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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األهرام( السيسي للشيخ خليفة بن زايد ظبي وينقل رسالة من وزير الخارجية يلتقي ولي عهد أبو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد األعلى للقوات ب، الماضي  يوم السبتزير الخارجية سامح شـكري ،صباح التقى و

المسلحة ولي عهد أبو ظبي، ناقال رسالة شفهية من السيسي إلي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.

 

 )بوابة األهرام( اإلمارات تتفقان علي تشكيل آلية تشاور سياسي تجتمع كل ستة أشهرمصر و

، الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة اإلمارات العربية الماضي يوم السبتتقى سامح شكري، وزير الخارجية، ال

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خالل اللقاء التباحث  المتحدة، في إطار زيارته الرسمية الحالية ألبو ظبي.

 .لى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًاحول العالقات الثنائية بين البلدين في شتى المجاالت، وسبل تنميتها وتطويرها لالرتقاء بها إ

 

 )بوابة األهرام( يب سودانية.. والمخابرات المصرية تدعم معارضين للخرطوم: حالالبشير عمر 

زعم الرئيس السوداني عمر البشير أن مثلث حاليب أرض سودانية، وأن المخابرات المصرية تقدم دعًما لمعارضين لنظام 

 أن السودان ستلجأ إلى مجلس األمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حاليب الحدودي.الخرطوم. وأكد البشير 

 

 )المصري اليوم( مصر تنفى قصف المعارضة بجنوب السودان

 9ارضة فى جنوب السودان لسالح الطيران المصرى، بأنه أسقط، أكثر من نفت وزارة الخارجية، األحد، االتهامات التى وجهتها المع

قنابل ومتفجرات على مواقع تابعة لها، وقال المستشار أحمد أبوزيد ، المتحدث باسم الوزارة، فى تصريحات صحفية، إن مصر ال 

 تتدخل فى الشؤون الداخلية للدول األخرى.

 

 )العربي الجديد( مصر تطالب اإلمارات بكبح جماح حفتر

في وزارة الخارجية المصرية، أن الملف الليبي والعالقات المصرية السعودية شغلت الحيز األكبر من المشاورات بين  أكد مصدر

. وأوضحت المصادر أن شكري طلب من قادة اإلمارات اراتي عبد اهلل بن زايد آل نهيانوزيري الخارجية المصري، سامح شكري، واإلم

مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق في الشرق الليبي، خليفة حفتر، وتهدئة األجواء، وعدم التشديد على قائد القوات الموالية ل

 .اإلقدام، في الفترة المقبلة، على أية خطوة من شأنها التصعيد وتأجيج صراع جديد في المنطقة

 

 )بوابة األهرام( سفير مصر بلبنان: زيارة عون إلى القاهرة ستكون لها نتائج مثمرة

أشاد سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، بالعالقات المصرية اللبنانية، واصًفا تلك العالقات بأنها عالقات قائمة على الود، 

نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي بخالل لقائه  -وأشار السفير  متمنيا أن تبقى على هذا الشكل لما فيه مصلحة البلدين.

 إلى أن زيارة الرئيس اللبناني إلى مصر، بدعوة من السيسي، ستكون لها نتائج مثمرة على الساحتين اللبنانية والمصرية. -
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 )بوابة األهرام( وزير الثقافة السعودي: العالقات مع مصر أقوى مما يتوهم المشككون

قال وزير الثقافة واإلعالم السعودي عادل الطريفي إن "مشاركة مصر بمهرجان الجنادرية للتراث، تثبت وترد على كل من يقولون 

ل ما ويحاولون إثارة مشكلة في العالقات المصرية السعودية، والعالقات المصرية السعودية راسخة الجذور وأقوى من ك

 يتوهمون".

 

 )األهرام( مدير مؤسسة اإلسالم الفرنسية التعاون في مواجهة الخطاب المتطرفب لتقينائب وزير الخارجية ي

مدير مؤسسة اإلسالم في فرنسا، استقبل نائب وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، السفير حمدي سند لوزا، جون بيير شفومون، 

 .الخطاب المتطرف تناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين، فيما يتعلق بمواجهة ووزير الداخلية والدفاع الفرنسي األسبق.

 

 األخبار()بوابة  سفيرة مصر في رواندا تبحث التعاون الثنائي مع وزير العدل

بحثت دكتورة نميرة نجم سفيرة مصر في رواندا مع جونستون بوسينجيه وزير العدل والداخلية الرواندي، سبل تعزيز التعاون 

 بين البلدين في مجال مكافحة اإلرهاب والتعاون القضائي والشرطي.

 

 )بوابة األخبار( وزيرة خارجية إندونيسيا تصل القاهرة

 وصلت القاهرة، وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودى، قادمة من اإلمارات، في زيارة لمصر تلتقي خاللها عددا من المسئولين.

