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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 
 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية للنواب: ال يوجد تمويل مباشر من السعودية وقطر لسد النهضة

ليس  مصر أن مجلس الشعب المصري لنواب سامح شكري أكد وزير الخارجيةتمويل قطر والسعودية لسد النهضة فيما يخص 

أي معلومات متوافرة في ذلك ولكن ذهابهم إلى هناك يمثل تهديد لألمن المائي المصر ى وشدد وزير الخارجية على أنه ال  هالدي

 النهضة.ية لسد يوجد تمويل مباشر من قبل قطر آو السعود

 

 )بوابة األهرام( بغدادالخارجية تدين الهجوم االنتحاري اإلرهابي في 

يوم، اإلثنين، في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، الذي وقع أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الهجوم االنتحاري 

وشعًبا حكومة  –شخًصا وإصابة العشرات، معرًبا عن تعازي جمهورية مصر العربية  37وتبناه تنظيم داعش وأسفر عن وفاة نحو 

 العراقية وألسر الضحايا. للحكومة

 

 )الشروق( أيام 8عودة الصيادين المحتجزين خالل «: اليمن»سفير مصر بـ

أعلن السفير يوسف الشرقاوي، سفير مصر باليمن، عن عودة الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم بمحافظة المهرة اليمنية، 

 ام، حسب األحوال الجوية، مؤكًدا على سالمتهم الصحية والنفسية، وحسن معاملتهم.أي 8إلى أرض الوطن خالل 

 

 )اليوم السابع( وسائل إعالم فلسطينية: قيادى بحماس يكشف ترتيبات لقاء مع مسئولين مصريين

نقلت وسائل إعالم فلسطينية تصريحات القيادى فى حركة "حماس" صالح البردويل، التى كشف فيها عن ترتيبات تجرى مع 

وأكد البردويل أن  .الجانب المصرى، لعقد لقاء قريب بين نائب رئيس المكتب السياسى للحركة إسماعيل هنية والقيادة المصرية

وأوضح أن هذا اللقاء  .سيعود إلى غزة فى الفترة القريبة القادمة وربما تتيح له هذه العودة فرصة لقاء القيادة المصريةهنية 

 .قات وتطويرها ما بين غزة ومصر"المرتقب "سيضع النقاط على الحروف بخصوص الترتيبات المستقبلية فى العال

 

 )مصرالعربية( اسموقع إسرائيلي: السيسي يقطع شريان الحياة عن حم

"تحت قيادة السيسي دمرت مصر شبكة كانت ذات يوم مزدهرة من أنفاق التهريب التي تستخدمها حماس، وجردت الحركة من 

 األساسي لجلب األسلحة"، بحسب تقرير لموقع تايم أوف إسرائيل.شريان الحياة الرئيسي لها والمصدر 

 

 )مصرالعربية( لم تشفع إلبراهيم عيسى« المرشح السيسي»إريك تراجر: استضافة 

قال الباحث األمريكي إريك تراجر إن تحول اإلعالمي إبراهيم عيسى إلى انتقاد السيسي السبب الرئيسي لوقف برنامجه على 

 فضائية القاهرة والناس، ولم يشفع له استضافته له وقتما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية.

http://akhbarelyom.com/news/614532
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 المحور الثاني

 المصريةتطورات السياسة الداخلية 

 -الرئاسة المصرية: 

 (الوطن) السيسي يلتقي وزيرة التعاون الدولي لالطالع على جهود دعم اإلصالح االقتصادي

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة .عقد السيسي، اجتماعًا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

اطلع على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل الالزم لدعم عملية اإلصالح  السيسيالجمهورية، بأن 

 .االقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية االجتماعية ومساندة الفئات األكثر احتياجاً 

 

 (الوطن) السيسي يلتقي وزير قطاع األعمال العام لمناقشة تنفيذ خطة إصالح الشركات

الُمتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية بأن  اجتمع السيسي، مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع األعمال العام.وصرح

الشرقاوي عرض تقريرًا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة إلصالح شركات قطاع األعمال العام، حيث أوضح أن نتائج القوائم المالية 

 .تن جانب الجهاز المركزي للمحاسباالتي اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها م

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) «رابحة»شركة حكومية لـ 071لتحويل  نسعىشريف إسماعيل: 

أعلن شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لبعض المحافظات الفتتاح عدد من المشروعات 

التي تم االنتهاء منها، ومتابعة أداء المحافظين وزيارة المواقع اإلنتاجية.وقال إن الحكومة تسعي بأن تكون جميع شركات قطاع 

ة رابحة ألنه ال معني أن تكون تلك الشركات خاسرة ألنها في النهاية يعود بالنفع علي زيادة إيرادات شرك 071األعمال العام وعددها 

 الدولة ويعكس الحالة االقتصادية اإليجابية لهذه الشركات وبالتالي تساهم بشكل أكبر في االقتصاد القومي.

 

 (الوطن) "الوزراء": انخفاض الواردات أدى لتراجع العجز بالميزان التجاري

ترأس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والتجارة 

تم استعراض خطط وبرامج عمل الحكومة، التي تستهدف  والصناعة، والمالية، واالستثمار، وقطاع األعمال العام، والتموين، حيث

 مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات، بما يسهم في اصالح العجز في الميزان التجاري.

