعمال عنف

أن الواليات المتحدة على علم بتورط أعضاء من االخوان فى القيام بأعمال عنف، ونفى ير الخارجية األمريكى جون كيرى، أكد وز

امام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب االمريكى استضافة الخارجية األمريكية أعضاء من اإلخوان خالل كيرى فى شهادته 

زيارة جرت إلى واشنطن فى العام الماضى، مشيرا إلى أنه لم يكن معلوما أن أحد أعضاء الوفد ينتمى إلى حزب تابع لإلخوان. وقال 

قييما حاليا حول وضع جماعة االخوان والشروط القانونية الالزمة إلدراجها فى كيرى فى شهادته إن الواليات المتحدة تجرى ت

الئحة التنظيمات االرهابية االجنبية، مشيرا إلى وجود بعض فروع هذه الجماعة تقوم باعمال عنف. وفى الوقت نفسه، أكد كيرى 

 .التى شهدتها القاهرة وشرم الشيخ ء والتفجيراتأن مصر تواجه تحديات صعبة بما فى ذلك األعمال اإلرهابية التى تقع فى سينا

 22/2/2106 اليوم السابع

 مارس 06وكالة روسية: وزير الخارجية سامح شكرى يزور موسكو 

مارس القادم إلجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى  06يستعد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لزيارة روسيا يوم 

الفروف. ونقلت وكالة األنباء الروسية "تاس" نقال عن مصدر دبلوماسى خالل نادى "فالداى" الدولى أنه خالل اللقاء سيتم مناقشة 

لية الهامة. يذكر أنه السفير المصرى بروسيا محمد عبد الستار البدرى أعلن أن وزير الخارجية سامح شكرى عدد من القضايا الدو

سيزور روسيا قريبا لالجتماع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى الفروف. وأشار السفير المصرى وفقا لما أعلنته وكالة األنباء 

يرا إلى أن الوزيرين المصرى والروسى سيلتقيان قريبا فى موسكو. يذكر أن الروسية "نوفستى" أنه يتم اإلعداد للزيارة، مش

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد أعلن أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لم يحضر منتدى التعاون الروسى العربى، 

أن الوزير لن يحضر المنتدى الذى سيعقد فى الذى سيعقد فى موسكو غدًا. وأضاف المتحدث لوكالة األنباء الروسية "نوفستى" 

 موسكو، ألنه سيكون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الخارج.

 22/2/2106 اليوم السابع

 لفية مقتل الطالب اإليطاليعشرات يتجمعون أمام سفارة مصر في روما على خ

أمام السفارة المصرية في روما على خلفية مقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني في القاهرة. وفي مصر  تظاهر عشرات االشخاص 

حيث ينشط محققون إيطاليون منذ أسابيع، نفت الحكومة بانتظام أي تورط ألجهزتها، وعرضت عدة فرضيات من الجريمة 

ر الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني قوله األربعاء: "نطالب ونقلت الصحف اإليطالية عن وزي البشعة إلى تصفية حسابات شخصية.

 وسنستمر في المطالبة بالحقيقة.

 26/2/2106 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/862414/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%AA%D8%B4.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81--%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/2602349#.VtAOY_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-16-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2602280#.VtAPCvkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/233/863472/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA.aspx
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 وزير خارجية إيطاليا يستبعد قتل ريجينى عمدا ألسباب شخصية

ما جاء فى بيان وزارة الداخلية المصرية فى مالبسات مقتل الشاب اإليطالى باولو استبعد وزير الخارجية اإليطالى باولو ريجينى 

ريجينى وأن المعطيات والمعلومات المتوافرة تطرح جميع االحتماالت ومن بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة فى االنتقام لدوافع 

دراسته، وأكد "هذه االفتراضات غير محتملة". وقال شخصية، خاصة وأن اإليطالى يتمتع بعالقات متعددة بمحيط محل إقامته و

اإليطالية أن "ال يوجد حقائق كافية تدعو للراحة"، ونحن نطالب جميع الجهات اإليطالية  22جنتيلونى وفقا لقناة تى جى كوم 

 ى".نون لعائلة ريجينوالمصرية الوصول إلى جميع الملفات الصوتية وجميع التحريات التى فى يد نيابة الجيزة، مضيفا "نحن مدي

 22/2/2106 اليوم السابع

 

 صوت أمريكا: السيسي وأردوغان أمامهما فرصة للقاء وجها لوجه بـ"القمة اإلسالمية"

التركى رجب طيب أردوغان أمامهما فرصة للقاء وجهًا لوجه  والرئيسفى تقرير لها اليوم إن  السيسي، ت أمريكاقالت إذاعة صو

فى القمة اإلسالمية المقبلة المقرر أن تستضيفها إسطنبول فى إبريل المقبل. ولفتت اإلذاعة األمريكية فى تقريرها إلى أن كاًل 

فى المنطقة، والمتوقع أن  من مصر وتركيا، وكذلك المملكة العربية السعودية لديهم قلق مشترك من نفوذ إيران المتصاعد

. وأضافت أن 2102يزداد بعد رفع العقوبات الدولية عليها، بموجب االتفاق النووى مع أمريكا ودول االتحاد األوروبى فى يوليو 

تركيا ومصر يتخذان مجددًا خطوات نحو التقارب، بعدما رحبت أنقرة بمشاركة مصر فى مجموعة العمل الدولية لحل األزمة فى 

ا، األمر الذى جاء ـ بحسب التقرير ـ بعدما أصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أوامر بتجديد االتصاالت مع مصر على ليبي

المستوى الوزارى. ونقلت اإلذاعة فى تقريرها عن سميح ايديز، المعلق السياسى بصحيفة جمهوريت التركية وموقع المونتيور 

صالح العالقات مع مصر وغيرها من دول الشرق األوسط تأتى بعد التدهور الذى حدث فى األمريكى، قوله إن الخطوة التركية إل

عالقات أنقرة مع جميع جيرانها ناحية الجنوب، فضال عن روسيا. وأضاف المعلق التركى إن العزلة التى وجدت تركيا نفسها فيها 

بينما قال سولى أوزيل، األستاذ بجامعة القادر فى إسطنبول، داخل الشرق األوسط تجبرها على محاولة إعادة بناء الروابط القديمة. 

إن أردوغان يدرك جيدا أن فكرة التودد مجددا لمصر هو موضوع حساس داخل حزب العدالة التنمية الحاكم، نظرا لتعقب الحكومة 

را إلى أن نقلة مثل هذه لن المصرية عناصر جماعة اإلخوان المسلمين. وإستبعد أوزيل التقارب الكامل فى الوقت الحالى، مشي

تلقى استقباال حسنا من قبل القواعد الشعبية لحزب العدالة والتنمية. وأشار إلى أن مصير الرئيس المعزول محمد مرسى يمثل 

 طمفتاحا رئيسيا للعالقات بين الجانبين، الفتا إلى إنه إذا تم إعدام مرسى فستكون األمور أكثر تعقيدا ويصعب كثيرا إعادة تنشي

 العالقات بين البلدين. 

 26/2/2106 اليوم السابع

 

 موقع إسرائيلي: لقاء عكاشة والسفير كورون تم في الدقهلية

سرائيلي في تقرير، إن اللقاء الذي تم بين السفير حاييم كورين من جهة والدكتور توفيق عكاشة تم في قال موقع المصدر اإل

ونوه الموقع إلى ما نشرنه صفحة "إسرائيل في مصر"، والتي أشارت إلى  محافظة الدقهلية، وهي مسقط رأس الدكتور عكاشة. 

