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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األخبار( نائب وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي الجديد

 مشاركة كمبعوٍثتوجه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون األفريقية، إلى العاصمة الصومالية "مقديشيو" لل

في حفل تنصيب الرئيس الصومالي الجديد "محمد عبد اهلل فرماجيو"، حاماًل رسالة من السيسي إلى الرئيس  السيسيعن 

 الصومالي المنتخب.

 

 )بوابة األخبار( وفد مصري رفيع المستوى يشارك في يوم النيل بتنزانيا األربعاء

فبراير، فعاليات مبادرة حوض النيل تحت شعار "نحن نتشارك فى النيل..  22تستقبل العاصمة التنزانية دار السالم، األربعاء 

رتي ستوى من وزامصدر الطاقة والغذاء والمياه للجميع" بمركز نيريرى للمؤتمرات وسط مشاركة فعالة لمصر بوفد رسمي رفيع الم

 الري والخارجية.

 

 )الشروق( بحل الدولتين« ترامب»في إقناع « السيسي»نعول على «: فتح»

الحوراني، إن الفلسطينيين يعولون على زيارة السيسي، المرتقبة إلى واشنطن؛ قال القيادي بحركة فتح الفلسطينية، محمد 

 إلقناع اإلدارة األمريكية الحالية، بقيادة دونالد ترامب، بأن الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية، هو حل الدولتين.

 

 )الشروق( فترة المقبلةالسفير البريطاني بالقاهرة: حريصون على زيادة استثماراتنا في مصر خالل ال

أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، حرص بالده على زيادة استثماراتها في مصر خالل الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا 

 ام سيثبت التزام المملكة بتعميق التعاون والمساعدة في دعم جهود النمو االقتصادي.الع

 

 )اليوم السابع( دبلوماسى يابانى: السياحة اليابانية ستعود لمصر بقوة

وصف المستشار االقتصادى بسفارة اليابان فى القاهرة، كاؤرو ماجوساكى، اإلصالحات االقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية 

 وقال اد، غير أنها تحتاج إلى بعض الوقت لكى تظهر نتائجها.بأنها خطوة إيجابية واعدة جدا حيث تعطى ثقة كبيرة فى االقتص

ماجوساكى، فى تصريح إن السياحة اليابانية ستعود لمصر بقوة، خاصة عقب تشغيل رحالت طيران "شارتر" مباشرة بين 

 .2102آالف سائح حتى نهاية أغسطس  01البلدين، مضيفا أن السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر سجلت نحو 

 

 )الشروق( وزير النقل الروسى: ال عودة للرحالت الجوية إلى القاهرة قريبا

مصر وروسيا فى المستقبل القريب، مشيرا إلى  قال وزير النقل الروسى، ماكسيم سوكالوف، إنه ال يرجح عودة الرحالت الجوية بين

عدم إمكانية عودة الرحالت بين البلدين »أن الخبراء الروس الذين وصلوا أخيرا إلى موسكو عقب فحصهم لمطار القاهرة، أكدوا 

 «.فى المستقبل القريب

http://akhbarelyom.com/news/639431/21-2-2017/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://akhbarelyom.com/news/639431/21-2-2017/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://akhbarelyom.com/news/639575/21-2-2017/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://akhbarelyom.com/news/639575/21-2-2017/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=3079131a-f938-4ae0-b4f9-e55f51c9963f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=3079131a-f938-4ae0-b4f9-e55f51c9963f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=7089f539-bfa2-48f6-98d2-8d532060120b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=7089f539-bfa2-48f6-98d2-8d532060120b
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9/3111957
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9/3111957
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=319789d8-c0bb-49ed-8487-c09cd3d21274
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=319789d8-c0bb-49ed-8487-c09cd3d21274
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 )مصرالعربية( صحيفة إسرائيلية: السيسي "فرصة فريدة"

"هذا عصر السيسي"... عنوان افتتاحية صحيفة جيروزاليم بوست الثالثاء طالبت فيها صناع القرار داخل إسرائيل بضرورة  

 .تفادة قدر اإلمكان من نظام  السيسي الذي يمثل "فرصة فريدة"االس

 

 )مصرالعربية( .. مرشحة رئاسة فرنسا تثير جدال في لبنانزهرألب شيخ ابسب

جبهة الوطنية" النتخابات الرئاسة الفرنسية، كسب ود اللبنانيين خالل زيارتها إلى بيروت، التي لم تستطع مارين لوبان مرشحة "ال

صحيفة "لوموند" الفرنسية  واإلرهاب. سالمإلالسورية وخلطها بين ا زمةألشابها العديد من الجدل بسبب موقفها من الحجاب وا

بعد عدم موافقة مفتي لبنان لها بسبب عدم والجدل الذي أثارته.سلطت الضوء على زيارة مرشحة اليمين المتطرف إلى لبنان 

 ارتدائها الحجاب، األمر الذي دفعها كي تصرح بان شيخ األزهر أحمد الطيب قبل ان يلتقي بها رغم عدم ارتدائها الحجاب.