 

 )مصرالعربية( كاتب أمريكي: ترامب ليس بوتين.. إنه محمد مرسي

 تحت عنوان "ترامب ليس بوتين إنه محمد مرسي"، جاء تقرير الكاتب "رود دريهر" بموقع "ذي أمريكان كونسرفاتيف".

 

 )مصرالعربية( «احنا فقرا أوي»أسوشيتد برس: سيارات البرلمان تتناقض مع 

مشاعر الغضب تجاه السيارات المكلفة تأتي في وقت يتم فيه مطالبة المصريين بتحمل أسوأ كارثة اقتصادية على مدى عقود. 

بقوله "احنا فقراء أوي" والتي مست وترا حساسا في دولة ما زالت تنزف من تقديم  للسيسيفضيحة، أعقبت التقييم األليم ال

مجموعة من اإلصالحات االقتصادية الحادة واإلجراءات التقشفية التي تسببت في صعود األسعار وعمقت المعاناة التي يعيشها 

اء ذلك في تقرير بوكالة أسوشيتد برس حول حالة الجدل التي أعقبت تخصيص البرلمان ج معظم المصريين لتلبية احتياجاتهم".

 المصري ماليين الجنيهات لشراء سيارات لرئيسه علي عبد العال ووكيليه.
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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%A9/1359064-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%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%A9/1359064-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%85%D8%B9--%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%8A
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األهرام( بتقدير الشعب المصري بأكملهالسيسي: برغم نتيجة المباراة.. المنتخب فاز 

أعرب السيسي عن تقديره الكبير لالعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على أدائهم المشرف في المباراة النهائية لكأس األمم 

أنه برغم نتيجة المباراة فإن المنتخب فاز بتقدير الشعب المصري بأكمله،  سيسيوأكد ال اإلفريقية لكرة القدم الحادية والثالثين.

 وباحترام كافة متابعي كرة القدم في أنحاء العالم.

 

 )بوابة األهرام( السيسي يجتمع بوزير الكهرباء ويوجه بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي

ض عرو ، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.السيسياجتمع 

بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي  سيسيئي مع دول الجوار، حيث وجه الالجهود التي تتم للربط الكهربا الكهرباء وزير

في إطار االهتمام الذي توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار في مجال الكهرباء، تحقيقًا لالستفادة المثلى من الموارد 

 الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة ودفع جهود التنمية.

 -الحكومة المصرية: 

 )بوابة األهرام( رات ال عالقة له بضعف المرتباتإسماعيل: اعتذار المرشحين للوزا

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اعتذار المرشحين عن تولي الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري 

 عالقة له بضعف المرتبات، ولكن كل مرشح له وجهة نظر. المرتقب، ال

 

 -البرلمان المصري: 

 )األهرام(بإحالة أوراق التحقيق معه إلى النائب العام لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب البرلمان السادات يطالب

السادات "رئيس حزب اإلصالح والتنمية" لجنه قيم البرلمان التي سيمثل أمامها اليوم، بالتحقيق معه طالب النائب محمد أنور 

بكامل أعضائها وليس لجنة فرعية مصغرة، وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنه القيم أثناء االستماع ألقواله فيما هو منسوب 

قات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظرا لعدم اطمئنانه لهيئة كما طالب السادات لجنة القيم بإحالة أوراق التحقي إليه.

 .مكتب المجلس

 

 )العربي الجديد( قيادي بـ"دعم مصر": إسقاط عضوية السادات خالل شهر

كشف مصدر قيادي بـ"ائتالف دعم مصر" عن انتهاء االئتالف، ممثل األغلبية النيابية، إلى قرار رسمي، غير ُمعلن، بالتصويت 

على إسقاط عضوية رئيس حزب "اإلصالح والتنمية"، البرلماني محمد أنور السادات، بناًء على اجتماع عقده عدد من قيادات 

 خاذ موقف حاسم بحق األخير. االئتالف، مساء أمس السبت، بهدف ات
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https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/5/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/5/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 )الشروق( أنا من طالب بشراء سيارات المجلس وليس رئيس البرلمان«: العجاتي»

القانونية ومجلس النواب، إنه هو من تقدم بطلب لوزير التخطيط لشراء سيارة قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون 

وقال العجاتي، خالل الجلسة العامة لمجلس النواب: "شهادة حق رئيس المجلس الحالي لم يطلب  مصفحة لرئيس مجلس النواب.