 

 (بوابة األخبار) «النوبة»رئيس الوزراء يوجه بسرعة إتمام المشروعات العاجلة بـ

رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اجتماًعا لمجلس إدارة صندوق تحيا مصر، بحضور وزراء التنمية المحلية، الصحة، العدل،  ترأس

وخالل االجتماع، تم استعراض مجموعة من المشروعات التي يتم تمويلها من .المالية، الري، االستثمار، التموين، ومحافظ القاهرة

قرى بالصعيد،  00، وتطوير منطقة العسال، وسيارات النقل المبردة، وتطوير 3ألسمرات حي ا»خالل الصندوق، والتي شملت: 

 .«جهود مكافحة فيروس سيوومشروعات شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي اإلسكندرية والبحيرة، ومشروعات النوبة، 
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 (اليوم السابع)مجموعة من شباب خريجى البرنامج الرئاسى  يلتقيرئيس الوزراء 

الثالثاء مجموعة من الكوادر الشبابية، خريجي البرنامج الرئاسى،  اليوم يلتقي، رئيس الوزراءقالت مصادر إن شريف إسماعيل، 

سيعقد اجتماعا لمتابعة تأثير و .عددا من القضايا المتعلقة بالمجتمع واالستماع لمقترحاتهم وآرائهم ويتناول اللقاء مناقشة

 .الجهات المعنيةسعر الصرف على قطاع البترول بحضور وزير البترول وعدد من 

 

 (الشروق) يناير 71مصادر حكومية: ال تعديل وزاريا قبل 

 71استبعدت مصادر حكومية مطلعة بمجلس الوزراء، إمكانية إجراء أى تعديالت وزارية خالل الشهر الحالى، لحين مرور ذكرى ثورة 

وقالت إن التغيير الوزارى قائم حتى اللحظة .لنوابيناير، وانتهاء الحكومة من مناقشة تقرير األداء نصف السنوى فى مجلس ا

الراهنة، ولكن توقيت إعالنه يخضع لتقديرات القيادة السياسية، خصوصا أن اإلجراءات االقتصادية التى بدأتها الحكومة غير 

 قابلة للتراجع أو تغييرها جذريا

 

 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األهرام) التعاونوصول وزير العدل الكويتي إلى القاهرة لبحث دعم 

وصل إلى القاهرة، مساء اإلثنين، فالح العزب، وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس األمة الكويتي، قادما على رأس وفد من بالده 

 ون بين البلدين.في زيارة لمصر، تستغرق عدة أيام، يبحث خاللها دعم التعا

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األخبار) النواب" يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الفني مع ألمانيا

 72االتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ بشأن الموافقة على  7002لسنة  100وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 

 .7001بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا االتحادية بشأن التعاون الفني لعام  7002مايو 

 

 (األهرام) البرلمان يوافق نهائيا على قانون إنشاء الهيئة القومية لسالمة الغذاء

يب والذي يهدف الى مراعاة تطبيق األسال الغذاء،بصفة نهائية على قانون إنشاء الهيئة القومية لسالمة  النواب مجلسوافق 

وخلوها من جميع عوامل  االغذية،والبحوث العلمية الحديثة واالشتراطات الصحية والمواصفات القياسية خالل مراحل انتاج 

 تداول االغذية. علىوإحكام الرقابة  والطويل،التلوث الميكروبيولوجى والكيماوى على المدى القصير 

 

 (بوابة األخبار) بعقل وقلب مفتوحين« تيران وصنافير»البرلمان سيتعامل مع «: عبد العال»

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن البرلمان سيدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، 

كومة، مؤكًدا أن المجلس سيتخذ ما يكفيه من الوقت لدراسة والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، بعد إحالته للمجلس من قبل الح

 الملف من كافة زواياه.
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http://www.ahram.org.eg/News/202133/145/571381/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/news/614674
http://akhbarelyom.com/news/614674
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 (بوابة األخبار) رئيس "النواب" يعلن التشكيل الجديد للجنة القيم لدور االنعقاد الثاني

 رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة القيم التي ستمارس عملها خالل دور االنعقاد الثاني للمجلس العال،أعلن الدكتور علي عبد 

  .ديسمبر الماضي، وانتهت إلى اختيار أعضاء اللجنة لدور االنعقاد الثاني 71وقال إن اللجنة العامة اجتمعت يوم 

 

 (بوابة األخبار) على الطالب "النواب" يوافق نهائيا على تعديالت قوانين التأمين االجتماعي والصحي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في 

( في شأن نظام 0227لسنة  22و) االجتماعي،( بإصدار قانون التأمين 0221لسنة  22)شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 

 التأمين الصحي على الطالب.

 

 (بوابة األهرام) "الشئون اإلفريقية" بالبرلمان تفتح ملف سد النهضة ووكيل اللجنة يطالب بإقالة الحكومة

 لجنة السيسي، بسرعةا، وكيل مجديطالب هشام وفتحت لجنة الشئون اإلفريقية بمجلس النواب ملف سد النهضة في اجتماعها.

  .حول تفعيل قراره بالتوجه نحو إفريقيا السيسيأهمية تحديد لقاء مع  علىوشدد .إقالة حكومة شريف إسماعيل بأكملها

 

 (بوابة األهرام) زاحمة من أي جهة أخرىأبو شقة: ننظر االتفاقيات الدولية دون الم

يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر  أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعيةفيما

والمملكة العربية السعودية، أن المجلس مختص بنظر االتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين 

 غيرها.السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية االتفاقية الدولية بعد إقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون 

 

 (البوابة نيوز) طارق الخولي يتقدم ببيان عاجل حول اتفاقية "تيران وصنافير"

تقدم طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس البرلمان، إلدالء بيان عاجل بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين 

( من الدستور، 010والسعودية، المنظورة أمام القضاء والتي قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى مجلس النواب وفقًا لحكم المادة )مصر 

 التي ُتوقع على عاتق البرلمان االختصاص فى إقرار المعاهدات الدولية للتصديق عليها.