 التعاون.تكلل اللقاء بالنجاح، حيث اتفق الطرفان على مواصلة 

 22/2/2106 بوابة األهرام

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/2601588#.VtAPfPkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%80%D8%A7/2602098#.VtAPIPkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/863482/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87.aspx
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صلة اللقاءات مع توفيق عكاشةالسفارة اإلسرائيلية: اتفقنا على موا  

التقى بعضو مجلس النواب توفيق عكاشة في « حاييم كورين»أعلنت السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، أن السفير اإلسرائيلي 

 «فيس بوك»وأضافت السفارة على صفحتها على موقع التواصل االجتماعي  ساعات تخللها تناول العشاء. 1لقاء استمر أكثر من 

وقال موقع اإلذاعة اإلسرائيلية،  عكاشة والسفير اتفقا على مواصلة اللقاء واستمرار التعاون، كما نشرت الصفحة صورة للقاء.أن 

إن السفير اإلسرائيلي بحث مع عكاشة فرص التعاون بين مصر وإسرائيل في المجاالت االقتصادية والزراعية والتعليمية.. ونقلت 

اللقاء عقد في منزل عضو البرلمان استجابة لدعوته وأنه جرى في أجواء إيجابية وتم االتفاق على  اإلذاعة عن السفير كورين أن

 االستمرار في الحوار حول الملفات المختلفة خالل اللقاءات القادمة.

 22/2/2106 بوابة األخبار

 رويترز: السيسي يفقد شعبيته

العالمات تتزايد على أن قائد الجيش السابق، الذي استحوذ على السلطة يفقد شعبيته، بالرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة “

تقرير لوكالة رويترز تحت عنوان "السيسي تحت هجوم السوشيال ميديا بعد جاء ذلك في سياق  على أن حكمه تحت التهديد".

 خطاب تلفزيوني".

 26/2/2106 مصرالعربية

 موقع أمريكي: السيسي يفتح باب تعويضات الطائرة الروسية

بول بقوة مثل هذا االعتراف قد يجلب بعض العواقب على الحكومة المصرية، فاإلقرار بأن داعش أسقطت الطائرة ليس مجرد ق“

التنظيم، لكنه قد يفتح الباب أيضا لعائالت الضحايا للسعي وراء تعويضات من مصر إذا سمحت قوات أمن المطار المعروف عنها 

مريكي تعليقا على " األvice.comجاء ذلك في سياق تقرير بموقع "\ بالتراخي والالمباالة بصعود قنبلة على متن الطائرة".

أن حادث الطائرة الروسية كان مدبرًا بهدف تخريب عالقة  سيسيواعتبر ال ”  .2111خالل مؤتمر" رؤية مصر  سيسيتصريحات لل

مليار دوالر  02ت تدر نحو مصر بروسيا، وتدمير البالد اقتصادًيا، من خالل تخويف الروس من زيارة مصر وضرب السياحة التي كان

 .سنويًا

 26/2/2106 مصرالعربية

 لوموند: السيسي يسير على خطة الدكتاتور التشيلي بينوشيه

"يسير على خطى الجنرال التشيلي في هاجمت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إدارة السيسي وسياساته في الحكم، واصفة إياه بأنه 

 فترة السبعينيات والثمانينيات أوجيستو بينوشيه، الذي لقب بالديكتاتور، بعد انقالبه وقتله للرئيس سليفادور الليندي".

ه بوذكرت الصحيفة عددا من األحداث األخيرة في مصر، منها مقتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني، متهمة الشرطة المصرية بتعذي

 وإطفاء السجائر بجسده، مثل عدد آخر من الضحايا، باإلضافة لحبس الكاتب أحمد ناجي وإسالم بحيري، والحكم على فاطمة ناعوت.

وتطرقت "لوموند" األكثر انتشارا في فرنسا، لدور منظمات المجتمع المدني، باإلضافة لوقفة "نقابة األطباء" االحتجاجية، نتيجة 

متكررة من أفراد الشرطة، واصفة تصرفات الشرطة المصرية بالقمع األعمى، باإلضافة لتناولها للوضع تعرضهم لالعتداءات ال

واستدلت  االقتصادي المتدهور للبالد، خاصة بعد مغادرة السياح لمصر، بعد حادث تفجير الطائرة الروسية، بحسب قولها.

مع أنه من أشد مؤيديه ومناهضي حكم اإلخوان الصحيفة، بتصريحات الصحفي إبراهيم عيسى، عن مهاجمته للسيسي 

 .ولة مدنية، كما كان يتحدث دائماالمسلمين، الذي وصف حكم السيسي بـ "الثيوقراطي"، وأنه ال يقيم د

 22/2/2106 20عربي

http://akhbarelyom.com/article/56cef4899e7873b72b2284b5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-1456403593
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%A9/943725-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87
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%A9/943431-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%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
http://arabi21.com/story/890550/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%87
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 السياسة الداخلية

 -ية: رالرئاسة المص

 لرؤساء البرلمانات العربية: كثفوا تواصلكم دعًما لوحدة الصف« السيسي»

أكد السيسي، أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية، خالل المرحلة الحالية، في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل 

بحرص مجلس « السيسي»البرلمانات العربية، ، أشاد وخالل استقباله وفد من رؤساء .الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي

النواب المصري على استعادة دوره الرائد على الصعيدين اإلقليمي والدولي واالضطالع بمسئولياته تجاه دفع مسيرة العمل العربي 

وصرح .المرأة والشبابالمشترك، مشيًرا إلى ما يتميز به تشكيل مجلس النواب المصري من تنوع، فضاًل عن ارتفاع نسبة تمثيل 

السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي قدم في بداية اللقاء الشكر 

فبراير الجاري في القاهرة، مشيًرا إلى  22للرئيس على رعايته للمؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية، الذي بدأ أعماله أمس 

حرص المؤتمر على المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي 

 .تواجه األمة العربية

 22/2/2106 بوابة األخبار

 -الحكومة المصرية: 

 الشرطى وضبط األداءتعديل قانون الشرطة لضمان حقوق المواطنين في اجتماع مجلس الوزاراء: 

القانون المنظم لهيئة وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة شريف إسماعيل من حيث المبدأ على تعديل بعض احكام 

وتستهدف التعديالت المقترحة تنظيم  لصياغة النهائية لتلك التعديالتالشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة ا

و اعلن خالل .جانب االرتقاء بأداء جهاز الشرطةالعالقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى 

حكومة على توفير كافة االجواء المناسبة لتحفيز النشاط االستثماري، وتذليل اية عقبات تواجه المستثمرين، االجتماع عزم ال

وفى إطار توجه الدولة نحو العمل على تطوير منطقة .وعرض أى مشكلة قد تعترضهم على المجلس التخاذ قرار حاسم بشأن حلها

فظة شمال سيناء بالمساهمة فى تأسيس الشركة الوطنية الستثمارات شبة جزيرة سيناء، وافق مجلس الوزراء على قيام محا

مليارات جنيه، وتهدف الشركة إلى تنمية شبه جزيرة سيناء فى الزراعة واستصالح  01برأس مال ركة مساهمة مصرية( سيناء)ش