 يس البرلمان القادم بطلب لشراء السيارة".شراء السيارة، ولكنني قمت بذلك قبل إجراء االنتخابات المحلية وعدم معرفة هوية رئ

 

 )العربي الجديد( رفض برلماني مصري لتصريحات البشير: استغالل للتوتر مع السعودية

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، اليوم األحد، تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، بشأن بقاء مثلث حاليب 

انية لجوء بالده إلى مجلس األمن إذا رفض المصريون التفاوض على عودة منطقة حاليب وشالتين إلى السيادة "سودانيًا"، وإمك

 .السودانية، فضاًل عن اتهامه االستخبارات المصرية بدعم المعارضة في بالده

 

 أحزاب وإئتالفات:

 )مصرالعربية( ضد اإلرهاب« حزب شفيق»في ذكرى التنحي.. مؤتمر جماهيري لـ

فبراير الجاري مؤتمرا جماهيريًا؛ لدعم الجيش  00يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، يوم 

 والشرطة في الحرب على اإلرهاب ويتضمن المؤتمر تكريم ألسر الشهداء والمصابين.

 

 نقابات وعمال:

 )بوابة األخبار( ضياء رشوان يقرر الترشح نقيبا للصحفيين

 3قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، الترشح لمقعد نقيب الصحفيين في االنتخابات القادمة المقرر إجراؤها، الجمعة 

 فبراير. 00باب الترشيح لها يوم السبت مارس المقبل، والتي سيفتح 

 

 )بوابة األخبار( يترشح على كرسي نقيب الصحفيين لفترة ثانية« قالش»

مقعد  فبراير، أنه قرر خوض المعركة االنتخابية المقبلة على 5أكدت مصادر مقربة من نقيب الصحفيين يحيى قالش، األحد 

 نقيب الصحفيين.

 )بوابة األخبار( مكرم محمد أحمد يدعو عبد المحسن سالمة للترشح لمنصب نقيب الصحفيين

زاربعض كتاب الصحفيين الكاتب الصحفي عبد المحسن سالمة مدير تحرير االهرام بمقر الجريدة لدعوته للترشح نقيبا 

للصحفيين، وكان على رأس الحضور نقيب الصحفيين االسبق مكرم محمد احمد، الذى خاطب سالمه قائال " ادعوك للترشح على 

 موقع نقيب الصحفين وانا اول المنضمين لحملتك االنتخابية، وعلينا السعى النقاذ مهنه الصحافة المهدده باالندثار".

 

 )بوابة األخبار( د النصفي بالصحفيينخالد البلشي يعلن ترشحه النتخابات التجدي

 أعلن وكيل مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي، ومقرر لجنة الحريات، عن ترشحه لعضوية مجلس النقابة.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022017&id=b4414251-52b1-471a-86a5-aaaf85733475
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022017&id=b4414251-52b1-471a-86a5-aaaf85733475
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/5/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/5/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1359468-11-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1----%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82---%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1359468-11-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1----%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82---%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://akhbarelyom.com/news/631956
http://akhbarelyom.com/news/631956
http://akhbarelyom.com/news/631972
http://akhbarelyom.com/news/631972
http://akhbarelyom.com/news/631917
http://akhbarelyom.com/news/631917
http://akhbarelyom.com/news/631542
http://akhbarelyom.com/news/631542
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 -المؤسسات الدينية: 

 )اليوم السابع( أو إشهاد هيئة كبار العلماء تقر وقوع الطالق الشفهى دون اشتراط توثيق

أقرت هيئة كبار العلماء،  برئاسة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، وقوع الطالق الشفهى دون اشتراط 

إشهاد. وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم األحد، لمناقشة عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على توثيق أو 

جدول أعمال الهيئة ، بحضور  الدكتور شوقى عالم ، مفتي الجمهورية ، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة فى مناقشة 

 موضوع الطالق الشفهى.

 

 تصريحات صحفية:

 )اليوم السابع( يناير أنقى ثورة شاركت فيها 75مصطفى الجندى: النائب 

يناير، مضيفا: "مافيش  75أكد النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون األفريقية بالبرلمان، تأييده واحترامه الكامل لثورة 

 حراك سياسى وثورى وشعبى شاركت فيه". حد دافع عنها قدى، وهى أرقى وأنقى

 

 (70)عربي إبراهيم عيسى: لماذا نجح مدرب منتخب مصر وفشل السيسي؟

عقد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى مقارنة بين رئيس االنقالب عبد الفتاح السيسي، والمدير الفني للمنتخب المصري لكرة 

والكاميرون، مساء األحد،  القدم، األرجنتيني هيكتور كوبر، قبل انطالق المبارة النهائية لبطولة كأس األمم األفريقية بين مصر

وكتب عيسى مقاال في جريدة "المقال"، التي يرأس تحريرها،  .خلص فيها إلى أن األول فشل فيما نجح فيه الثاني لخمسة أسباب

بعنوان: "الفرق بين المدرب كوبر والرئيس السيسي"،  قال فيه إنه: "مهم جدا أن يتأمل الرئيس، حالة نجاح كوبر في الصعود 

 .هائي بطولة أفريقيا، ألننا نجد مع كوبر كل ما ال نجده مع السيسي في إدارته ألحوال مصر اآلنإلى ن

 

 توك شو:

 )الشروق( «مصالحة وطنية شاملة»يدعو لـ« البرادعي»

دعا الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كافة قوى المجتمع المصري لعمل مصالحة وطنية 

هذا ليس طلًبا غريًبا، فال بد أن نراجع أنفسنا ونجد وسيلة للعيش سوًيا، هذه الوسيلة أسميها مصالحة وطنية، »شاملة، مضيًفا: 

 «.أو توافق وطني

 

 )الشروق( اعترض على التعديل الوزاري« السيسي«: »بكري»

اإلطاحة بعدد من الوزارء، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن السيسي، أبدى عدم رضاه على التشكيل الوزاري بعد 

  وتسمية أشخاص آخرين، على حد قوله.