 

 )مصرالعربية( السيسي وعبد اهلل يتحديان ترامب«.. حل الدولتين»اإلعالم اإلسرائيلي: بـ

في القاهرة السيسي والملك األردني عبد اهلل الثاني وأّكدا اهتمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بالقمة التي جمعت أمس الثالثاء 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الموقف المصري  خاللها في بيان مشترك على أن حل الدولتين غير قابل للمساومة.

اإلسرائيلية األربعاء الماضي في واألردني يعد رسالة واضحة للرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي قال خالل لقائه برئيس الحكومة 

 بيل الوحيد إلنهاء الصراع.واشنطن إن حل الدولتين ليس مقدسا، وليس الس

 

 (20)عربي مصري" لضرب السعودية -الكشف عن مخطط إعالمي "إماراتي

ي مصري لتحريض المصريين والشعوب العربية ضد المملكة العربية السعودية، كشفت مصادر إعالمية بارزة، عن مخطط إمارات

وأكدت المصادر في تصريحات "، أن دولة اإلمارات العربية المتحدة، شكلت ترسانة إعالمية في مصر،  برعاية مباشرة من السيسي.

وقالت المصادر، إن اإلمارات رصدت  امل.من خالل صفقات سرية أشرف عليها بشكل مباشر، مدير مكتب السيسي، اللواء عباس ك

ملياري دوالر من أجل تنفيذ مشروعات إعالمية في أكثر من مكان بمصر، هدفها الرئيس الهجوم على المملكة العربية السعودية 

 وإضعاف سلطاتها وسياساتها .

 

 (20)عربي باحث إسرائيلي: مصر تفضل نفوذ إيران في غزة على قطر وتركيا

أكد باحث في إسرائيلي مقرب من الحكومة اإلسرائيلية أن مصر بزعامة السيسي تتجه نحو تفضيل النفوذ اإليراني في قطاع غزة 

في "معهد القدس لشؤون المجتمع والدولة"، بنحاس وأوضح المستشرق اإلسرائيلي، الباحث  على النفوذ القطري أو التركي.

عنباري، أن مصر تنظر لتركيا وقطر على أنهما خصمان لها أشد من إيران، منوها بأن السيسي، الذي يقود مصر حاليا، ال يتوقع من 

نظيم الدولة اإلسالمية يحيى السنوار القائد الجديد لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في القطاع أن يساعدها في حربها على ت

 في سيناء )والية سيناء(.

 

 

 

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%A9/1369783-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1369783-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA---%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1369687-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B2%D9%87%D8%B1--%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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%A9/1369687-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B2%D9%87%D8%B1--%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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%A9/1369860-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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%A9/1369860-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://arabi21.com/story/986666/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#section_327
http://arabi21.com/story/986783/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األخبار( األربعاء.. السيسي يلتقي رؤساء المحاكم الدستورية العليا اإلفريقية

ا اإلفريقية، الذين فبراير بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رؤساء المحاكم الدستورية العلي 22يلتقي السيسي، األربعاء 

 اختتموا مؤتمرهم الذي انعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين.

 

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل العاهل األردني بقصر االتحادية

الثالثاء، العاهل األردني الملك عبد اهلل الثاني في قصر االتحادية، وأقيمت مراسم االستقبال الرئيسية استقبل السيسي، ظهر 

وصرح السفير عالء يوسف،  .ة احتفاء بزيارة الزعيم األردنيطلق 20للعاهل األردني في مستهل زيارته لمصر،  وأطلقت المدفعية 

 .ها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسى وزراء البلدين وأعضاء الوفدين، بأنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلت

 

 -الحكومة المصرية: 

 إسماعيل يلتقي نائب رئيس البرلمان األلماني.. ويؤكد: زيارة ميركل في مارس المقبل تتويًجا للتعاون المشترك

 األهرام()بوابة 

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر هيئة االستثمار، يوهانيس زينجهامر، نائب رئيس البرلمان 

أعرب رئيس واأللماني، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا لدى القاهرة.

كومة األلمانية برفع الحظر عن السياحة األلمانية لبعض المقاصد السياحية في مصر، مشيدًا الوزراء عن التقدير لقيام الح

 بالعالقات المتميزة بين البلدين، منوهًا، إلى أن زيارة المستشارة األلمانية في مارس المقبل تأتي تتويجًا للتعاون القائم بينهما.

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األهرام( رئيس "البوندستاج" األلمانيرئيس البرلمان يستقبل نائب 

يوم الثالثاء، جوهان سنج، نائب رئيس البرلمان األلماني )البوندستاج(، الذي العال، رئيس مجلس النواب، ظهر  ستقبل علي عبدا

مد سعيد، رئيس لجنة العالقات الخارجية، ووكيلي اللجنة، النائبين طارق رضوان، وكريم يزور القاهرة حاليا، في حضور الدكتور أح

 درويش، والنائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة.

 

 )بوابة األهرام( عابد يطالب رئيس البرلمان األلماني بدعم مصر لتأمين حدودها ومواجهة اإلرهاب

شارك عالء عابد، رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، فى استقبال 

وطالب عالء عابد خالل اللقاء،  رئيس البرلمان األلمانى، والسفير األلمانى، فى حضور رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال.