ات مواد البناء، واالستثمار االراضي، التصنيع الزراعى والغذائى خاصة االسماك، والصناعات القائمة على خام الملح، وصناع

شأن تحقيق العدالة الضريبية، بحيث يتم استثناء المسافرين بحرًا من fكما وافق على تعديل بعض احكام القانون .السياحي

 .الخضوع للضريبة، مع عدم االخالل بقاعدة المساواة فى الخضوع للضريبة الخاصة بالسفر

 26/2/2106 األهرام

  األوقاف" تحذر من إيواء الغرباء بالمساجد أو استخدام الملحقات مخازن كتبوزارة "

لمبيت به، واعتبار ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، مؤكدة حذرت وزارة األوقاف، من فتح أى مسجد إليواء أى شخص أو ا

أن تحذيرها يأتى حفاًظا على حرمة المساجد، وخوًفا من أن تستغل فى غير ما خصصت له من العبادة أو مجالس العلم، كأن 

م أو العامل ال بد أن يكون مخصًصا تستغل إليواء من ال يحفظ لها حرمتها. وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أن أى سكن إدارى لإلما

بخطاب رسمى من المديرية التابع لها المسجد، ومعتمًدا من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، مع التأكيد على 

  .أنه سكن شخصى لحق العمل ال يسوغ لصاحبه إيواء أى شخص آخر، أو السماح له باستخدام هذا السكن أو المبيت بالمسجد

 26/2/2106 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56cf12b39e78733638ab0d10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%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-%D9%83%D8%AB%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-1456411315
http://www.ahram.org.eg/News/131828/25/481831/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85/2602647#.VtAFevl97IU
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  شابا بمنصبى نائب ومعاون رؤساء أجهزة المدن الجديدة 22وزير اإلسكان يقرر تعيين 

نائبًا  01، بتعيين 2106لسنة  012طفى مدبولى، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم أصدر الدكتور مص

مدن جديدة. وأكد وزير  8معاونين لرؤساء أجهزة  6، بتعيين 2106لسنة  011مدن جديدة، كما أصدر القرار رقم  01لرؤساء أجهزة 

النواب ومعاونين لرؤساء أجهزة المدن الجديدة هو االستفادة من الخبرات المختلفة اإلسكان، فى بيان اليوم، أن الهدف من تعيين 

بأجهزة المدن الجديدة فى تولى مناصب قيادية، باالضافة إلى ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب األكفاء المسئولية، لدمجهم مع 

ستقبال، بعد صقلهم، وتدريبهم على أعمال اإلدارة القيادات العليا، واكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية م

  .المختلفة، مشيرا إلى أن المرأة لها نصيب كبير فى أداء المهام المختلفة، خاصة فى قرار تعيين المعاونين

 26/2/2106 اليوم السابع

 رئيس مجلس النواب العراقى الجبوري يستقبل الوزراء رئيس

حضر اللقاء المستشار مجدي العجاتي وزير .النواب العراقالجبوري رئيس مجلس استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء، سليم 

أهمية الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين  علىشريف إسماعيل،  أكدوخالل اللقاء، .الشئون القانونية ومجلس النواب

لس الوزراء، بأن إسماعيل أكد وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مج،عديد من المجاالتودفع العالقات في ال

خالل اللقاء على دعم مصر للعراق وتمسكها بوحدته وسيادته على كامل ترابه الوطني، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين 

الدولتين، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية القادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية 

ي العراق، كما شدد على أهمية بلورة ما يتم االتفاق عليه إلى خطوات عملية ملموسة، والمضي قدما في تنفيذ مقترح إقامة ف

 منطقة استثمارية مشتركة والتي تم طرحها خالل الزيارة األخيرة لوزير الصناعة والتجارة العراقي إلى القاهرة.

 22/2/2106 بوابة األخبار

 متمسكون بالتعاون مع ألمانيا في مواجهة اإلرهاب«: العدل»

حرصها الكامل على التعاون مع ألمانيا في ما يتعلق بمواجهة اإلرهاب، وتطوير وتحديث منظومة العدالة أكدت وزارة العدل، 

خاصة في ظل التشابه في خطوات وإجراءات التقاضي المعمول بها في البلدين، مشيرة إلى تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب 

وقال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون .العامةاأللماني في مجاالت تدريب رجال القضاء وأعضاء النيابة 

، إنه في ظل تعاظم خطر اإلرهاب الذي يتهدد العالم أجمع، فإنه وس جيورج سفير ألمانيا بالقاهرةالدولي، خالل استقباله يولي

 .ن جذورهأصبح من الضرورة التعاون الدولي والثنائي بين الدول للعمل على مواجهته واستئصاله م

 22/2/2106 بوابة األخبار

 -البرلمان المصري: 

 بطلب رسمى لرئيس البرلمان إلسقاط عضوية توفيق عكاشة بدر: تقدمتمحمود 

شن محمود بدر، عضو مجلس النواب، هجومًا على النائب توفيق عكاشة بعد لقائه بالسفير اإلسرائيلى، الفتًا إلى أنه التقى 

برئيس مجلس النواب وتقدم ببيان وطلب رسمى إلدراج "نائب التطبيع" على جدول األعمال وتشكيل لجنة خاصة يحال إليها 

ال محمود بدر، "عكاشة مكانه ليس بين النواب الذين يمثلون الشعب المصرى، ولكن تمهيدًا إلسقاط عضويته من البرلمان. وق

مكانه جمعية أصدقاء إسرائيل أو الكنيست اإلسرائيلى، بعد أن كسر األعراف والتقاليد البرلمانية التى استقرت عليها مصر 

 لسنوات طويلة". 

 26/2/2106 اليوم السابع

http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-22-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AC%D9%87/2602827#.VtANhPl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56cf106d9d78735d7fab0d10/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-1456410733
http://akhbarelyom.com/article/56cf10b99d78736e7fab0d10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1456410809
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A/2602480#.VtAF-Pl97IU


 

 

2106فبراير 62  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 يشيدون بنتائج مؤتمر البرلمانات العربية« الجروان»و« بن حلي»و« عبدالعال»

النواب د.على عبد العال رئيس المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية، وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أشاد رئيس مجلس 

والسفير أحمد بن حلى نائب األمين العام للجامعة العربية بنتائج المؤتمر والوثائق الثالث التي صدرت في ختام أعماله، الخميس 

رؤية البرلمانية لمواجهة التحديات الراهنة وإعالن القاهرة والبيان الخاص بفلسطين وتتعلق الوثائق تحديد ال.فبراير 22

وقال "عبد العال" .باعتبارها تصب في تفعيل العمل العربي المشترك ودعم البعد الشعبي الذي تمثله البرلمانات في هذا الشأن

ؤتمر، إنه سيتم رفع هذه الوثائق للقادة العرب في والجروان" و"بن حلي"، في مؤتمر صحفي مشترك عقدوه في ختام أعمال الم

قمتهم المقبلة وذلك تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ، معربين عن ثقتهم في القيادات والحكومات العربية للتجاوب مع 

 التوصيات والقرارات التي تم تتضمنها هذه الوثائق.