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/3088721
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/3088721
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7/3088269
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7/3088269
http://arabi21.com/story/982895/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022017&id=1d77fe68-fc35-4d2c-a6a3-e56eb44bcf4d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022017&id=1d77fe68-fc35-4d2c-a6a3-e56eb44bcf4d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022017&id=9ce13376-4981-4214-af78-52184f2c30d7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022017&id=9ce13376-4981-4214-af78-52184f2c30d7
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)مليار جنيه من مديونيتها للبترول  76تسدد « الكهرباء»

مليار جنيه جزء من مديونياتها لوزارة البترول  76المتجددة، إن الوزارة قامت بسداد  قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة

ولفت المصدر إلى مواصلة   07/7600/ 30مليار جنيه حتى  59.9يناير الماضي، مؤكدا أن حجم المديونية للبترول يصل إلى  02في 

 المحطات. وزارة البترول ضخ الوقود لمحطات الكهرباء وعدم قطع اإلمدادات عن

 

 (بوابة االخبار) بيالروسي" لتصنيع مركبات النقل الثقيل -تعاون "مصري 

توقيع بروتوكول تعاون بين كال من الهيئة القومية لإلنتاج الحربي  شهد  وزير الدولة لإلنتاج الحربي د.محمد سعيد العصار

 MAZوتقوم الهيئة القومية لإلنتاج الحربي بموجب هذا البروتوكول بالتعاون مع شركة  البيالروسية في مصر MAZوشركة 

 .%26: 06بالتصنيع المشترك لعربات النقل الثقيل لتصل نسبة المكون المحلي في التصنيع من 

 

 (جريدة االهرام) الوكالة األمريكية تبحث التعاون مع المنطقة االقتصادية

استقبل الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس وفدا من الوكالة األمريكية للتجارة والتنمية،وبحثا سبل 

وشرح درويش للوفد المزايا والتسهيالت الممنوحة  دة األمريكية والمنطقة االقتصادية لقناة السويسالتعاون بين الواليات المتح

 ويهدف االتفاق إلى قيام الشركة باألعمال الخاصة بحماية المنطقة من مخاطر السيول.طقة للمستثمرين بالمن

 

 (بوابة االخبار) مليارات جنيه للبدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد 3مميش: 

مليارات جنيه،  3أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بدء إجراءات تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة قدرها 

غرب له األولوية فى تطوير بورسعيد ، وأشار إلى أن ميناء  الفتا إلى أن المخطط العام للميناء يمكن تنفيذه بإمكانيات الهيئة

 .خاصة الميناء السياحي

 

 (بوابة االخبار) سنوات المقبلة 3مركزا لوجيستيا بأفريقيا خالل الـ 07جمعية المصدرين: إنشاء 

مركزا لوجيستيا في القارة األفريقية  07تستهدف إنشاء  صرح خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين بأن الجمعية

وأوضح الميقاتي أن أول هذه المراكز  مراكز لوجستية خالل العام الحالي 4خالل الثالث سنوات المقبلة، منوها بأنه سيتم افتتاح 

 .فبراير الجاري 02إلي  07سيتم افتتاحها خالل البعثة التي تزور كينيا في الفترة من 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/631782
http://akhbarelyom.com/news/631782
http://akhbarelyom.com/news/631747
http://akhbarelyom.com/news/631747
http://www.ahram.org.eg/News/202167/5/577652/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202167/5/577652/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.aspx
http://akhbarelyom.com/news/631938
http://akhbarelyom.com/news/631938
http://akhbarelyom.com/news/631988
http://akhbarelyom.com/news/631988
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 (بوابة االخبار) مليار جنيه في ختام التعامالت 5.0ورصة تربح الب

فبراير مستهلة تداوالت األسبوع مدعومة  5األحد  فاعات جماعية لدى إغالق تعامالتسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارت

بعمليات شراء من قبل المستثمرين األفراد العرب، فيما مالت تعامالت المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية المحلية نحو 

 .مليار جنيه 5.0البيع وربح رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو

 

 (بوابة االخبار) للمستورد %076للمحلي و %06ار المالبس زادت بنسبة الغرف التجارية: أسع

قال رئيس الشعبة العامة للمالبس باتحاد الغرف التجارية، يحي زنانيري، إن اإلقبال على االوكازيون الشتوي للمالبس هذا العام 