نى، دعم مصر فنًيا ولوجستًيا ومادًيا، بوسائل مراقبة حديثة لتأمين الحدود، خاصة الحدود الغربية لمنع التسلل الجانب األلما

 والهجرة غير الشرعية ومكافحة اإلرهاب.

http://akhbarelyom.com/news/640007/22-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/640007/22-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1394210.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394210.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394304.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394035.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394035.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394329.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394329.aspx
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 )الشروق( أزمة منع الدراجات البخارية بسيناء تنتقل إلى البرلمان ومجلس الوزراء

، جدال وامتعاًضا في الشارع السيناوي؛ «حظر وجود الدراجات النارية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء»أثار قرار مجلس الوزراء بـ

 تروسيكالت.العتماد قطاع كبير من المواطنين على تنقالتهم بالدراجة النارية وال

 

 )الشروق( ستزور مصر مطلع مارس« ميركل«: »خارجية النواب»

علي عبد العال رئيس مجلس النواب مع نائب أشاد طارق الخولي، أمين سر لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، بلقاء الدكتور 

زينجهامر أعرب عن إعجابه بتركيبة البرلمان المصري، وحرصه على تبادل »وأضاف  .« .رئيس البرلمان األلماني يوهانيس زينجهامر

 أنجيال ميركل، إلىالخبرات معه، وتطلع الجانب األلماني لتعزيز العالقات مع مصر، من خالل زيارة مرتقبة للمستشارة األلمانية، 

 «.القاهرة، بداية شهر مارس المقبل

 

 )الشروق( كذب وخرافة« داعش سيناء»هجوم إسرائيل على «: األمن القومى بالنواب»

الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب اللواء يحيى الكدوانى، إن حديث وزير الدفاع اإلسرائيلى أفيجدور ليبرمان عن قال وكيل لجنة 

عار تماما من الصحة، وكالم مغلوط شكال »مسئولية إسرائيل عن الغارات التى استهدفت عناصر تنظيم داعش فى شمال سيناء 

 «.وموضوعا

 

 )الشروق( معلومات جديدة ستظهر الحقيقة«: تشريعيةال»السادات يطلب لقاًء ثانيا بـ

التشريعية والدستورية فى قال النائب محمد أنور السادات، الموصى بإسقاط عضويته بمجلس النواب، إنه تقدم ألعضاء اللجنة 

صفحة، تتضمن دفوعه بالمستندات وتحفظاته على اإلجراءات التى اتخذتها لجنة القيم فى  041المجلس بمذكرة شارحة من 

، أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر، خاصة أن لديه معلومات وأكد السادات فى بيانه تحقيقاتها معه.

 للجنة فى إظهار الحقيقة.جديدة ستفيد ا

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 رًدا على فصل ساويرس ..مجلس أمناء "المصريين األحرار" : سنسترد الحزب بالقانون .. ونجيب مازال عضًوا به

 )بوابة األهرام(

حزب المصريين األحرار، فصل المهندس نجيب ساويرس من الحزب، بأنه حلقة جديدة من  وصف راجي سليمان، وكيل مجلس أمناء

ا ل عضًووأضاف وكيل مجلس األمناء ان نجيب ساويرس ال يزا مسلسل هزلي، لم تنته حلقاته من مجموعة رؤيتهم لألمور قاصرة.

دئنا ونثق في موقفنا القانوني تماًما، ونثق في "سنسترد حزبنا بالقانون، وسوف ننتصر لمبا،وأضاف فى حزب المصريين األحرار

 ".القضاء المصري بأنه سيعيد األمور لنصابها

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=09c9573a-754d-40a4-839d-e4749beaa7ad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=09c9573a-754d-40a4-839d-e4749beaa7ad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=449f872d-9552-4bca-a0a2-180d35fd68de
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=449f872d-9552-4bca-a0a2-180d35fd68de
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=7b9816cb-c0ab-4c49-82c0-5017ee459985
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=7b9816cb-c0ab-4c49-82c0-5017ee459985
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=2a086b74-44c8-4757-af6d-ad4e0211c635
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=2a086b74-44c8-4757-af6d-ad4e0211c635
http://gate.ahram.org.eg/News/1394314.aspx
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 )بوابة األهرام( "المصريين األحرار": إجراءات فصل "ساويرس" قانونية.. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء

القفاص، أمين اإلعالم لحزب "المصريين األحرار" أن اإلجراءات التى اتخذتها لجنة االنضباط التى شكلها الحزب للتحقيق أكد نصر 

مع مؤسس الحزب نجيب ساويرس، عضو مجلس األمناء الذى تم إلغاؤه أخيًرا قانونية وتتطابق مع الالئحة وال يجوز الطعن عليها 

 .يرس أن يذهب لمحكمة القضاء اإلدارى إذا أراد، ويرفع قضية للطعن على قرار فصلهوأضاف قائال: "من حق ساو داخلًيا.