 

 (البوابة نيوز) ةعبدالعال يحيل مشروع قانون الجريمة اإللكترونية للجنة التشريعي

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الجريمة اإللكترونية، إلى اللجنة التشريعية، ولجنة الخطة 

 .ل مهنة الصيدلة، إلى لجنة الصحةكما أحال الطلب المقدم من النائب أحمد مدين، بشأن تعديل قانون مزاو.والموازانة

 

 (البوابة نيوز) البرلمان يوافق على الخطابات المتبادلة بين مصر وإسبانيا بشأن مذكرة التفاهم

بالموافقة على  7002لسنة  172وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون االقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بشأن التعاون المالى. 7008الخطابات المتبادلة بين مصر وإسبانيا بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى فبراير 

 

http://akhbarelyom.com/news/614673
http://akhbarelyom.com/news/614673
http://akhbarelyom.com/news/614660
http://akhbarelyom.com/news/614660
http://gate.ahram.org.eg/News/1366922.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366922.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366997.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366997.aspx
http://www.albawabhnews.com/2302310
http://www.albawabhnews.com/2302310
http://www.albawabhnews.com/2302249
http://www.albawabhnews.com/2302249
http://www.albawabhnews.com/2302424
http://www.albawabhnews.com/2302424
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 (أصوات مصرية) اب األطفالتشريعية النواب توافق على تشديد عقوبة تحرش واغتص

مكرر، من قانون اإلجراءات الجنائية بشأن  302وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل المادة 

 التحرش باألطفال واغتصابهم.

 

 (اليوم السابع) ألدواتنا الرقابية حال مخالفة الحكومة توصيات أسعار الدواء"صحة البرلمان": سنلجأ 

العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنهم متمسكون بتوصيات اللجنة ألنها صدرت بعد لجان استماع لكافة قال محمد 

 األطراف، سواء مصنعين وشركات أو مصدرين أو مستوردين، مؤكًدا "أى قرار بعيد عن التوصيات سيكون لنا قول آخر".

 

 (الشروق) «اإلجراءات الجنائية»أزمة كبرى فى تشريعية النواب بسبب 

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، أزمة كبيرة بين رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، والنائب محمد 

األخير ألبوشقة بأنه ال يحترم مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب، وينتظر المشروعات القادمة  عطا سليم، بسبب اتهام

 يتم تمرير. لكيمن الحكومة 

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) بعد االستقاالت الجماعية بالحزب قيادات "المؤتمر" يطالبون عمرو موسي بالتدخل إلنهاء األزمة

بعد االستقاالت الجماعية التي شهدها مؤخًرا حزب المؤتمر، ناشد محمد موسي أمين اإلعالم بالحزب، عقالء وحكماء الحزب والهيئة 

الحزب، واللواء طيار أمين راضي األمين العام للحزب والذي  البرلمانية للتدخل الحتواء األزمة بين الربان عمر المختار صميدة رئيس

 تقم باستقالته اعتراًضا على تهميش دوره في الحزب وتالها عدد من االستقاالت لمعظم قيادات الحزب بمختلف المحافظات.

 

 (أصوات مصرية) المصريين األحرار أزمة الئحة مارس تضرب الحزب في ديسمبر

ناقش .في مارس الماضي نشبت خالفات داخلية بحزب المصريين األحرار خاصة بعد عقد مؤتمر عام للحزب نهاية الشهر نفسه

رحات تعديل أو إلغاء الفصل الخاص بمجلس المؤتمر المنُعقد عددا من مقترحات تقدم بها أعضاؤه لتعديلها، من بين تلك المقت

الخالفات التي نشبت بين مجلس األمناء ورئاسة الحزب منذ مارس الماضي ظهرت على الساحة بعد أن رأى رئيس الحزب  .األمناء

 الماضي. تم الجمعةأنه البد من عقد مؤتمر عام لحسم األمر، وهو ما 

 

 -نقابات: 

 (رامبوابة األه) األعلى لتنظيم اإلعالم" و"الوطنية للصحافة" األربعاء المقبل“ لـ"الصحفيين" تختار مرشحيها 

صحفيين، يتم ترشحيهم لعضوية  ٠١يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيي قالش، اجتماًعا األربعاء المقبل، الختيار 

 تنظيم اإلعالم، والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك طبًقا لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة واإلعالم.المجلس األعلى ل

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/71699
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71699
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/3037751
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/3037751
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=27edd624-d036-40e9-a40e-80815053ab92
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=27edd624-d036-40e9-a40e-80815053ab92
http://gate.ahram.org.eg/News/1366945.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366945.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71702
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71702
http://gate.ahram.org.eg/News/1366760.aspx


 

 

7002يناير  30  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 (اليوم السابع) نقيب الصحفيين: تلقينا خطابا من الرئاسة إلرسال ترشيحات النقابة لهيئات اإلعالم

النقابة لعضوية المجلس  ترشيحات من 00أعلن يحيى قالش، نقيب الصحفيين، عن تلقى خطاب من مؤسسة الرئاسة إلرسال 

أعضاء للمجس األعلى لتنظيم االعالم على أن  1وأضاف أن النقابة سترشح .األعلى لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة

 .للهيئة 3افة على أن يتم اختيار الوطنية للصح للهيئة 2ولعضوية المجلس  7تختار مؤسسة الرئاسة 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (أصوات مصرية) حماية الدستور: إحالة "ترسيم الحدود" للبرلمان إهدار لسيادة القضاء مؤسسة

أدانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب 

 ون انتظار لحكم المحكمة اإلدارية العليا النهائي في طعن الحكومة على حكم بطالن توقيعها على االتفاقية.د

 

 (اليوم السابع) "القومى لحقوق اإلنسان": البرلمان لم يعدل مادة الجهة المشكلة للمجلس حتى اآلن

، مضيًفا: "مجلس قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان، إن مدة المجلس انتهت من أغسطس الماضى

يشكل المجلس القومى، وال يوجد  الذيالنواب لم يعدل مواد القانون الخاص بالمجلس، والتى تنص على أن مجلس الشورى هو 

 مجلس شورى اآلن ويوجد مجلس النواب، فالبد من سرعة تعديل المادة الخاصة بالجهة المشكلة للمجلس".
 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) يشكل مجلسا مؤقتا لنقابة اإلعالميين خالل أيام: رئيس الوزراء بكريمصطفى 

أيام قراًرا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لنقابة  ، إن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيصدر خاللبكريقال مصطفى 

الجهات المعنية من إرسال ترشيحاتها للهيئات اإلعالمية خالل األسبوع الجارى، حتى تتمكن مؤسسة  تنتهيوتمنى أن .اإلعالميين

ؤساء مجالس إدارات الرئاسة من إصدار التشكيالت المختلفة للهيئات اإلعالمية الثالثة، لتبدأ الهيئات فى االجتماع واختيار ر

 .ومجالس تحرير المؤسسات الصحفية

 

 -توك شو: 

 (بوابة األهرام) بكري: مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمان قد تصل لشهور

قال النائب مصطفي بكري، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لن تحسم خالل أيام، وسيفتح الباب للنقاش 

لفترات طويلة قد تصل لشهور، لمتابعة األحكام القضائية الصادرة، مع مراعاة طبيعة األمر، فهذه المشكلة أصبحت قضية رأي 

 كرة تيران وصنافير من الحكومة للبرلمان، النتهاء إجراءات ترسيم الحدود األسبوع الماضي.موضًحا أن سبب تأخير وصول مذ عام،

 

 (اليوم السابع) سميح ساويرس: الكالم عن استحواذ الجيش على المشروعات واالقتصاد "كالم فاضى"

 المسلحة تعملقال سميح ساويرس، إن الكالم عن استحواذ الجيش على المشروعات واالقتصاد "كالم فاضى"، مضيًفا أن "القوات 

وفق منظومة سليمة، وهذا هو األسلوب المثالى لالنتهاء من المشروعات"، موضًحا بأنه ليس متفائًلا بمستقبل االقتصاد بسبب 

 السيسي.بطء الحركة واأليدى المرتعشة، ضارًبا مثل بالفرق بين هذا البطء وبين سرعة حركة 

https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA/3037727
https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA/3037727
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71698
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71698
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/3036205
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/3036205
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3037740
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3037740
http://gate.ahram.org.eg/News/1367057.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1367057.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85/3037787
https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85/3037787
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 (الشروق) «مجهزة البيان بتاعي». وتقول: .. «عيسىإبراهيم »لميس الحديدي تنتقد إلغاء برنامج 

 القاهرة»أعربت لميس الحديدي، عن ضيقها الشديد بسبب توقف البرنامج الذي كان يقدمه إبراهيم عيسى، على شاشة 

يونيو،  30، صحفي محترم وكان أحد أقطاب ثورة «عيسى»أن  وأضافت .«ما حدث إلبراهيم عيسى مزعج للغاية»، قائلة: «والناس

إذا لم نتحدث عن إبراهيم سُيطاح برؤوسنا، »وكان يحاول القيام بدوره، وأنه من حق أي شخص االختالف مع الحكومات، مستطردة: 

 «.ل حدث أي شيء وأبلغت رؤسائي بذلكوأنا مجهزة البيان بتاعي في حا

 

 (الشروق) على الهواء« ترسيم الحدود»يطالب بإذاعة جلسات مناقشة « النواب»وكيل 

ب، أن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم تصل إلى المجلس حتى أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النوا

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى عدم تحديد جدول زمني لالنتهاء من مناقشة االتفاقية، حتى يتم استعراض كافة جوانبها .اآلن

 حتى يعرف الجميع ما يحدث داخل اللجنة".واالستماع إلى كافة اآلراء، مطالًبا بأن تكون الجلسات مذاعة على الهواء 

 

 (الشروق) محامي أمين عام مجلس الدولة المستقيل: موكلي أنكر قضية الرشوة وهو أبعد عن االنتحار

د البحيري، محامي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل، إن قرار حظر النشر يشتمل قضية انتحار موكله، قال الدكتور سي

واستبعد أن يكون موكله أقدم على .نظًرا الستمرار التحقيقات في هذا الشأن للكشف عما إذا كانت هناك إهمال وراء الواقعة أم ال

عاًما، وقد أنكر واقعة الرشوة  70أعرف المستشار وائل شلبي منذ »لخلق والذكاء، متابًعا: االنتحار، لما هو معروف عنه من دماثة ا

 «.واستغالل النفوذ، ولم يواجه بأي دليل مادي باألمس خالل التحقيقات، وبالتالي ال يوجد شيء رسمي ضده

 

 -سوشيال ميديا: 

 (الشروق) للحرية في مصرخيري رمضان ينتقد إلغاء برنامج إبراهيم عيسى: مؤشر سلبي 

انتقد اإلعالمي خيري رمضان، إلغاء برنامج الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، الذي كان يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، معلًنا 

. .عن الشاشة خسارة كبيرة لإلعالم ومؤشر سلبي لمستقبل الحرية فى مصر. عيسىوقال "غياب إبراهيم .منه مع زميلهتضا

 . خسارة )أبو يحيى("..متضامن مع ابراهيم حتى لو اختلفت مع بعض آرائه.