جة الرتفاع األسعار بشكل عام مع القرارات االقتصادية األخيرة حتى أن أسعار المالبس المستوردة أقل من المتوسط وذلك نتي

 وهذا نتيجة للزيادة الطبيعية في الجمارك وارتفاع سعر الدوالر . %076زادت بما يعادل 

 

 (بوابة االهرام) مليون دوالر لتوريد عربات قطارات إلى مصر 386"هيونداي روتيم" تفوز بصفقة بقيمة 

 386مليار وون ) 433أعلنت شركة "هيونداي روتيم"، الكورية الجنوبية لصناعة القطارات اليوم االثنين، أنها فازت بعقد بقيمة 

وبموجب العقد، فمن المقرر أن تورد هيونداي ، هرةمليون دوالر( لتوريد عربات قطارات لمشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القا

 سنوات مقبلة. 8عربة قطار للخط الثالث بمترو أنفاق القاهرة، وتتحمل المسؤولية عن الصيانة لمدة  750

 

 (بوابة االهرام) مليار دوالر بنهاية يناير 70.3"المركزي": ارتفاع احتياطي النقد األجنبي إلى 

مليار دوالر فى نهاية يناير  70.3وصل إلى حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافى االحتياطات الدولية في شهر يناير الماضي 

السندات الدولية مليارات دوالر، تمثل حصيلة بيع  4وكان البنك المركزي قد أعلن وصول  7600مليار في ديسمبر  74.7مقابل  7602

 سنة. 36سنوات إلى  5التي طرحتها الحكومة المصرية األسبوع الماضي ببورصة لوكسمبورج بآجال تتراوح ما بين 

 

 (الوطن) مليون جنيه في كفر الشيخ09إنشاء مصنع إلنتاج الغاز المسال بـ

مليون  09ة االستثمار، التي ترأستها الدكتورة داليا خورشيد، وزير االستثمار بإنشاء مصنع إلنتاج الغاز المسال  بتكلفة أوصت جلس

وسيتم إقامة مصنع إلنتاج وتعبئة غاز األكسجين والنيتروجين والفريون وغاز األمونيا واألسيتيلين وغازات أخرى  جنيه

 ببلطيم.بكفرالشيخ، وذلك بمنطقة الصناعية 

 

 (المصري اليوم) بسبب ارتفاع أسعار الدوالر« راكتا للورق»مليون جنيه خسائر  76

لمالى الجارى، خالل الربع الثانى من العام ا« راكتا»أظهرت المؤشرات المالية غير المدققة المعدلة للشركة العامة لصناعة الورق 

مليون جنيه خالل  77.47وقالت الشركةإنها تكبدت خسائر معدلة بقيمة  ، نتيجة فروق العملة%28.9ارتفاع خسائرها بنسبة 

 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالى المنتهى. 07.53أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل خسائر  3الـ

 

 

http://akhbarelyom.com/news/631845
http://akhbarelyom.com/news/631845
http://akhbarelyom.com/news/630937
http://akhbarelyom.com/news/630937
http://gate.ahram.org.eg/News/1388633.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1388633.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1388523.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1388523.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1848362
http://www.elwatannews.com/news/details/1848362
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1084725
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1084725
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 (اليوم السابع) تنفذ الحى الحكومى بالعاصمة االدارية بدال من الشركة الصينية شركات المقاوالت المصرية

رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية، أنه سيتم تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة أعلن أيمن إسماعيل، 

( الصينية، بشأن تنفيذ CSCECاإلدارية الجديدة بشركات المقاوالت المصرية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى مع شركة )

 .سعراليتم التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين بشأن  أنه لمحيث  الحى الحكومى بالعاصمة اإلدارية الجديدة

 

 (أصوات مصريه) مسح: استمرار تراجع نشاط شركات القطاع الخاص للشهر السادس عشر على التوالي

للبترول خالل يناير الماضي، للشهر السادس عشر على التوالي، استمر التراجع القوي في نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة 

وقال البيان إن ارتفاع ضغوط التكلفة دفعت إلمارات دبي الوطني، ( لبنك اPMIكما أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي )

 الشركات لزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة.