 

 )الشروق( انتهى« الريموت»رئيس حزب المصريين األحرار: زمن النواب المتحركين بـ

قال رئيس حزب المصريين األحرار عصام خليل، إن حزبه سيظل نموذجا لليد الواحدة، داعيا لتنحية الخالفات جانبا والتوحد تحت 

الهيئة البرلمانية للحزب تضم نوابا محترمين وقامات لم يحدث أن أملينا عليهم شىء فى يوم من األيام، »راية علم مصر، وأضاف: 

 «.ى آرائهم ونتشاور معهم فى ذلك، وزمن النواب الذين يتحركون بالريموت كنترول انتهى تماماولكننا نستمع إل

 

 -نقابات: 

 )بوابة األهرام( ضياء رشوان يكشف كواليس انسحابه من انتخابات "الصحفيين" وعالقة الدولة باألمر

الصحفيين السابق ضياء رشوان عن كواليس انسحابه من الترشح النتخابات النقابة، مشيرا إلى أن قرار انسحابه كشف نقيب 

من االنتخابات جاء حرصًا على العمل النقابي، موضحا أنه رأى ضرورة التوافق على مرشح واحد فقط إلنهاء االقتتال القائم داخل 

 النقابة.

 

 )بوابة األخبار( االنتخابات إلنقاذ نقابة الصحفيين ومهنة الصحافةعبد المحسن سالمه: أخوض 

ير تحرير جريدة األهرام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه يخوض االنتخابات مستهدفا لم شمل أكد عبد المحسن سالمة مد

الجماعة الصحفية واستعادة الدور الحقيقي للنقابة في الدفاع عن مهنة الصحافة وحماية الصحفيين وتقديم الخدمات التي تليق 

 ث تعود إلى سابق عهدها.بهم وبرسالتهم السامية، واالرتقاء بهم ماديا ومعنويا، بحي

 

 -المؤسسات الدينية: 

 )بوابة األهرام( وزير األوقاف يستقبل مدير بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة

بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، الذي أكد يوم الثالثاء، إسماعيل الكندري، مدير حمد مختار جمعة، وزير األوقاف، استقبل الدكتور م

وقد نقل إسماعيل الكندري،  مشاركة وزير األوقاف الكويتي، محمد ناصر عبداهلل الجبري، والدكتور عبداهلل معتوق المعتوق.

 يه.جديد لمعالتهنئة وزارة األوقاف الكويتية، إلي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير األوقاف، بثقة القيادة السياسية بمناسبة الت

 

 )بوابة األهرام( الحكومة الماليزية تطلب نقل تجربة دار اإلفتاء المصرية إليها

فتاء دار اإل السفير الماليزي بالقاهرة، داتو كو جعفر كو شقاري، إلطالعه على تجربةبالدكتور شوقي عالم مفتي الجمهورية،  التقي

 المصرية في بيان األحكام الشرعية، ودور الفتوى في التنمية واستقرار المجتمعات.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1393966.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1393966.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=0481492e-9cc0-463e-a132-2b52aa82495b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=0481492e-9cc0-463e-a132-2b52aa82495b
http://gate.ahram.org.eg/News/1394421.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394421.aspx
http://akhbarelyom.com/news/639769/21-2-2017/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87:-%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/639769/21-2-2017/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87:-%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1394370.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394370.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394094.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394094.aspx
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 -توك شو: 

 )بوابة األخبار( ينفي شائعة وفاة الرئيس السابق عدلي منصور« اإلبراشي»

نفى اإلعالمي وائل اإلبراشي األنباء المتداولة في بعض وسائل التواصل االجتماعي بشأن وفاة رئيس الجمهورية السابق المستشار 

فبراير ، أن المستشار  20مساء" الذي عرض على قناة "دريم" مساء الثالثاء وأكد اإلبراشي خالل برنامجه "العاشرة  .عدلي منصور

 عدلي منصور بصحة جيدة ولم يتعرض ألي أزمات صحية.

 

 -سوشيال ميديا: 

 )المصري اليوم( ابنة عمر عبدالرحمن: الرئاسة تدخلت لتسهيل إجراءات وصول جثمان أبي

ابنة الشيخ الراحل عمر عبدالرحمن، مفتي الجماعة اإلسالمية، إن مسؤول حكومي أخبرهم أن مؤسسة الرئاسة « أسماء»قالت 

األمريكية، وذلك بحسب تأكيدها عبر حسابها  تدخلت لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات وصول الجثمان من الواليات المتحدة

 «.تويتر»بموقع التواصل االجتماعي 

 

 تصريحات:

 )مصرالعربية( نجل عمر عبد الرحمن: الرئاسة أبلغتنا تعازيها.. وتلبية مطالب العائلة

مر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة اإلسالمية في مصر، والذي وافته المنية بالواليات المتحدة كشف محمد، نجل الدكتور ع

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة إن مستشار الرئاسة اتصل  .السبت الماضي، تفاصيل مكالمة رئاسة الجمهورية للعائلة

الرئاسة لتلبية كافة مطالب العائلة، فيما طالبت األخيرة باإلسراع بالعائلة مرتين، في المكالمة األولى مساء أمس أبدى استعداد 

 .لنقل تعازيها لألسرةوأوضح أن مؤسسة الرئاسة عاودت االتصال مرة أخرى  في نقل الجثمان من الواليات المتحدة إلنهاء الدفن.