 22/2/2106 بوابة األخبار

 -األحزاب واالئتالفات: 

  التجمع": الحزب لن ينضم ألى ائتالفات برلمانية قبل عرض بيان الحكومة"

أن الحزب لن يحسم موقفه تجاه المشاركة فى االئتالفات البرلمانية  النواب، وعضو مجلسرئيس حزب التجمع  العال،أكد سيد عبد 

على خطة متوسطة المدى للتنمية  سيحتويمن عدمه إال بعد عرض بيان الحكومة على المجلس، مبررا ذلك بأن البيان 

ى القائمة ف إن االئتالفاتالواقع السياسى يقول  وأضاف أن فات.لالئتالالشكل النهائى  واالجتماعية واألمر سيحدداالقتصادية 

مؤكدا أن توحد النواب داخل ائتالف  سياسية،البرلمان خالل الوقت الحالى هى مجرد "تجميع عددى" أكثر من كونها ائتالفات 

أن جميع واعتبر حدد. م واقتصادية وبرنامج تشريعىحقيقى يتطلب وجود توافق سياسى حول رؤى محددة لقضايا اجتماعية 

 بعد بيان الحكومة وتغيير تركبيتهااالئتالفات المكونة فى الوقت الحالى مهددة بالحل 

 26/2/2106 اليوم السابع
 

  مستقبل وطن": ال اعتراضات لدينا على الئحة البرلمان وسنصوت لصالحها"

مناسبة وال توجد أى اعتراضات  النواب،أكد سيد نور، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن الالئحة الداخلية لمجلس 

"درسنا جميع متابعا: الالئحة،نود هذه مؤكدا أن الحزب سيصوت لصالحها، مشيًرا إلى أن حزبه شارك فى وضع ب عليها،لحزبه 

المواد خالل كتابها بعد تقديم تصور كامل للجنة إعداد الالئحة من قبل ممثلنا فى اللجنة النائب محمد عطا سليم". وأوضح أن 

  اجتماعا مرتقبا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن سيعقد خالل األسبوع المقبل لمناقشة الشكل النهائى لالئحة

 26/2/2106 اليوم السابع
 

 : توفيق عكاشة ارتكب جريمة تخابر مكتملة األركانسمير صبرى

ورية العليا، أنه قدم دعوى أمام رئيس محكمة القضاء اإلدارى ضد توفيق أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدست

" دا هبل وعبط من ناس جاها لطشة فى دماغها وما يحدث ال يليق بصورة برلمانى اإلسرائيلى،عكاشة، بعد لقائه بالسفير 

وسحب الثقة من توفيق عكاشة من وفوجئت بزيارة السفير اإلسرائيلي ولقائه إهانة لشهداء ومصر بالكامل". وطالب باستبعاد 

مجلس النواب، موضحًا: "دا شوية هبل فى المجلس ووجود عكاشة أصبح فى غاية الخطورة ويشكل خطورة على المجتمع". وتابع: 

  .""ما يفعله هذا التوفيق يسىء للدولة المصرية ويصل للخيانة ويجب أن يتم استبعاده فقد ارتكب جريمة تخابر مكتملة األركان

 26/2/2106 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56cf35839d78738e0f7db7cb/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%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%A9-1456420227
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D8%A3%D9%89-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD/2602698#.VtAFTPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84/2602626#.VtAFgvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89--%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-/2602504#.VtAFvvl97IU
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  "الكرامة": إسرائيل تستخدم توفيق عكاشة لتطبيق أجندة "صهينة اإلسالم"

 وطنية،الإن استقبال توفيق عكاشة للسفير اإلسرائيلى خيانة للثوابت  الكرامة،لعام لحزب قال الدكتور محمد بسيونى األمين ا

أن توفيق عكاشة  وأوضح الفراعين.موضًحا أن "عكاشة" من أشد المدافعين عن التطبيع مع الكيان الصهوينى عبر قناة 

ودعا األمين العام لحزب  المنطقة.ُمستخدم من قبل إسرائيل لتطبيق أجندة "لصهينة اإلسالم" وخدمة أهداف إسرائيل فى 

 مطالبا أهالى دائرة "عكاشة " باتخاذ قرارات حازمة ورادعة عكاشة،الكرامة إلى ضرورة اسقاط عضوية مجلس النواب عن توفيق 

  .نته وعاملتهضده بعدما تبينت خيا

 26/2/2106 اليوم السابع

 -: النقابات

  فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بجميع المحافظات، وذلك الختيار مجالس الشعب بالنقابة فتح باب 

  .العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السابعة من مساء اليوم

 26/2/2106 اليوم السابع

 -: منظمات المجتمع المدنى

 

 سالح طرفى الصراع باإلخوان لحسم معركة القيادة« أموال الجماعة»

من القيادات الشبابية الوسيطة بالجماعة  21قالت مصادر إخوانية إن القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت صدق على فصل 

 .رئيس لجنة اإلدارة العليا المحسوب على جبهة عزت عبد الرحمنبعد رفضهم المثول لقرارات تحقيق صادرة عن محمد 

رد قيادى بارز بجبهة عزت على خطاب موجه من المكتبين اإلداريين لمحافظتى الفيوم وبنى سويف اتهموا فيه القائم بأعمال  كما

وقال بالفعل تم تخفيض  المرشد بالسطو على أموال الجماعة وتخفيض مخصصات المكتبين، نظرا لكونهم معارضين لجبهته

ة على مستوى الجمهورية، إال أن األمر ليس كما يدعى البعض بأنه نتيجة لكونهم المخصصات المالية لعدد من المكاتب اإلداري

يرجع لقيام بعض قيادات تلك المكاتب بتوجيه الدعم المخصص لهم من الجماعة وانما  معارضين لقيادة الجماعة الحالية

 .للعمليات النوعية

ادعاءات لتبرير »ة القيادة الشبابية على اتهام عزت بالقول فى المقابل رد قيادى إخوانى بمكتب إدارى الفيوم محسوب على جبه

عندما روج عزت لهذا االتهام وصلنا لحل أن يقوم هو بتسليم الدعم »، مضيفا «توظيفه للدعم المالى فى معركته مع معارضيه

عام  ، والضحايا بشكل«المعتقلين»لشخصيات يثق بها فى المكاتب محل النزاع ليضمن بنفسه توزيعها على مستحقيها من أسر 

بعد تهديدنا بفضح األمر أرسل لنا دفعة عبارة عن شهر متأخر »وأوضح القيادى .«الفتا إلى ن هذا البند يستنزف جميع الدعم

 .منذ فترة طويلة إال أننا رفضنا تسلمه ألنه أتى منقوصا بشكل كبير دون تبرير واضح

حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى، ومفوض العالقات الخارجية  يأتى هذا فيما كشف قيادى بتركيا توقف كل من زعيم

 لم يتم احترام»السابق للجماعة يوسف ندا المقيم فى سويسرا، من القيام بدور الوساطة لحل األزمة الداخلية فى الجماعة قائال

 .«وهو ما دفعهما لالنسحاب تماما أطروحاتهم وتم التعامل معها بنوع من االستخاف بل إن األمر وصل إلى حد التشكيك فيهما

 22/2/2106 الشروق

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9--%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84/2602545#.VtAFz_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86/2602763#.VtAHTfl97IV
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022016&id=8fbc4e7b-75fe-4349-81f7-5dec85113645
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 «جمعية دمياط»بريئة من « رسالة«: »أموال اإلخوان»لجنة 

المستشار عزت خميس، أن قرار التحفظ على جمعية رسالة لألعمال الخيرية  اإلخوانحفظ وإدارة أموال جماعة أكد رئيس لجنة الت