 

 (الشروق) «باطل ومخالف للدستور»التحاد المهن الطبية « العالج الطبيعي»منى مينا: ضم 

انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، قرار لجنة الصحة بمجلس النواب بالموافقة المبدئية على ضم نقابة العالج 

ضد إرادة أعضاء اتحاد المهن، وضد قرار سابق لمجلس اتحاد انه » وقالت .«الباطل»طبية، واصفة إياه بـالطبيعي التحاد المهن ال

 «.المهن، بل وضد قرار سابق للجمعية العمومية التحاد المهن هو قرار مخالف للمنطق وللدستور

 

 (مصر العربية) من الموت المحاميممدوح حمزة يخشى على هذا  بعد انتحار "وائل شلبي"

قال ممدوح حمزة، أنه يخشى أي مكروه يصيب المحامي الذي استمع ألقوال "وائل شلبي"، أمين مجلس الدولة قبل انتحاره أمس 

"أرجو أال يحدث أي مكروه للمحامي العام األول، خالد ضياء الدين، الذي استمع ألقوال الُمنتحر وائل شلبي أمين عام وكتب االثنين.

 مجلس الدولة سابًقا".

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=d54ae4c6-d8e6-4858-92db-51e590347731
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=d54ae4c6-d8e6-4858-92db-51e590347731
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=b99e475c-fe60-4218-b19b-cf5c506c6fb1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=b99e475c-fe60-4218-b19b-cf5c506c6fb1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=f8ccaa8e-a5f9-4611-9992-e9cb05f9dcbb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=f8ccaa8e-a5f9-4611-9992-e9cb05f9dcbb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012017&id=0ccdaf92-2748-453f-865f-f2d9a26bc42f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012017&id=0ccdaf92-2748-453f-865f-f2d9a26bc42f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012017&id=614f7e03-c9d4-403d-8984-2d64bc4cb229
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03012017&id=614f7e03-c9d4-403d-8984-2d64bc4cb229
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%A7/1337987-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A--%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
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%A7/1337987-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A--%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
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 (مصر العربية) د الجارحي عن حظر النشر في رشوة مجلس الدولة: "جمهورية مصر المحظورة"محم

عّلق الكاتب الصحفي محمد الجارحي، على قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة، 

 والمتهم فيها وائل شلبي، األمين العام مجلس الدولة السابق، الذي عثر عليه متوفيا داخل محبسه اليوم اإلثنين.وقال "مصر

 المحظورة".

 

 (مصر العربية) نبيل الحلفاوي: الدفاع النضالي عن إبراهيم عيسى مشهد "مقزز"

والناس، واصًفا إياه تعجب الفنان نبيل الحلفاوي، من استغالل بعض األشخاص رحيل اإلعالمي إبراهيم عيسى، عن قناة القاهرة 

""الدفاع عن استمرار صوت معارض كإبراهيم عيسى أمر مطلوب وضروري رغم رفض البعض، لكن  ". وقالالمشهد المقزز“بـ 

 استغالل هذا الدفاع الفتعال مشهد نضالي واستشهادي أمر مقزز".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1337756-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9--%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%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%A7/1337756-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9--%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%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%A7/1337943-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%D9%85%D9%82%D8%B2%D8%B2
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%A7/1337943-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%D9%85%D9%82%D8%B2%D8%B2
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي
 

 (بوابة االخبار) المستوردلمن  %70من األدوية المحلية و %01شريف إسماعيل: تحريك أسعار 

من األصناف  %01وزارة الصحة اتفقت مع شركات األدوية على زيادة أسعار  الوزراء أنقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس 

 مشيًرا إلى تشكيل لجنة إلعداد قائمة األدوية التي يحتاجها المرضى. المستوردة،من األدوية  %70و ليا،محالمنتجة 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه بختام التعامالت 3. 7البورصة تخسر 

عمليات بيع من  الجديد، وسطيناير أولى جلسات العام 7 االثنينيوم بورصة المصرية في ختام تعامالت تباين أداء مؤشرات ال

ح رأسمال ورب قبل المؤسسات وصناديق االستثمار المصرية واألجنبية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين األفراد المصريين

 .ار جنيهملي 3ر7السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 

 (الوطن) مليارات دوالر 00بـ رئيس "تصديري الغزل والنسيج": إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدر استثمارات 

للغزل والنسيج، أن التفكير فى إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدد بإهدار  أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري

مليارات دوالر، حيث تتمتع المصانع العاملة فى تلك  00استثمارات صناعة الغزل فى المناطق الحرة الخاصة، المقدرة بنحو 

 درات غزل القطن المصرى.من إجمالى صا %20المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 

 

 (الوطن) %10يوافق على زيادة سعر طباعة الكتب المدرسية « الوزراء»

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، اليوم، إن مجلس الوزراء أرسل موافقة رسمية للوزارة على زيادة سعر مناقصة طباعة 

، وذلك تأكيدا النفراد 7002-7002لجميع المطابع المشاركة فى طباعة الكتب للترم الثانى للعام  %10الكتب المدرسية بنسبة 