 

 (أصوات مصريه) خفض قيمة الدعم في البطاقات التموينيةزيادة أسعار السكر والزيت ت

عندما توجهت أمل محمود، لصرف مقرراتها من السلع التموينية الشهرية المدعمة، فوجئت بحصولها على كمية أقل من المعتاد، 

جنيهات للكيلو  8وأعلنت وزارة التموين عن زيادة سعر السكر التمويني إلى  والسكر التموينيبسبب رفع الحكومة ألسعار الزيت 

 جنيهات، بداية من مقررات شهر فبراير الجاري. 06جنيها بدال من  07جنيهات والزيت إلى  2بدال من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/2/6/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86/3089759
http://www.youm7.com/story/2017/2/6/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86/3089759
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72810
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72810
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72820
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72820
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

  (بوابة االخبار) «عاشور»ضد شكوى « الزيات»للتضامن مع وقفة 

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة شمال القاهرة للتضامن مع منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب 

، على خلفية الشكوى المقدمة من سامح عاشور، نقيب المحامين ضد التأديبإحالة "الزيات" إلى مجلس  بسبب نقيب المحامين

 مايو المقبل .2جلسة التحقيق مع "الزيات"، إلى يوم وتم تأجيل  األول إلهانته لمجلس النقابة

 

 (بوابة االخبار) ممرضات مستشفى طنطا الجامعي يعتصمن لخصم اإلجازات الرسمية

شهد مستشفى طنطا الجامعي دخول المئات من العاملين والممرضات فى اعتصام مفتوح داخل المستشفى إحتجاًجا على تعنت 

إدارة المستشفيات الجامعية وقيامهم بالخصم من مستحقاتهم المالية دون وجه حق والكيل بمكيالين فيما يتعلق بصرف 

 ”.قولهمعلى حسب “الحقوق المالية 

 

 (الوطن) حاجزو الوحدات السكنية يحتجون أمام مبنى محافظة كفر الشيخ لليوم التاني

 الشيخ،نظم حاجزو الوحدات السكنية بكفر الشيخ، ولليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة كفر 

 7662آالف منذ عام  5وذلك لمطالبة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، ووزير اإلسكان بتوفير الوحدات السكنية لمن سددوا الـ

 م، حيث لم يتسلموا الوحدات السكنية في المشروع اإلسكان االجتماعي.7600حتى 

 

 (بوابة االهرام) استجابة الصحة لمطالبها فبراير بعد 07الصيادلة تلغي وقفتها االحتجاجية غًدا وإضراب 

قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للصيادلة، سوف تلغي الوقفة االحتجاجية التي كان مقرر 

فبراير الجاري، عقب لقاء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان  07عقدها غًدا، اإلثنين، وكذلك اإلضراب الكلي، الذي كان محدًدا له 

 واالستجابة لمطالبهم.، بوفد نقابة الصيادلة

 

 قضايا المجتمع-7

 االعالم

 (اليوم السابع) العاملون بـ"األهرام" يطالبون بحماية المؤسسة من تغول وتعسف أحمد السيد النجار

جمع عدد من رؤساء تحرير وصحفيين بمؤسسة األهرام، توقيعات على بيان موجه إلى جالل عارف رئيس المجلس األعلى 

فيه عن غضبهم بسبب ما وصلت إليه أحوال المؤسسة من ترد وانهيار اقتصادى وإدارى ومعنوى، وكذا شيوع للصحافة، معلنين 

 أجواء اإلحباط والتنكيل واإلهانة وامتهان القانون وتصفية الحسابات، وقمع كل من يرفع صوته مناقًشا أو محاوًرا أو مختلًفا.

http://akhbarelyom.com/news/631751
http://akhbarelyom.com/news/631751
http://akhbarelyom.com/news/631729
http://akhbarelyom.com/news/631729
http://www.elwatannews.com/news/details/1850939
http://www.elwatannews.com/news/details/1850939
http://gate.ahram.org.eg/News/1388585.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1388585.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/3087864
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/3087864
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 الصحه

 (نالوط) ة القديمة "تعقدت" بسبب الشركات الحكومية واألجنبيةمصادر بـ"الصحة": أزمة "طمس" أسعار األدوي

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن أن أزمة "طمس األسعار القديمة" المدونة على عبوات األدوية المخزنة لدى 

إلى أن هذه األزمة تعقدت، بسبب تحفظ الشركات على قرار الوزارة القاضي  ،الدراسة من قبل وزير الصحةالشركات، ما زالت قيد 

 .بإلغاء طمس األسعار القديمة، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى استمرار مشكلة "النواقص"

 

 السياحه

 (الوطن) غرق روسيان أثناء ممارسة السباحة بالغردقة

وتبين من  لقى سائحان روسيان مصرعهما بسكته قلبية، إثر تعرضهما إلسفكسيا الغرق خالل رحلة بحرية بمدينة الغردقة

سنة، وأن التشخيص الطبي للوفاة سكتة قلبية، والسائح  25التحقيقات األولية أن السائحين أحدهما يدعى "ديمتري ماكيال"، 

 سنة، وأن التشخيص الطبي للوفاة سكتة قلبية. 03الثاني يدعى "يافجيني ليشنوف"، 

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) "الوطن" تنشر أسماء المتوفين في حادث أتوبيس أبوزنيمة

آخرين نتيجة انقالب أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا للنقل على  04وأصيب  من أسرة واحدة 3أشخاص مصرعهم منهم  4لقي 

عاما( وزوجته  59عاما( و"جمال فتحي إسماعيل" ) 70وأسماء المتوفين هم "أحمد السيد موسى" )."رأس سدر -طريق "أبوزنيمة