وأشار .المعروفة والمتداول اسمها بوسائل اإلعالم« رسالة لألعمال الخيرية»بدمياط ليس له أي عالقة من قريب أو بعيد بجمعية 

وان اإلخط من بينهم أعضاء في مكتب اإلرشاد لجماعة المستشار خميس إلى أنه تبين للجنة أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية بدميا

 .جمعية رسالة الشهيرة ليس لها أي عالقة بالجماعة بينما

 22/2/2106 بوابة األخبار

 "اإلخوان" تتعاقد مع شركة عالقات عامة لمواجهة"قضائية" النواب األميركي

أبدى المهندس محمد سودان، تعّجبه من التوقيت الذي أقّرت فيه لجنة العالقات القضائية بمجلس النواب األميركي، مشروع 

المرة األولى للجنة القضائية بمجلس النواب األميركي، الفتًا إلى أنه  تكن لم هذه إن وقال."يعتبر الجماعة "منظمة إرهابية قانون

 سبقتها محاوالت عدة، إال أنها رفضت في السابق.وأرجع الموافقة على مشروع القانون هذه المرة إلى أجواء االنتخابات البرلمانية،

نائبًا جمهوريًا في مقابل رفض  01القرار صدر بموافقة  أن والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على حصد األصوات، موضحًا

القرار يعد إشكالية، خاصة أنه يأتي من دولة كبرى مثل أميركا، واستغرب أن  اإلخوان"“لـ بالنسبة نواب ديمقراطيين. وأوضح  01

الجماعة ستلجأ إلى إحدى شركات العالقات العامة  كشف أنو ".تحذو الواليات المتحدة حذو السعودية ومصر واإلمارات في هذا اإلطار

اك، وكشف أن قيادة الجماعة تفاضل بين شركتين من الكبرى في الواليات المتحدة األميركية، إلعادة تصحيح صورة اإلخوان هن

 أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.

 22/2/2106 العربى الجديد

 -تصريحات: 

  شوقى السيد: لقاء توفيق عكاشة بالسفير اإلسرائيلى يؤثر على سمعة البرلمان

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى الدستورى، إن مقابلة النائب توفيق عكاشة مع السفير اإلسرائيلى تؤثر على سمعة 

الفتا إلى أن البرلمان وحده يستطيع أن يقدر ذلك وفق األسباب التى  المجلس،وتثير األقاويل ومشاعر الرأى العام ضد  البرلمان،

والبد أن يكشف عن أسباب  نيابية،أعلنها النائب توفيق عكاشة الستقباله السفير اإلسرائيلى. وأضاف أن " عكاشة " له صفة 

بعا:" حينها يقدر البرلمان الموقف، وإذا متا البرلمان،المقابلة للبرلمان، وهل هى مقابلة شخصية أم أنها جاءت لكونه عضًوا فى 

وجد مجلس النواب إخالاًل بواجبات العضوية جراء تلك الزيارة، يمكن له اتخاذ قرار بإسقاط عضويته كنائب عن الشعب". وتابع:" 

 .إسقاط العضوية له شروط، والبد أن يكون بتصويت ثلثى األعضاء فى حاله فقد شرط الثقة أو االعتبار

 26/2/2106 اليوم السابع

 -توك شو: 

  "سعيد حساسين مهاجمًا توفيق عكاشة:"الخونة الزم يتعدموا فى ميدان عام

لمقابلته السفير اإلسرائيلى، قائاًل: "الخونة الزم يتعدموا فى ميدان عام، ومكانهم مزبلة  هاجم سعيد حساسين، توفيق عكاشة،

كل شئ يهون إال خيانة الوطن، ومن الممكن نختلف مع النظام لكن ال يمكن أبدًا أن نختلف مع الوطن"، مردفًا:  التاريخ". وأضاف

إلى أن استقبال نائب برلمانى لسفير إسرائيلى فى منزله خيانة حقيقية وعار ما بعده  د إسرائيل والتطبيع معها". وأشار"كلنا ض

  .إنسان خيانة وطنه أليعار، واإلعدام هو أقل عقاب للخيانة، مؤكدًا أنه ال دين أو عقيدة أو فكر يمكن أن يبرر 

 22/2/2106 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56cf10069d7873907eab0d10/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1456410630
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/18/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/18/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/25/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF--%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%85%D8%B9/2602651#.VtAFdfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/25/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86/2602455#.VtAGBPl97IU
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 أحمد موسى يهاجم العربية بسبب تقرير عن خطاب السيسي

قناة العربية الفضائية، متحديا إياها أن تهاجم ملك السعودية سلمان بن شن اإلعالمي أحمد موسى، هجوما غير مسبوق على 

وقال إن "العربية ارتكبت سقطة أخرى في كتابة تقرير عن .عبد العزيز، وواصفا القناة بأنها أصبحت نسخة من قناة الجزيرة

اإلثارة والتهييج، وأقول بصريح العبارة  خطاب السيسي، فإما أن هؤالء الناس يدّسون السم في العسل، أو ربما يوجد لها غرض في

قائال: "يتوجب عليكم احترام كالم رئيس  وتابع."إن هذه القناة هي اآلن نسخة من الجزيرة، بعد أن كانت في السابق محايدة

 ليكم، وإالمصر، فإما أن تنقلوا الكالم بشكل صحيح، أو أن ال تقولوا شيئا". وأضاف: "أقول للقائمين على قناة العربية عيب ع

 ."فعليكم أن تخبرونا بالحقيقة. فهل أخذتم قرارا أو اتخذتم إجراًء؟ أم أن األمر حدث هكذا؟

 22/2/2106 20عربى

 

 إحنا منتخبناش حضرتك علشان كدا قناش هانسكت ونحط شيكرتون على بويوسف الحسيني: احنا م

ستمعوا ال ت“كلمة، في الخطاب الذي ألقاه باألمس،  علىإستنكر اإلعالمي يوسف الحسيني، أمس، خالل برنامجه كلمة السيسي، وركز 

إحنا : “وتابع .”إحنا مش هنقعد نسمع ونسكت ونحط على بوقنا شيكرتون، ال يا فندم إحنا أسفين واهلل“، قائاًل: ”ألحد غيري

مانتخبناش حضرتك عشان كده، مش عشان يتقالنا إسكتوا، ال يا فندم إحنا أسفين واهلل، وبرضه ميتقالناش إسمعوني أنا 

 .”وبس، وهي الديمقراطية بتقول إسمعوني أنا وبس

 22/2/2106 بوابة يناير

 -سو شيال ميديا: 

 ينفع تحبس أهالي الناس وأصحابهم وتقولهم صّبحواباسم يوسف: 

على بلده بجنيه أو عشرة أو مئة جنيه، ولكن قبل أن تطلبوا من ” بالتصبيح“قال باسم يوسف، أنه ال يوجد أحد يبخل أن يقوم 

خمسين “ُهناك  بأن قائال ”بوكفيس “وجاءت طلبات حسابه في تدوينته على صفحته الخاصة بموقع .الشعب نقوداً نتحاسب أوالً 

في أخر  وطالب .”شيئًا باإلمكان أن نتحاسب عليها قبلما أن ُنعطي مصر نقودًا وأننا قد طفح بنا الكيل من كثرة تكرار الكالم