 اء من قبل.بموافقة مجلس الوزر« الشروق»

 

 (الشروق) رئيس الوزراء يعد: استقرار سعر الجنيه أمام الدوالر بعد ثالثة أشهر

ع االقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدوالر بعد وعد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتحسن األوضا

وأضاف "الظروف االقتصادية في مصر سوف تشهد تحسًنا كبيًرا ألننا سنتبع آليات السوق المفتوح، ونخرج من دائرة  ثالثة أشهر

 "رف الكثير من األموال دون أهميةدعم الدولة ألشياء عديدة، والتي كانت نتيجتها ص

 

 (اليوم السابع) مليار دوالر نهاية ديسمبر13.لـ انخفاض مستحقات شركات النفط األجنبية لدى مصر 

الثاء، إن مستحقات شركات النفط األجنبية لدى الحكومة المصرية قال طارق المال وزير البترول فى تصريحات صحفية، اليوم الث

 000وتعنى أحدث األرقام أن مصر سددت نحو  مليار دوالر بنهاية سبتمبر 3.2مليار دوالر بنهاية ديسمبر من  3.1انخفضت إلى 

 .7002مليون دوالر من مستحقات شركات النفط األجنبية فى الربع األخير من 

http://akhbarelyom.com/news/614695
http://akhbarelyom.com/news/614695
http://akhbarelyom.com/news/614584
http://akhbarelyom.com/news/614584
http://www.elwatannews.com/news/details/1741670
http://www.elwatannews.com/news/details/1741670
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=19ddcc80-8388-43b4-8b68-c25987dc30cf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=19ddcc80-8388-43b4-8b68-c25987dc30cf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=606ba847-93dd-4bbb-84da-8b3497846ed4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012017&id=606ba847-93dd-4bbb-84da-8b3497846ed4
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%803-5%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/3037934
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%803-5%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/3037934
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 (اليوم السابع) على السيارات الواردة من االتحاد األوروبى %07إلى  بدء خفض الجمارك

بدأ اليوم اإلثنين، تطبيق إعفاء جمركى جديد على السيارات القادمة من االتحاد األوروبى بشكل رسمى، تطبيقا التفاقية الشراكة 

 .7002دة من دول االتحاد األوروبى لتصل إلى صفر بحلول عام األوروبية، التى تنص على خفض الجمارك على السلع الوار

 

 (مصريةأصوات ) بين اختالف المصالح والتقائها .7002 في االقتصادية مصر تعالقا

، وأصبحت في نهايته الالعب األول في 7002المصرية خالل لعبت العالقات االقتصادية الخارجية دورا رئيسيا في صنع السياسة 

المشهد، بعد أن اتخذت مصر سلسلة من اإلجراءات التي تمس حياة المواطن، في إطار برنامج اقتصادي وافقت عليه المؤسسات 

 المالية العالمية، لتسهيل حصولها على مجموعة من القروض الدولية.

 

 (مصريةأصوات ) 7002س تتراجع في معظم شهور قناة السوي إيرادات-باإلنفوجراف 

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك المركزي يوم الخميس الماضي، تراجع إيرادات قناة السويس خالل الربع األول 

مليار دوالر في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر  0.3وقال المركزي إن إيرادات القناة سجلت  .%1.8من العام المالي الجاري بنسبة 

 مليار دوالر في نفس الفترة من العام الماضي. 0.1، مقابل 7002من العام 

 

 (بوابة االخبار)زيادة فى األسمدة  ال«: إسماعيل»و جنيها. 270رفع توريد طن قصب السكر لـ 

أعلن  جنيها للطن ٠٢١جنيها بزيادة قدرها  ٠٢١قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رفع سعر توريد طن قصب السكر الى 

ذلك د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة للبرلمان أمس وقال إن رئيس الوزراء أكد خالل لقائه به عدم رفع 

 أسعار األسمدة وجميع مستلزمات الزراعة مشيرا الى أن اسعار القمح والمحاصيل األخرى سيتم إعادة النظر فى اسعار توريدها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-12-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF/3036760
https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-12-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF/3036760
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71686
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71677
http://akhbarelyom.com/news/614745
http://akhbarelyom.com/news/614745
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 رابعال المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) عامل 00انتظام العمل في افكو للزيوت بالسويس بعد إخالء سبيل 

للزيوت وذلك بعد سلسلة من األحداث مر بها عمال الشركة انتهت بقرار من النيابة العامة بتجديد  انتظم العمل بشركة افكو

وكانت قوات الشرطة قد فضت اعتصام وإضراب العمال  يوم بتهمة التحريض على اإلضراب وتعطيل العمل 01حبس عاملين 

 .وتم إخالء سبيلهم اإلضراب،ئهم على عامال بتهمة تحريض زمال 00وألقت القبض على  باألدبية،بمقر الشركة 

 

 (الوطن) وقفة احتجاجية لعمال شركة بالمنصورة لعدم تجديد تعاقدهم

الغزل والنسيج نظم العاملون بشركة "المنصورة جروب للتوكيالت التجارية"، اليوم اإلثنين، وقفة احتجاجية أمام مصنع 

سنوات  3وأكد العاملون أن العقد مع شركة الغزل والنشيج كان موعد تجديده لمدة  بالدقهلية بعد فسخ الشركة تعاقدها معهم

 قادمة يبدأ من أول يناير الجاري إال أنهم فوجئوا بقرار من إدارة الشركة منعهم من الدخول إليها.