 عاما(. 04"نجالء السيد إبراهيم" ونجلهما "خالد" )

 

 (اليوم السابع) شهور بسبب إنشاء محور روض الفرج 4الدائرى لمدة المرور: إغالق جزئى للطريق 

استكمال تجرى اإلدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عملية إغالق جزئى للطريق الدائرى، بسبب 

شهور وتم إسنادها لشركة  4تستمر األعمال ، وأعمال إنشاء محور روض الفرج إلنشاء تقاطع مرورى مع الدائرى بمنطقة الوراق

 و.يوني 36وتبدأ األعمال يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى ، المقاولون العرب

 

 قباطاأل

 (اليوم السابعبالبطرسية وتشيع جثمانها ) 79الـ الحالهالكنيسة تنعى 

نعت الكنيسة القبطية األرثوذكسية اليوم السبت، الطفلة دميانة أمير التى استشهدت اليوم بمستشفى الجالء العسكرى عن 

الكنيسة البطرسية ديسمبر الماضى على أن تقام صلوات الجنازة على روحها عاما متأثرة بجراحها فى تفجير  04عمر يناهز الـ

 بالكنيسة البطرسية فى الثانية عشر ظهر األحد.

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1852130
http://www.elwatannews.com/news/details/1845917
http://www.elwatannews.com/news/details/1845917
http://www.elwatannews.com/news/details/1852184
http://www.elwatannews.com/news/details/1852184
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/3088176
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/3088176
http://www.youm7.com/story/2017/2/4/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8029-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7/3087397
http://www.youm7.com/story/2017/2/4/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8029-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7/3087397
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 (اليوم السابع) "الدستورية" تمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق اإلجازة لزيارة بيت المقدس

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة األولى 

( من هذه الفقرة، 0، والبند رقم )0928لسنة  42قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  ( من20من المادة )

 فيما تضمناه من "قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحى الديانة".

 

 أخرى

 (اليوم السابع) ساعة..الجيزة تسند تحويل مرافق المترو للشركة القابضة 56بعد أزمة انقطاع المياه لـ

رب لشقال المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، إن الشركة القابضة لمياه ا

ى أن إل، وأشار رئيس الشركة من ستتولى عملية تحويل المرافق فى المراحل المقبلة، والخاصة بمترو االنفاق بنطاق المحافظة

 .القرار جاء بعد التأخير الكبير الذى أحدثته شركة المقاوالت المتعاقدة معها هيئة مترو األنفاق

 

 (اليوم السابع) بطريق نويبع عمرو أديب يعرض انقالب أتوبيس طالب كلية الصيدلة

الصيدلة ، فيديو لحادث انقالب أتوبيس لطالب كلية ON E عرض اإلعالمى عمرو أديب، ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية

آخرين فى حادث انقالب  47مواطنين وإصابة ما يقرب من  8كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، عن وفاة ، وجامعة اإلسكندرية

 أوتوبيس على طريق نويبع اتجاه مدينة دهب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/3086947
http://www.youm7.com/story/2017/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/3086947
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%8050-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82/3087817
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%8050-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82/3087817
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82/3087994
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82/3087994
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 

 األخبار األمنية:

 )البوابة نيوز( تنقالت وزارة الداخلية القادمة" تكشف أهم مالمح حركة مصادر 

تشهد وزارة الداخلية خالل األيام القليلة القادمة واحدة من أكبر وأهم حركات التنقالت والترقيات في تاريخ الوزارة خالل اآلونة 

ية فقط، بل تمتد إلى صعيد الضباط حديثى التخرج أيًضا، وتتضمن حركة التنقالت األخيرة، ليست على مستوى القيادات األمن

عدة محاور، أبرزها دعم المحافظات الحدودية، ومحافظات جنوب مصر بكوادر مشهود لها بالخبرة الشرطية، وكذلك تحديث 

 لجوية والبرية على حد سواء.المنظومة األمنية لعدد من القطاعات والمصالح الهامة وعلى رأسها إدارات الموانئ ا

 

 )الشروق( تعديل قيمة إقامة األجانب فى مصر«: الداخلية»

قيمة دخول وإقامة األجانب فى مصر، فيما يخص رسوم أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار قرارا، أمس، بتعديالت 

، وهى التعديالت التى راجعها قسم التشريع بمجلس 0904لسنة  086، وبعض أحكام القانون رقم 0906لسنة  30التأشيرات رقم 

 الدولة، وأعادها للحكومة بعد ضبط صياغتها لتستقيم مع األسس القانونية السليمة.