نتحاسب أواًل على أخطاء وجرائم الماضي قبل ما نعطيك نقود أخرى أو تضطر ياعيني تبيع نفسك وذلك على حد “التدوينة بأن 

 .”وصفه بسخرية

 22/2/2106 بوابة يناير

 

 محمد عبد العزيز: السيسي مقتنع بأن "العشوائية" تصلح إلدارة البالد

أشار الناشط السياسي محمد عبد العزيز المنشق عن حركة تمرد إلى أن السيسي مقتنع بأن "العشوائية" تصلح إلدارة البالد، في 

يعني هو عايز “"وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": .2111كلمته بمؤتمر تدشين مبادرة رؤية مصر إشارة إلى 

يصلح البلد، المشكلة إنه مقتنع أن هذه الطريقة في اإلدارة بتصلح، العشوائية واالعتماد على أهل الثقة وتدخل أجهزة األمن 

 ."د أراء الزم نبقى كده، ونعمل قايمة موحدة في االنتخاباتفي السياسة ونظرية إن الزم نتوحد ومفيش تعد

 22/2/2106 مصر العربية

 

 

http://arabi21.com/story/890396/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://yanair.net/?p=52410
http://yanair.net/?p=52425
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%A7/943704-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 سياسي أردني: لقاء توفيق عكاشة بالسفير اإلسرائيلي "سخف وعار"

ي توفيق عكاشة بحاييم كورين السفير اإلسرائيلي بالقاهرة البرلمان النائب لقاء أن الزعاترة ياسر رأى المحلل السياسي األردني

: "لكن هجوم وتابع ."لقاء عكاشة مع سفير إسرائيل سخف وعار“تويتر": “في تغريدة عبر حسابه على موقع  وقال .""سخف وعار

 ."بعض صبيان السيسي مثل بكري وسواه عليه سخف أيًضا، لماذا لم يعترضوا على عالقة سيدهم بنتنياهو؟

 22/2/2106 مصر العربية

 

 شهور تقريًبا ٤زياد العليمي: في مصر سجن جديد كل 

بعرض أرقام تفصيلية قام الناشط السياسي، زياد العليمي، يوضع معدالت لبناء السجون في مصر منذ اإلطاحة باإلخوان، وقام 

التدوينة عبر  وجاءت .”صبح على مصر بجنيه“للتكلفة التي تتم على أساسها عملية البناء وقارنها بما أطلقه وما ُيسمى بمبادرة 

تكلفة .شهور تقريًبا ٤بناء السجون في مصر، سجن جديد كل  معدل :التاليعلى النحو ” فيس بوك“حسابه الشخصي، بموقع 

نقدر نعتبر كل مواطن صبح على مصر باتنين .جنيه ألف ٥٧٧ومليون  ٧٨٠يعني ف الشهر .مليون جنيه ٠٥٧والي السجن الواحد ح

وإختتم تدوينته ساخرًا بهاشتجين: .خدوا منهم جنيه لمصر، والتاني خلوا مصر تبني لنا بيه سجون.جنيه كل يوم

 .“يصبح_السجن_برة_حد_هتسيبوا_طيب# ،مصر_على_هتصبح_مش_السجون_مصلحة#“

 22/2/2106 بوابة يناير

 

 وتبطل تراقب تليفوني على مصر كل يوم بجنيه أصبحن: طب هيثم محمدي

قال الناشط السياسي هيثم محمدين، أحد مؤسسي حركة اإلشتراكيون الثوريون، ردًا على ُمبادرة الرئيس التي سخر منها الماليين 

في تدوينته  واستكمل .”على مصر كل يوم بجنيه وتبطل تراقب تليفوني أصبحطيب “من ُمستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي: 

 .”!وتوفر انت كمان أكتر من جنيه تكاليف المراقبة؟“ ”:فيس بوك“ علىعبر حسابه الشخصي 

 22/2/2106 بوابة يناير

 

 حازم حسني: نحتاج مجهود الجبابرة لنتعافى من فضيحة "خطاب السيسي"

في إشارة إلى كلمته بمؤتمر تدشين  رأى الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية أن السيسي أراد العطف فحصد الفضيحة

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "أراد العطف فحصد الفضيحة، بحديثه عن .2111مبادرة رؤية مصر 

استعداده لبيع نفسه "إذا كان ينفع" تصور من يجلس على كرسي الرئاسة فى مصر أنه سينجح فى استمالة البسطاء الذين وجه 

وتابع: "لكنه انتهى إلى حصد السخرية منه في وسائل اإلعالم العالمية بما فيها مجلة ."واستدرار تعاطف الشعب معهلهم كلمته، 

وواصل: "إنه األحمق حين يقع فى شر .""فورين بوليسى"، بل وأعطى صورة سلبية للغاية عن األوضاع االقتصادية فى مصر

ذه الفضيحة التى تجاوزت كل حدود اللياقة وكل حدود الجغرافيا، ناهينا عما أعماله، وسنحتاج مجهود الجبابرة كي نتعافى من ه

 ."يتداوله اإلعالم العالمي من فضائح النظام األخرى، وألكثرها تأثير كارثي

 22/2/2106 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%A7/943731-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AE%D9%81-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://yanair.net/?p=52397
http://yanair.net/?p=52369
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%A7/944009-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 إحباط تفجير سيارتين محملتين بمواد شديدة االنفجار بالجيزة

حباط تفجير كمية كبيرة من المواد المتفجرة بمحيط مرور فيصل بالجيزة. وتبين أن مجهولين جهزوا سيارتين ماركة هيونداى، إ

فولت. وأكد مصدر  02على مواد متفجرة شديدة االنفجار موصل ببطارية  يحتويلترا  21على سخان كهربائى سعة  تحتويكل منها 

أمنى أن السخان تم وضعه بحقيبة السيارة والبطارية تم وضعها بجوار الكرسى وإخفائها بواسطة قطعة قماش، وتمكن 

  فعولهاالعقيدان إبراهيم حسين وحسام حسن والرائد أحمد ابو العينين من التعامل مع المتفجرات وإبطال م

 26/2/2106 اليوم السابع

 

 العثور على متفجرات وأسلحة داخل مخزن وشقه بالشرقية

فى ضبط كمية من المتفجرات ومواد تصنيعها وأسلحة نارية وذخيرة داخل مخزن وشقة بمركز نجحت األجهزة األمنية بالشرقية 

كان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاًرا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، .ههيا بمحافظة الشرقية

بقرية كفور نجم التابعة لمركز االبراهيمية بتأجير شقة ومخزن فى مركز ههيا، الستخدامهما وكرا لتصنيع  شخصيفيد بقيام 

براميل تحتوى على مادة متفجرة وشكائر كيماوى  6المتفجرات، وبمداهمة المكان تم العثور على عبوات ناسفة معدة للتفجير و

 .جراكن تنر وسوائل كيميائية وسالح آلى وذخيرةالستخدامها فى تصنيع المتفجرات وبرادة ألومنيوم و

 26/2/2106 األهرام

 

 ربة منزل تتهم أمين شرطة باغتصابها في القناطر الخيرية

إلى شقة بالقناطر الخيرية بحجة مساعدتها في البحث عن عمل واغتصابها اتهمت ربة منزل أمين شرطة باستدراجها 

وأخطرت النيابة فأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وطلب تحريات المباحث .باإلكراه

 حول الواقعة.