 

 (الوطن) صر عن العمل بعد تحويلهم لنظام اليوميةإضراب العاملين في المركز الحضري باألق

أضرب العاملون في المركز الحضري بمنطقة الكرنك شمال محافظة األقصر عن العمل، وذلك بسبب تحويلهم لنظام اليومية بدًلا 

مرون في اإلضراب حتى إتمام التعاقد مرة أخرى، وإلغاء نظام اليومية الجديد الذي تم وأكد المحتجون، أنهم مست من التعاقد

 تحويلهم إليه، مشيرين إلى أن اإلضراب يشمل جميع المتعاقدين.

 

 (الوطن) إضراب عشرات المحامين باإلسماعيلية احتجاجا على رفض االستجابة لمطالبهم

دخل العشرات من المحامين باإلسماعيلية صباح اليوم، في إضراب عن العمل بمحكمة جنايات اإلسماعيلية احتجاجا على رفض 

رئيس الدائرة األولى االستجابة لمطالبهم القانونية، ضمن مجريات إجراءات محاكمة المتهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة 

 الجلسات لفترات متأخرة.والتأجيل 

 

 قضايا المجتمع-7

 االعالم

 (المصري اليوم) عن الشاشة خسارة كبيرة لإلعالم عيسىخيري رمضان: غياب إبراهيم 

، في حسابه «رمضان»وأضاف  «عن الشاشة خسارة كبيرة لإلعالم عيسىغياب اإلعالمي إبراهيم »إن  رمضان،قال اإلعالمي خيري 

ومؤشر سلبي لمستقبل الحرية في مصر، متضامن مع إبراهيم حتى لو اختلفت مع بعض أرائه، »، مساء االثنين: «تويتر»على 

 «.خسارة ابو يحي

http://akhbarelyom.com/news/614763
http://akhbarelyom.com/news/614763
http://www.elwatannews.com/news/details/1741952
http://www.elwatannews.com/news/details/1741952
http://www.elwatannews.com/news/details/1741112
http://www.elwatannews.com/news/details/1741112
http://www.elwatannews.com/news/details/1740725
http://www.elwatannews.com/news/details/1740725
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066512
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066512
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 التعليم

  (الوطن) أجانب دون موافقاتومعلمون  القومي تمس األمن ف مخالفات المدارس الخاصة: مناهجتكش التعليم

ها كانت تحصل المصروفات عن أن غالبيت مدرسة خاصة ودولية عاقبتها وزارة التربية والتعليم 12مخالفات كشفت مستندات 

وعدم توثيق عقود العاملين ومستندات صرف األنشطة  الكثافةوكذلك قبول طالب فوق وتودعها فى بنك غير حكومى  بالدوالر

 ووجود أخطاء بمادة التاريخ والجغرافيا تمس األمن القومى. وأوراق امتحانات للطلبة المقيدينوتسجيل المتحصالت 

 

 (الوطن) التعليم": ال تشميع للمدارس الصادر بحقها قرار إغالق قبل نهاية االمتحانات“بـ مصدر 

قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إنه بالنسبة للمدارس الصادر بحقها قرارات غلق إداري لعدم حصولها على ترخيص من 

الدراسي، وفور انتهاء االمتحانات  الوزارة بالتشغيل، لن يتم غلقها قبل انتهاء طالبها من أداء االمتحانات حفاظا على مستقبلهم

 سيتم تشميع هذه المدارس.

 

 (اليوم السابع) مصادر بـ"التعليم": إلغاء األسئلة االختيارية بامتحانات الثانوية العامة

غاء األسئلة االختيارية فى امتحانات الثانوية كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة قررت إل

العامة، كما أنها انتهت من مواصفات الورقة االمتحانية للنظام الجديد المتحانات الثانوية العامة "البوكلت"، وهو ضم ورقتى 

 ظام الجديد.اإلجابة واألسئلة فى كراسة واحدة، إضافة إلى النظام القديم للورقة تحسًبا ألية تغييرات تطرأ على الن

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) "السكة الحديد": تحديث نظم اإلشارات وتطوير المزلقانات سبب تأخر القطارات

دقيقة، وخط "القاهرة/السد  70أعلنت هيئة السكة الحديد أن التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة "القاهرة/اإلسكندرية" 

وذلك بسبب إجراء الصيانة  دقيقة 70دقيقة، وخط "طنطا/المنصورة/دمياط"  01دقيقة، وخط "بنها/بورسعيد "  10العالى" 

 يث نظم اإلشارات وتطوير المزلقانات.الالزمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحد

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) كنيسة 10كفاءة  يرمم ويعيد الجيش

 01من أحداث  عليها بدايةانتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من ترميم وإعادة كفاءة وبناء الكنائس التى تم االعتداء 

كنيسة فى مختلف المحافظات على مرحلتين، فضال عن إعادة  10وتمكنت الهيئة الهندسية من إعادة ترميم نحو  7003اغسطس 

 كفاءة وبناء عدد من الكنائس األخري ومنهم: الكنيسة البطرسية بالعباسية.