 

 )المصري اليوم( مصادر: جثمان عمر عبد الرحمن يصل القاهرة صباح األربعاء

كشفت مصادر بالجماعة اإلسالمية، إن الطائرة التي تحمل جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، مفتي الجماعة اإلسالمية، انطلقت من 

 األراضي األمريكية، ومن المقرر وصولها إلى القاهرة صباح األربعاء.

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/639967/22-2-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/639967/22-2-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092847
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092847
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1369346-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1369346-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092812
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092812
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بة االخباربوا)شبح  يهدد الثروة الحيوانية.. تعرف عليه 

بعد ارتفاع أسعار اللحوم بسبب العديد من العوامل منها ارتفاع أسعار األعالف وتأتي األمراض الوبائية كأحد العوامل التي تهدد 

ويعد شبح الحمى القالعية من أخطر األمراض الوبائية التي تعمل وزارة الزراعة على مواجهتها إلنقاذ ، الثروة الحيوانية في مصر

 الحيوانية والنهوض بها لسد الفجوة الغذائية ولتخفيض أسعار اللحوم .الثروة 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه بختام التعامالت 2.2البورصة تربح 

رب لععاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغالق تعامالت الثالثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل األفراد المصريين وا

وارتفع رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة  فيما مالت تعامالت المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية نحو البيع

 مليار جنيه. 0ر4مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو  206. 2مليار جنيه ليبلغ مستوى  2. 2نحو 

 

 (بوابة االهرام) خريطة االقتصاد المصرىسيجما كابيتال: اكتشافات الغاز الطبيعي ستغير 

قال تقرير لبنك االستثمار "سيجما كابيتال" إن اكتشافات الغاز الطبيعي ستؤدى إلى استعادة الثقة في االقتصاد الكلى، بمجرد 

رير، أن قواعد اللعبة ستتغير العام المقبل، حيث تخطط مصر لزيادة إنتاج وأضاف التق، 2102أن تتحقق على أرض الواقع فى 

 ، واالستمرار فى زيادة معدالته خالل السنوات التالية.2102في منتصف عام  %61الغاز بنسبة 

 

 (بوابة االهرامشروط وتفاصيل االتحاد األوروبي للحصول على منح حتى مليون يورو في ريادة األعمال )

دعا االتحاد األوروبى الجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة والناشطة، للتقديم للحصول على منح فى مجال ريادة األعمال، 

لحصول على المنح فى مجاالت الصناعة والسياحة وتقدم المقترحات ل، ألًفا حتى مليون يورو حتى أول شهر أبريل 061تتراوح من 

والخدمات الخاصة بصفة عامة، وبصفة خاصة فى محافظتى المنيا والفيوم، تقدم المنح فى مجال تدوير المخلفات الصلبة، وفى 

 محافظة مرسى مطروح تعطى لتطوير الزراعة.

 

 (الشروق) قبل إعالن موعد توقيع مفاعل الضبعة« الكهرباء»لقاءات مغلقة فى 

تعقد وزارة الكهرباء عدة لقاءات مغلقة مع قرب موعد التوقيع على عقود مفاعل الضبعة النووى، فضال عن لقاءات مكثفة 

الروسية، لالنتهاء من التفاصيل الخاصة بعقود توريد الوقود الالزم لتشغيل المفاعالت « روزاتوم»أخرى مع مسئولى شركة 

 .النووية، فضال عن عقد التشغيل والصيانة والتدريب، على أن يتم االنتهاء من النسخة النهائية لتلك العقود خالل مارس المقبل

 

 

http://akhbarelyom.com/news/639946/21-2-2017/%D8%B4%D8%A8%D8%AD%C2%A0-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
http://akhbarelyom.com/news/639707/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-7.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://akhbarelyom.com/news/639707/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-7.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/1394322.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394322.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394313.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394313.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=10d67aa3-0e2f-4a6c-90df-8878a5d8b8d1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=10d67aa3-0e2f-4a6c-90df-8878a5d8b8d1


 

 

2102فبراير  22  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (المصري اليوم) ر الجاريفبراي 22تستضيف وزير المالية « الغرفة األمريكية»

ويتحدث وزير المالية، خالل  فبراير الجاري 22تستضيف غرقة التجارة األمريكية بالقاهرة، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في 

والمدعوين حول أجندة اإلصالح المالي في مصر، ويدير اللقاء، أنيس إكليمندس، اللقاء الشهري للغرفة، أمام حشد من األعضاء 

 رئيس الغرفة.