 

 )بوابة األخبار( يغادر القاهرة وفد أمن الطيران الروسي

غادر  مطار القاهرة الدولي وفد أمن الطيران الروسي عائدا إلى بالده عبر سويسرا بعد زيارة لمصر تفقد خاللها اإلجراءات األمنية 

ة إجراءات األمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب منذ دخولهم صاالت بمطار القاهرة من خالل متابع 7بمبنى الركاب الجديد رقم 

السفر وحتى صعودها إلى الطائرة وكذلك بوابات دخول العاملين بالبصمة البيومترية فضال عن االستعدادات األمنية لتأمين 

 البضائع والطائرات وأسوار المطار.

 

 )اليوم السابع( هما ببث مكالمات مفبركةمحام يتقدم ببالغ ضد محمد ناصر وقناة مكملين يتهم

إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى  7602لسنة  000تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببالغ رقم 

ناصر اإلعالمى وقناة مكملين اتهمهم فيه بإذاعة مكالمات مفبركة، بغرض  العام األول لنيابات استئناف اإلسكندرية ضد محمد

 تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

 محاكم ونيابات:

 )اليوم السابع( إحالة أوراق المتهم بقتل صاحب محل الخمور فى اإلسكندرية إلى المفتى

قرر المستشار مجدى نوارة، رئيس محكمة جنايات اإلسكندرية، إحالة أوراق عادل أبو النور سليمان، المتهم بذبح يوسف لمعى، 

إلبداء الرأى  صاحب محل الخمور بشارع خالد بن الوليد، شرق المحافظة، بعد اإلطالع على األوراق والمداولة، إلى مفتى الجمهورية،

 مارس  للنطق بالحكم. 9فيما صدر من المتهم، وحددت جلسة يوم 

http://www.albawabhnews.com/2359340
http://www.albawabhnews.com/2359340
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022017&id=cee3c856-ee6d-44fe-a5f3-7941cd00f63d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05022017&id=cee3c856-ee6d-44fe-a5f3-7941cd00f63d
http://akhbarelyom.com/news/631924
http://akhbarelyom.com/news/631924
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%AB/3087980/
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%AB/3087980/
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89/3089220
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89/3089220
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 (70)عربي استدعاء أبو تريكة للتحقيق

 جاء ذلك في حقيققررت نيابة أمن الدولة في مصر استدعاء نجم المنتخب المصري والنادي األهلي السابق محمد أبو تريكة، للت

حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق  7604لسنة  053عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم  7602لسنة  5العريضة رقم 

 فيها بناء على بالغ مقدم من لجنة حصر أموال اإلخوان، وهي لجنة حكومية، يرأسها قاض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/982987/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1
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 المحور السادس

 العسكريتطورات المشهد 

 

 بار()بوابة االخ باستمرار مشاركة القوات المسلحة في التحالف العربي« السيسي»الجريدة الرسمية تنشر قرار 

المشاركة بالعناصر  يوم األحد، القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي، بالموافقة على استمرارنشرت الجريدة الرسمية الصادرة 

الالزمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي، السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن 

األمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر األحمر وباب المندب، في إطار تنفيذ مصر اللتزاماتها الدولية، وفقا 

 تكليفات الصادرة إليها وإلى حين انتهاء مهمتها.لل

 

 عربي الجديد()ال مصر تطالب "حماس" بفتح ملف أسرى االحتالل

يواصل الوفد األمني لحركة حماس مشاوراته مع قيادات جهاز االستخبارات العامة المصري بشأن تأمين الشريط الحدودي الفاصل 

وكشفت مصادر أن من بين أعضاء الوفد األمني الموجودين في القاهرة مسؤول قوى األمن الداخلي  .بين قطاع غزة وشمال سيناء،

وكيل وزارة النقل والمواصالت في حكومة غزة حاليًا، صالح الدين أبو شرخ، إضافة إلى أحد قيادات "كتائب الشهيد السابق في غزة، 

على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن الجانب المصري طلب فتح ملف األسرى اإلسرائيليين لدى الحركة  .عز الدين القسام" البارزين

 .الخطوة ربما جاءت بطلب إسرائيلي من الجانب المصريوالتباحث بشأنه، مشيرًة إلى أن هذه 

 

 )بوابة األهرام( "بنعشقها" وزارة الدفاع تؤازر المنتخب بشحاتة ومدحت شلبي

الوطنى فى مباراته، مساء اليوم، فى الجابون، أمام نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، أغنية "بنعشقها"، وذلك لمؤازرة المنتخب 

شارك فى األغنية كل من الكابتن حسن شحاتة، المدير الفنى األسبق للمنتخب  منتخب الكاميرون في نهائى كأس األمم اإلفريقية.

 لغنى، والكابتن خالدالوطنى، والكابتن مدحت شلبى، المعلق الرياضى، وكريم حسن شحاتة، وسحر الهواري، والكابتن مجدى عبدا

 الغندور، باإلضافة لعدد من النجوم اآلخرين، والملحن عمرو مصطفى.

http://akhbarelyom.com/news/631678
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-1
http://gate.ahram.org.eg/News/1388592.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1388592.aspx