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1741970
http://www.elwatannews.com/news/details/1741970
http://www.elwatannews.com/news/details/1742444
http://www.elwatannews.com/news/details/1742444
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/3037945
https://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/3037945
http://www.elwatannews.com/news/details/1742639
http://www.elwatannews.com/news/details/1742639
http://akhbarelyom.com/news/614775
http://akhbarelyom.com/news/614775
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 (الوطن) أنظار العالماألنبا أرميا: حادث الكنيسة البطرسية يوم المولد النبوي كان محط 

حدث في الكنسية  قال األنبا أرميا، نحن على موعد ومسؤلية ليس اتجاه مصر فقط، بل العالم أجمع لمواجهة اإلرهاب وأضاف:"ما

 ولكن ما دفع البطرسية يوم المولد النبوي وهي محط أنظار العالم كله حينما دفن بها بطرس غالي األمين العالم لألمم المتحدة

 .في ذهن هذا الشخص كيف قرر االنتحار، يجب تعليم أبنائنا أنه ال تقبل عليه الرحمة

 

 (بوابة االخبار) امنشأة قبطية بالمني 00االنتهاء من إعادة ترميم 

عام جديد على أقباط المنيا تمكنت خالله القوات المسلحة من إعادة البسمة على شفاه شعب الكنيسة بعد انتهاء ترميم وإعادة 

مواقع أخرى جاري تشطبيها واالنتهاء  1كنيسة ومنشأة ويتبقي  00تأهيل عدد من الكنائس والمنشآت القبطية، والتي بلغت 

 منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1742708
http://www.elwatannews.com/news/details/1742708
http://akhbarelyom.com/news/614043
http://akhbarelyom.com/news/614043
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) مجلس الدولة يعلن انتحار المستشار وائل شلبي

من هيئة الرقابة اإلدارية، بانتحار المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة المستقيل داخل تلقى مجلس الدولة إخطاًرا 

األحد، نفاذا لإلذن الصادر  يوموكانت هيئة الرقابة اإلدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح .السجن

 .بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا

 

 (بوابة األخبار) «سفاجا-الغردقة »ا في انقالب سيارة بطريق مجند 08إصابة 

مجندا تابعين لقوات األمن بالبحر األحمر، إثر انقالب سيارة شرطة كانت تقلهم بطريق الغردقة سفاجا،  08أصيب اليوم االثنين 

 وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام. بمنطقة مكانى، 33وتحديدا بالكيلو 

 

 (بوابة األهرام) النائب العام يقرر حظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة

 قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية "الرشوة الكبرى" الخاصة بمجلس الدولة.

 

 (أصوات مصرية) رفع اسم سامح فهمي من قوائم المنع من السفر

 الرئيس عهد في البترول وزير فهمي، سامح اسم رفع تم إنه االثنين، اليوم الصادر بعددها القومية،" األخبار" صحيفة قالت

وأضافت الصحيفة أنه تم رفع أسماء ثالثة آخرين تم اتهامهم في قضية .السفر من الممنوعين قوائم من مبارك، حسني األسبق

تصدير الغاز إلسرائيل، وهم إبراهيم صالح رئيس هيئة البترول السابق، وحسن عقل رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي 

 .السابق، ومحمد طويلة رئيس الشركة القابضة للغازات السابق

 

 -م ونيابات: محاك

 (بوابة األخبار) سنوات ألميني شرطة بتهمة هتك عرض فتاة بالساحل ٧و ٠١السجن 

فتاة بمنطقة  التهامهما باغتصابسنوات  ٧و ٠١قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة أميني شرطة بالسجن المشدد 

 الساحل، داخل سيارة شرطة النجدة، في القضية المعروفة إعالميا بـ "فتاة الساحل".

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) متظاهًرا أمام "الصحفيين" في وقفة "تيران وصنافير" 07القبض على 

من المتظاهرين أمام نقابتي الصحفيين والمحامين احتجاًجا على اتفاقية تيران  07القبض على  ألقت قوات األمن بالقاهرة

 ثروت.كما عززت أجهزة األمن من تواجدها بشارع عبد الخالق  .وصنافير

http://akhbarelyom.com/news/614408
http://akhbarelyom.com/news/614408
http://akhbarelyom.com/news/614515
http://akhbarelyom.com/news/614515
http://gate.ahram.org.eg/News/1366857.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366857.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71679
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71679
http://akhbarelyom.com/news/614557
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )المصري اليوم( تواضروس الثاني يستقبل وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة

استقبل تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفد من قيادات القوات المسلحة برئاسة صدقي 

رئيس أركان حرب القوات  حجازي،الفريق محمود  رافق صدقي صبحي وفد ضم كل من:. للتهئنة بعيد الميالدصبحي وزير الدفاع 

أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، واللواء علي فهمي،  بحريالمسلحة، والفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية، واللواء 

 قائد قوات الدفاع الجوي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 

 )أصوات مصرية( أثناء محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود سوريًا بشالتين 722الجيش: ضبط 

قال المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، في بيان صادر اليوم االثنين، إن قوات حرس الحدود في نطاق المنطقة 

من ناحية أخرى ذكر المتحدث، أن قوات  يًا أثناء محاولة هجرة غير شرعية بمنطقة شالتين.سور 722الجنوبية العسكرية ضبطت 

 نفقا على الشريط الحدودي بشمال سيناء. 07حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني دمرت 
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 7002يناير  0في 

مقتل المواطن/ إبراهيم حمدان عطوة، من مدينة العريش، نتيجة اصابته بالرصاص المطلق من قوات األمن المتمركزة -

بكمين الميدان غرب مدينة العريش، وإصابة السيدة/ نادية عصفور غانم، من مدينة الشيخ زويد، بطلق ناري في الظهر، وهذا 

 (الندوة للحقوق والحريات) 7002نة بعد منتصف ليلة اليوم األول من شهر يناير لس

 

 7002يناير  7في 

 (71سيناء) إصابة أمين شرطة، ومجندين برصاص مسلحين هاجموا دورية شرطية بمنطقة السبيل غرب مدينة العريش-
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