 

 (المصري اليوم) تتوقع تراجع الجنيه فى مارس والعريان: العملة ليست المشكلة وال الحل« بلومبرج»

األمريكية، إن نجاح مصر فى جذب التمويل األجنبى تحول لعبء، بعدما تخلف المستثمرون األجانب عن « لومبرجب»قالت وكالة 

وعة ومجم« رينيسانس كابيتال المحدودة»والذى تزامن مع تحذيرات شركة ، جلستى بيع أذون الخزانة المصرية خالل الشهر الجارى

 ، وتوقعت الوكالة أن يضعف الجنيه خالل الشهر المقبل.«اهاوصلت مد»بأن موجة زيادة الجنيه « بنك ستاندرد»

 

 (أصوات مصرية) المبادرة المصرية: الفقراء األكثر تحمال لزيادة أسعار الكهرباء

.. زيادة األسعار  2102-2102بعنوان "حقائق الكهرباء لسنة نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثالثاء، تقريرا 

تطال الفقراء والتفاوت الجغرافي الحاد في االستهالك مستمر" يسلط الضوء على حقيقة العبء الذي فرضته زيادة أسعار الكهرباء، 

 التي أعلنتها الحكومة في أغسطس الماضي، على الفقراء ومحدودي الدخل.

 

 (أصوات مصرية) %02لى تسوية ديون المستثمرين بالدوالر على عامين بفائدة اتفاق مع المركزي ع

أكتوبر، إن البنك المركزي اتفق مع االتحاد العام لجمعيات المستثمرين  2قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 

وتبلغ مديونيات تلك الشركات  ق أسعار العملة بعد تعويم الجنيهيات الخاصة بالشركات المتعثرة نتيجة فروعلى سداد المديون

 على عامين. %02مليون دوالر، وتسددها الشركات للمركزي بالعملة المحلية بفائدة  211نحو 

 

 (رصد) خالل يناير الماضي %4تراجع عائدات قناة السويس إلى 

مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي،  %4مليون دوالر، متراجعة بنسبة  0.6.2سجلت عائدات قناة السويس خالل يناير الماضي 

د السفن العابرة مليون دوالر، حسبما أكد موقع "بوابة مصر" التابع لمجلس الوزراء. ووصل أعدا 400.2الذي سجل عائدات بلغت 

  سفينة خالل يناير من العام المنصرم. 0424مقارنة بعبور  %..0سفينة، بتراجع  .002خالل يناير الماضي 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092560
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092560
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092804
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092804
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73321
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73321
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73299
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73299
http://rassd.com/201523.htm
http://rassd.com/201523.htm
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) تجمهر أهالي عزبة بالمحلة الكبرى لنقل مصنع تدوير القمامة

تجمهر أهالي عزبة المغازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في وقفة احتجاجية أمام أبواب مصنع تدوير القمامة 

ورفع أهالي العزبة الفتات مطالبة لقيادات ، من أي مخاطر تهدد أرواحهم وتأمين حياة ذويهمللمطالبة بنقله وتأمين أرواحهم 

 .محافظة الغربية كتب عليها  "مطلبنا نقل مصنع التدوير إلى خارج المحلة "

 

 قضايا المجتمع-2

 السياحه

 (بوابة االهرام) وزاء 0الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل بحضور 

تعامدت الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير قدس األقداس بحضور وزير السياحة يحيى راشد ووزير الثقافة حلمي 

 ن السائحين.النمنم ووزير اآلثار خالد العناني، باإلضافة إلى المئات من المصريين والعشرات م

 

 (اليوم السابع) "تنشيط السياحة": استخدام صورة ميسي أمام الهرم فى حمالت الترويج بالخارج

أكد هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة ستستخدم صورة نجم الكرة العالمى ليونيل ميسي، أمام الهرم، 

وتحديًدا بالدول األوروبية، نظًرا للشهرة ، ارته لمصر، الثالثاء، فى حمالت الترويج السياحى لمصر بالخارجوالتى التقطها ضمن زي

 والجماهيرية التى يحظى بها الالعب على مستوى العالم.

 

 (اليوم السابع) أيام 4تخفيضا على تذاكر العمرة لمدة  %26مصادر بمصر للطيران: 

 4على أسعار تذاكر السفر إلى األراضى السعودية ألداء مناسك العمرة لهذا العام لمدة  %26قررت شركة مصر للطيران تخفيض 

م على السعر األساسى لتذكرة السفر، بينما وقالت مصادر بالشركة إن التخفيض يت فبراير الجارى 20وحتى  21أيام اعتبارا من 

 .الضرائب يتم سدادها بالكامل دون الحصول على أى تخفيض عليها إلى الدولة

 

 الطرق والمواصالت

 (الوطن) هبوط أرضي بقرية يثير ذعر األهالي في بني سويف

أرضي بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، في ذعر أهالي القرية، خوفا من وصول الهبوط إلى تسبب هبوط 

 منازلهم، الذين سارعوا باالستغاثة بشركة المياه ومسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن.

 

http://akhbarelyom.com/news/639682/21-2-2017/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/639682/21-2-2017/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1394428.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394428.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC/3113289
http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC/3113289
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-25-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4/3111891
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-25-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4/3111891
http://www.elwatannews.com/news/details/1904807
http://www.elwatannews.com/news/details/1904807
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 (اليوم السابع) يامأ6هبوط أرضى بشارع كنيسة األقباط شرق اإلسكندرية.. والمرور تغلق الشارع 

اإلسكندرية، تسبب فى إصابة عدد قال اللواء هانى خير مدير إدارة مرور اإلسكندرية، إن هبوط أرضى بشارع كنيسة األقباط شرق 

أيام بداية من مساء اليوم وحتى  6وأضاف خير لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم غلق الشارع لمدة  من المواطنين، بإصابات طفيفة

 االنتهاء من إصالح الهبوط األرضى.