 22/2/2106 الشروق

 

 جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من أجهزة "النتصت"

بالتنسيق مع جمارك بورسعيد محاولة تهريب كمية من أجهزة النتصت "طائرات العامة لمكافحة التهرب ببورسعيد أحبطت اإلدارة 

الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس المصلحة إخطارا من يوسف حسني رئيس اإلدارة  تلقى“. تجسس ونظارة شمسية مزودة بكاميرا 

 2611على  تحتويحاويات لعب أطفال  1 المركزية لمكافحة التهرب الجمركي باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف مخالفة داخل

 طرد لكل حاوية واردة من ألمانيا.

 22/2/2106 بوابة األخبار

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC/2602810#.VtANhvl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131828/38/481865/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%87-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=b13b4a6e-db32-4265-8554-4a4ffc69379c
http://akhbarelyom.com/article/56cf54e79d7873ba1ec0719e/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%AA-1456428263
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 اشتباكات بين أهالي النوبة والجيش المصري في أسوان

اشتباكاٌت بين أهالي قرية "غرب سهيل" النوبية، جنوب محافظة أسوان، جنوبي مصر، وبعض من عناصر قوات الجيش نشبت 

وأوضح مصدر بالقرية أن "االشتباكات وقعت بسبب منع قوات الجيش مرور .المتواجدة في منطقة كوبري الخزان ناحية القرية

لتراشق باأللفاظ، فتم إلقاء القبض على اثنين من السائقين، ولما وصل بعض سائقي "التوك توك"، ما أشعل غضبهم وأدى إلى ا

وتدخلت قوات األمن المركزي التابعة للشرطة لدعم الجيش بإطالق ."األمر ألهالي القرية خرجوا محتجين على تعامل أفراد الجيش

وأضاف المصدر .سيطرة على الوضع القائمالرصاص الحي لتفريق وإنهاء تجمهر أهالي القرية، وعمل كردون أمني على مدخلها، لل

 .أن السلطات األمنية قامت بإحالة بعض شباب القرية للنيابة العسكرية

 22/2/2106 العربى الجديد

 -محاكم ونيابات: 

 "وزير الصحة لوقف قرارات "عمومية األطباءمن دعوى 

أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرارات أقام 

المطعون عليها وردها وبطالنها  2106فبراير  02الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة األطباء المنعقدة في 

  .النعدامها

 26/2/2106 اليوم السابع
 

  يحرر محضرا ضد "عكاشة" القتحامه استوديو صدى البلد بكريمصطفى 

محضرا بقسم ثالث أكتوبر ضد اإلعالمى توفيق عكاشة، وذلك بعدما قام األخير بتهديده له،  بكريحرر النائب البرلمانى مصطفى 

بسبب استضافته لسفير إسرائيل فى  بكريواقتحم استوديو صدى البلد أثناء تقديمه لبرنامجه "حقائق وأسرار" بعدما هاجمه 

  .نبروه بمحافظة الدقهلية القاهرة حاييم كورين، فى منزل "عكاشة" بقرية "ميت الكرما" فى مركز

 26/2/2106 اليوم السابع
 

 «فتنة الشيعة»متهمين في  1لـ عاما  02المشدد 

متهمين في  1عاما حضورًيا على  02شدد لمدة قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن الم

ـ إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعالمًيا  المحكمة أصدرت حكًما في يونيو من العام الماضي  كانت .«فتنة الشيعة»ب

 1آخرين، ليتم بعد ذلك ضبط  8متهًما غيابًيا، وبراءة  06عاما، من بينهم  02متهًما في القضية، بالسجن المشدد  21بمعاقبة 

 متهمين، لتعاد إجراءات محاكمتهم من جديد وهم: عمرو يحيى، وسليمان طه، وصابر إبراهيم.

 22/2/2106 الشروق

 

 «أحداث نادي السكة»طالبا أزهريا في  26تأييد إخالء سبيل 

خفاجي، اليوم الخميس، إخالء سبيل أيدت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز 

متهًما من طالب جامعة األزهر في قضية االشتراك بأحداث العنف التي وقعت في محيط نادي السكة الحديد بمدينة نصر في  26

 ، مع اتخاذ كافة التدابير اإلحترازية.2102مايو 

 22/2/2106 الشروق

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/2/25/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2602531#.VtAFyfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/2602502#.VtAF8_l97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=ef3240ac-9aab-426c-a217-fd7f9ebc1d0f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=428d17a6-3247-4fbe-8898-dd20a9b3ad80


 

 

2106فبراير 62  مرصد اإلعالم المصري       16   

 

 «االنضمام لجماعة محظورة»وايت نايتس في « كابو»إخالء سبيل ياسر عبدالحافظ 

عضو رابطة مشجعو نادي « بوجي»قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، إخالء سبيل ياسر سيد عبدالحافظ وشهرته 

، بعد القبض عليه في أكتوبر الماضي في قضية اتهامه باالنضمام لجماعة محظورة أسست خالفا ألحكام «ت نايتسواي»الزمالك 

 القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

 22/2/2106 الشروق

 

 «مصر اليوم»إعالميا ووقف برنامج « عكاشة»بالغ يطالب بمنع ظهور 

المذاع على قناة الفراعين، بدعوى نشرة « مصر اليوم»تقدم المحامي السكندري طارق محمود، ببالغ طالب فيه بوقف برنامج 

 وتصفية الحسابات تحقيًقا لمصالح خاصة.ألخبار كاذبة وتوجيه السباب لفئات الشعب 

 22/2/2106 الشروق

 

 "حساسين" يتقدم ببالغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة

إلى النائب العام، يتهم فيه توفيق عكاشة بإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة من  تقدم سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ببالغ

فبراير، مجموعة  22، 20وأضاف في البالغ إن "عكاشة" أعلن في برنامجه على قناة الفراعين في حلقة .شأنها تكدير األمن العام

 .من اإلشاعات التي تمثل جرائم بالمخالفة لقانون العقوبات

 22/2/2106 بوابة األخبار

 

 المهندسين نقابة على الحراسه بفرض المحكمة اختصاص عدم تأيد

قضت محكمة مستأنف األمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برفض االستئناف المقدم من هشام جابر، رئيس حزب 

مصر الفتاة، على حكم محكمة أول مستعجل بعدم اختصاص المحكمة في فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، 

 وتأييد حكم اول درجة مستعجل.

 22/2/2106 ابة األخباربو

 -اعتقاالت: 

 على العنف بقنا القبض على ثالثة أشخاص بتهمة التحريض

ألقت أجهزة األمن بقنا القبض على ثالثة مدرسيين من قرية جزيرة مطيرة بمركز قوص لتهمهم باالنضمام لجماعة إرهابية 

 والتحريض على العنف.