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) «إزدراء األديان»بأمستردام يطالب السيسي بإلغاء « المنظمات القبطية»

الدستورية للتدخل في إلغاء قانون طالب مدحت قالدة رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، السيسي، باستخدام صالحياته 

كما طالب بعودة جلسات النصح واإلرشاد، وتطبيق صحيح القانون  على حد وصفه -إزدراء األديان باعتباره قانون عنصريات 

 والمساواة بين المصريين دون النظر للدين واللون والجنس والضرب بيد من حديد على اإلزدواجية الحادثة في تطبيق القوانين.

 

 (بوابة االخبار) تواضروس يستقبل سفير كوريا الجنوبي

 ،استقبل توا ضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية "يون سون جو" سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة

 خًرا مهام منصبه سفيًرا لبالده بمصر.تأتي هذه الزيارة في إطار التعارف بعد تولي السفير الكوري الجنوبي مؤو

 

 (بوابة االخبار) تواضروس يستقبل الوفد البرلماني األلماني

تأتي و ،استقبل تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وفد البرلمان األلماني االتحادي )البوندستاج(

 لتي التقوا خاللها بعدد من المسئولين المصريين.زيارة الوفد البرلماني للكاتدرائية في إطار زيارتهم الحالية لمصر، وا

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) تمشط المنطقة« البيئة»العثور على تمساح صغير بنهر النيل في بنها.. و

 أثارشهدت مدينة بنها واقعة نادرة، حيث عثر أحد الصيادين بنيل المدينة على تمساح صغير الحجم خالل قيامه بالصيد، مما 

في سياق متصل سادت حالة من الرعب بين باقي األهالي خشية من ، وحالة من الرعب والقلق بين المواطنين عقب انتشار الخبر

 انتشار التماسيح في هذه المنطقة والتي يكثر فيها استخدام النهر سواء للصيد أو استخدام المراكب الغير مجهزة لعبور النهر.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9/3113429
http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9/3113429
http://akhbarelyom.com/news/639977/22-2-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%C2%BB
http://akhbarelyom.com/news/639977/22-2-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%C2%BB
http://akhbarelyom.com/news/639925/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/639925/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/639879/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/639879/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/639483/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7..-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%85%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/639483/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7..-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%85%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 )بوابة األهرام( وزير الداخلية يستقبل نائب رئيس البرلمان االتحادى األلمانى

لمان اإلتحادى األلمانى الذى يقوم حالًيا بزيارة استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يوهانيس زينجهامر نائب رئيس البر

م خالل اللقاء استعراض عدد من  رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، بحضور السفير األلمانى بالقاهرة.

 .ومكافحة الهجرة غير الشرعية بين البلدين تطوير التعاون األمنيك الموضوعات ذات االهتمـام المشتـرك

 

 )بوابة األهرام( مدير أمن الجيزة يتفقد إجراءات التأمين بالشوارع تزامًنا مع زيارة ميسي

ي جولة تفقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية ألمن الجيزة، إجراءات التأمين بالشوارع وانتشار رجال األمن والمرور ف

 بشارع الهرم وميدان الجيزة، تزامًنا مع زيارة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي.

 

 )اليوم السابع( األمن السعودى يلقى القبض على مواطن بتهمة قتل وافد مصرى بست طلقات بالرأس

ألقت القوات األمنية السعودية القبض على مواطن سعودى أطلق النار على وافد )يحمل الجنسية المصرية( مما أدى إلى مقتله 

 بسبب خالف بينهما.

 

 )اليوم السابع( فى انقالب سيارة ميكروباص بالغردقة مجندا بأمن الموانئ 02إصابة 

طريق المطار بالغردقة، تم  مجندا فى انقالب سيارة ميكروباص تابعة إلدارة أمن الموانئ، صباح اليوم األربعاء، على 02أصيب 

 نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العالج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 )الوطن( "الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار "أبو النمرس"

 ، في قرية شبرامنت دائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، وإصابة أحد األشخاص.صرح مصدر أمني، بحدوث انفجار صباح اليوم
جسم صلب من  األنفجار نتيج عنراء المفرقعات، وبالفحص تبين أن انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية وخبو

 .فون منذ فترة طويلة بذات الموقع،مخلفات الحروب مد

 -محاكم ونيابات: 

 )بوابة األهرام( بالعفو عن الفخراني السيسيحكم في دعوى إلزام ال أبريل.. 4

قررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، 

وبسكرتارية سامى عبداهلل، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكياًل عن النائب السابق حمدى 

بإصدار عفو رئاسى عنه للحكم بجلسة  السيسيب رشوة، والتى تطالب بإلزام الفخرانى، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه فى طل

 أبريل مع تقديم المذكرات خالل أسبوع. 4

http://gate.ahram.org.eg/News/1394318.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394318.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394274.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394274.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/3112444
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/3112444
http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-17-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9/3113407
http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-17-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9/3113407
http://www.elwatannews.com/news/details/1904263
http://www.elwatannews.com/news/details/1904263
http://gate.ahram.org.eg/News/1394056.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1394056.aspx
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 )اليوم السابع( تجديد حبس ريم جبارة المتهمة بحيازة طائرة تجسس

يوًما على ذمة التحقيقات، التهامها  06بس ريم قطب بسيونى جبارة يوم الثالثاء، بتجديد حأمرت جهات التحقيق المختصة، 

 بحيازة طائرة تجسس عقب وصولها من تركيا.

 

 )المصري اليوم( من منصبه« جنينة»رفض دعوى بطالن إعفاء 

برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المطالبة قضت محكمة القضاء اإلدارى، الثالثاء، 

مارس  22بوقف تنفيذ قرار إعفاء المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه، اعتبارًا من 

 ، لزوال المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.2102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3/3112668
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3/3112668
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092811
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1092811
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )اليوم السابع( مراسم استقبال رسمية لوزير الدفاع فى المجر.. ومباحثات عسكرية رفيعة المستوى

لدفاع ير االتقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى، بايشتيفان شميتشكو وز

وعقد الوزيران  المجرى، خالل زيارته الرسمية لدولة المجر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع المجرية .

جلسة مباحثات ثنائية رفيعة المستوى على صعيد التعاون العسكرى واألمنى، تركزت على مجاالت التصنيع الحر،  وتبادل الخبرات 

لحة لكال البلدين فى العديد من المجاالت، بجانب تبادل الرؤى تجاه العديد من الموضوعات على الساحتين بين القوات المس

 اإلقليمية والدولية، وآخر المستجدات بمنطقة الشرق األوسط.

 

 

 السابع()اليوم  الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد طلبة الزراعة ببنى سويف

للفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات  ٢١فبراير الجارى، قرار رقم  ١٢نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 

المسلحة، وزير الدفاع واإلنتاج الحربى بشأن تأجيل تجنيد طلبة كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى بجامعة بنى 

 قسما داخليا بالكلية. ٢١ر سويف، وضم القرا

 

 )الشروق( قائد المنطقة الشمالية ومحافظ البحيرة يشهدان حفل تكريم الشهيد رامي حسنين

المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والدكتور عبيد  شهد اللواء أركان حرب محمد لطفي قائد

صاعقة، وإطالق اسمه على أكبر  010صالح رئيس جامعة دمنهور، حفل تكريم الشهيد العقيد رامي محمد حسنين قائد الكتيبة 

 مدرجات كلية التربية بالجامعة؛ عرفاًنا وتقديًرا لدوره الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9/3113405
http://www.youm7.com/story/2017/2/22/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9/3113405
/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=c58a567e-2414-4455-a99b-4e2281cd40f8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022017&id=c58a567e-2414-4455-a99b-4e2281cd40f8
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )بوابة األخبار( المتحدث العسكري: حرس الحدود يدمر نفًقا رئيسًيا بشمال سيناء

فبراير، أن قوات حرس الحدود بشمال سيناء بالتعاون مع  20أعلن المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد الرفاعي، الثالثاء 

 .عسكريين تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدوديعناصر المهندسين ال

 

 )بوابة األخبار(وتدمير سيارة مفخخة  مسلحا 02القبض على 

عناصر الجيش الثالث الميداني إحكام سيطرتها الكاملة بمنطقة جبل الحالل، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في واصلت 

عنصرا  02وتمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني من القبض على  . عناصرهاومالحقة  لمسلحةمداهمة البؤر ا

ش، عثر بداخلها علي كمية من الذخائر والمهمات والمالبس العسكرية واالسطوانات وضبط سيارة دفع رباعي مجهزة بقاعدة رشا

 المدمجة الخاصة بالعناصر ، وتدمير سيارة أخرى مفخخة كانت معدة الستهداف قوات التأمين .

 

 )مصرالعربية( لداعش« وقاتلوا المشركين كافة»األزهر يرد على إصدار 

، والذي حمل اسم "وقاتلوا المشركين كافة" وأعلن فيه مسؤوليته عن داعشرد مرصد األزهر على اإلصدار المرئي األخير لتنظيم 

األزهر إن الغرض األساس من هذا اإلصدار هو . وقال مرصد 2102ديسمبر 00العمل اإلرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية في 

التضخيم من قوة هذا التنظيم بعد خسائره الفادحة التي تعرض لها بفقده معظم المناطق التي كانت تقع تحت سيطرته في 

 الموصل بالعراق والرقة ودير الزور بسوريا وسرت بليبيا.

 

http://akhbarelyom.com/news/639809/21-2-2017/%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%8A:-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://akhbarelyom.com/news/639809/21-2-2017/%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%8A:-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://akhbarelyom.com/news/639754/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-12-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%82-24-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
http://akhbarelyom.com/news/639754/21-2-2017/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-12-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%82-24-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1369703-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9--%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1369703-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9--%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4