 22/2/2106 بوابة األخبار

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=739a3237-c0b7-4fd3-96de-8b34a8020bb4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=bfb90d85-ff72-4723-b452-256187782a52
http://akhbarelyom.com/article/56cf45259e78739b4e0b33b0/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-1456424229
http://akhbarelyom.com/article/56cefdbd9e7873bc2fbdbc2c/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-1456405949
http://akhbarelyom.com/article/56cf1ff29e7873b03d610121/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-1456414706
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 -الملف الحقوقى: 

 الصحفيون المصريون في سجن العقرب يضربون عن الطعام

أعلن الصحفيون المعتقلون في سجن العقرب بطرة، سيء الصيت، دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على أوضاعهم 

وقال المرصد العربي لحرية اإلعالم في بيان أصدره الخميس، إن "عددا .العسكريوسوء معاملتهم من قبل قوات أمن االنقالب 

من الصحفيين السجناء بدؤوا إضرابا عن الطعام في سجن العقرب بطرة احتجاجا على سوء المعاملة التي يلقونها في 

ي وأحمد سبيع وهاني صالح وتابع بيان المرصد العربي أن كال من "مجدي أحمد حسين وهشام جعفر وحسن القبان."محبسهم

 أنهم المضربون وأعلن ،"األربعاء الدين ووليد شلبي، وأحمد صالح ومحمد نوارج وحسام السيد، دخلوا في إضراب منذ يوم 

وأضاف المرصد أن "أسر صحفيي العقرب تقدمت  ."محبسهم في له يتعرضون الذي البطيء الموت موجة وقف يستهدفون"

 ."الصحفيين حول سوء المعاملة للصحفيين السجناءببالغات إلى نقابة 

 22/2/2106 20عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/890468/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85#tag_49232
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 الشأن العسكري
 ــــــــــــــــــــــ

 

 بسيناءأجولة متفجرات وذخائر  6فى كمين نفذه الجيش الثالث المتحدث العسكرى:ضبط 

تمشيط والمداهمة لمناطق أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى أنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال ال

تمكنت إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميدانى فى أثناء تنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة  تنظيم الدولةمكافحة نشاط 

جواالت من  6وقد عثر بداخل السيارة على  )البرث( من ضبط سيارة ربع نقل ودراجة نارية خالل محاولة هروبهما من الكمين،

طابات دانات أنواع « 112»فى تصنيع العبوات الناسفة، و لحةمسكجم تستخدمها العناصر ال« 22»المواد المتفجرة بإجمالى وزن 

وأشار العميد محمد سمير إلى أنه قد تمت  اسطوانات حديدية تستخدم كعبوات ناسفة، و بندقية آلية وأخرى نصف آلية. 1و

 إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .

 26/2/2106 األهرام

 

 

 فى سيناء« داعش»موقع إسرائيلى: أعداد كبيرة من اإلرهابيين عبرت أنفاق غزة لالنضمام لـ

اإلرهابيين نجحت خالل األسابيع القليلة الماضية فى عبور األنفاق من قطاع زعم تقرير لموقع واال اإلخبارى أن أعدادا كبيرة من 

غزة إلى سيناء، واالنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابى بهدف محاربة الجيش المصرى، وأن الجانب المصرى على علم بتنامى تلك 

سابيع األخيرة شهدت تزايدا فى أعداد ونقل الموقع عن مصادر فى قطاع غزة، لم يسمه، أن األ .الظاهرة، ويحاول إيقافها

إرهابيين معروفين توجهوا إلى مصر عبر األنفاق القليلة التى تزال تعمل بين غزة وسيناء، وأن هؤالء اإلرهابيين كانوا ينشطون 

 .فى الماضى فى الجناح العسكرى لحماس، أو التنظيمات السلفية الجهادية

 26/2/2106 الشروق

 

 

 السابق: ستتغير حدود الشرق األوسط التي كنا نعرفها CIAرئيس 

الحرب العالمية "، مايكل هايدن، إن االتفاقيات العالمية التي عقدت بعد CIAقال الرئيس السابق لوكالة االستخبارات األمريكية "

وقال هايدن لـ"سي إن إن": "الذي نراه هو انهيار أساسي  الثانية بدأت تنهار، ما سيغير حدود بعض الدول في الشرق األوسط.

للقانون الدولي، نحن نرى انهيارا لالتفاقيات التي تلت الحرب العالمية الثانية، نرى أيضا انهيارا في الحدود التي تم ترسيمها في 

ت فيرساي وسايكس بيكو، ويمكنني القول بأن سوريا لم تعد موجودة والعراق لم يعد موجودا، ولن يعود كالهما أبدا، معاهدا

وتابع بأن هذه األوقات غاية في التعقيد، "هناك جبهتان في هذه الحرب وما أراه  ولبنان يفقد الترابط وليبيا ذهبت منذ مدة".

يد، فيما يتعلق بخوض الجبهة القريبة التي تتضمن قصف وقتال األشخاص الذين هو أننا وجيشنا األمريكي نقوم بعمل ج

يريدون قتلنا، أما في الجبهة العميقة وهي التي تتضمن معدل إنتاج هؤالء الذين يريدون قتلنا في ثالثة أو خمسة أو عشرة 

 ست معركتنا".أعوام، فنحن ال نقوم بعمل جيد، والمشكلة األساسية في ذلك هو أن هذه الجبهة لي

 26/2/2106 20عربي

 

http://www.ahram.org.eg/News/131828/135/481806/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D8%A3%D8%AC%D9%88%D9%84.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022016&id=a36a5aed-d3b2-4df2-9fe4-0bc0c6535a99
http://arabi21.com/story/890544/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-CIA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7
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مجمع إنتاج الكيماويات للقوات المسلحة قلعة صناعية عمالقة لتأمين قطاع الصناعات االستراتيجية 

 والحيوية فى مصر

القتالية والفنية ومواكبة التطور المستمر فى تكنولوجيا التسليح ونظم حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها 

القتال العالمية بما يمكنها من الوفاء بالمهام المكلفة بها فى تأمين حدود مصر والحفاظ على ركائز األمن القومى المصرى، 

دة صناعية وإنتاجية متطورة تلبى جزًءا من والمشاركة بقدراتها وإمكاناتها فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة ببناء قاع

احتياجاتها الرئيسية وتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة ومعاونة القطاع المدنى بطرح جزء من الطاقات اإلنتاجية فى 

 جاتالسوق المحلى لتحقيق التوازن واالستقرار النسبى فى األسعار ومنع الممارسات االحتكارية خاصة فيما يتعلق بالمنت

وتعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة واحدة من أكبر الصروح الرائدة  االستراتيجية التى تمس حياة المواطن المصرى.

والمتخصصة فى الصناعات الكيماوية وصناعة األسمدة والغازات الصناعية والطبية فى مصر والمنطقة، حيث تشكل قلعة 

ين احتياجات الدولة من الصناعات االستراتيجية والحيوية، ودعم مجاالت صناعية كبرى ضمن مشروعات قومية عمالقة لتأم

التنمية االقتصادية واالجتماعية على أرض مصر حيث أكد اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة 

المياه والصرف الصحى، ودعم القطاعين  النصر للكيماويات الوسيطة، أن الشركة تلعب دوًرا استراتيجًيا لتوفير متطلبات مرفق

 الزراعى والصحى من خالل المنتجات المختلفة للشركة.

 22/2/2106 موقع وزارة الدفاع المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29025
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 أخبار سيناء

 ـــــــــــــــــــ

 فبراير: 22

والية سيناء تعلن عن اختراق الطيران الحربي اإلسرائيلي األجواء المصرية وقصفه مخزنًا للمواد الغذائية كان بضاعته معدة  -

 للتهريب لقطاع غزة الذي يعانى نقص من المواد األساسية نظرًا للحصار المفروض عليه من قبل إسرائيل و النظام المصري.
 

 فبراير: 22

 قرب كمين المهدية جنوب مدينة رفح. M113تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش المصري مدرعة طراز  والية سيناء تتبنى -

 


