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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: قرار الكنيست اإلسرائيلي بتقنين وضع المستوطنات يقوض فرص حل الدولتين

يوم، الثالثاء، أكدت خالله، أن مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على قانون يسمح بتقنين الخارجية بياًنا صحفًيا، مساء  أصدرت وزراة

أوضاع المستوطنات، عامال مقوضا لفرص حل الدولتين، وترسيخا للوضع غير الشرعي للمستوطنات، في مخالفة للقوانين 

 وقرارات مجلس األمن ذات الص ِّلة. واألعراف الدولية،

 

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية تشيد بانتقاد البيت األبيض لتعامل اإلعالم الغربي مع قضايا اإلرهاب

وسائل اإلعالم الغربية مع قضايا اإلرهاب ، وقالت إن الموقف أشادت وزارة الخارجية في بيان لها بانتقادات البيت األبيض لتعامل 

ك جاء ذل األمريكي يتسق مع دعوات مصر المتكررة لضرورة تبني إستراتيجية شاملة ومتسقة وغير انتقائية لمكافحة اإلرهاب.

لها لهجمات إرهابية حدثت على فبراير لتجاه 6تعقيبًا على االنتقاد الذي وجهه الرئيس األمريكي لوسائل اإلعالم الغربية يوم 

 9اعتداء إرهابي وقع على مستوى العالم )من بينهم  20مستوى العالم، وما أعلنه البيت األبيض الحقًا من وجود قائمة بـ

 .اعتداءات وقعت في مصر( تم تجاهلها من جانب وسائل اإلعالم الغربية في انتقائية واضحة

 

 )اليوم السابع( الروسية سقطت جراء عمل إرهابىمتحدث الخارجية لم أصرح بأن الطائرة 

وكالة تاس الروسية بأن مصر متمثلة فى وزارة الخارجية، اعترفت رسميا بأن الطائرة نفى السفير أحمد أبو زيد، صحة ما تناولته 

مشيًرا إلى أن تصريحاته فى هذا الصدد اجتزأت وأخذت بعيدا عن موضعها، مشدًدا على أنه إرهابى. الروسية سقطت بعمل

 سيتواصل مع وكالة "تاس" الروسية لتصحيح هذا الخبر حتى ال تتداوله وسائل اإلعالم بشكل خاطئ.

 

 )المصري اليوم( سفير مصر ببرلين: ميركل تزور القاهرة الشهر المقبل

قال بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، إن المستشارة األلمانية آنجيال ميركل ستزور مصر الشهر المقبل، لبحث تفعيل 

ين األلمان منهم وزير التعاون الثنائي بين القاهرة وبرلين في المشروعات التنموية والصناعية فضال عن زيارة عدد من المسؤول

 الزراعة االلماني الذي سيكون أول وزير زراعة ألماني يزور مصر.

 

 )المصري اليوم( مسؤول إيراني: بإمكان طهران والقاهرة والرياض المساعدة في إحالل األمن بالمنطقة

الخاص لرئيس مجلس الشوري اإلسالمي اإليراني، حسين أمير عبداللهيان، إن طهران والقاهرة والرياض بإمكانها أداء قال المساعد 

ن ع« إرنا»ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  دور هام في التعاون الجماعي والمساعدة في إحالل األمن بالمنطقة.

لم يكن بناًء حتى اآلن، وانعدام الرؤية السياسية لمعرفة العدو يمثل مشكلة خطيرة  دور الرياض»القول: « عبداللهيان»

 «.للسعودية ولمنطقتنا

http://gate.ahram.org.eg/News/1389376.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389376.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389026.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389026.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9/3092618
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9/3092618
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085875
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085875
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085887
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085887
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 )بوابة األخبار( سفير جنوب السودان بالقاهرة يشيد بجهود مصر الداعمة للسالم

لدى القاهرة السفير انطوني لويس كون بجهود مصر الداعمة لالستقرار والسالم في جنوب أشاد سفير جمهورية جنوب السودان 

السودان أمام المحافل الدولية واإلقليمية السيما داخل مجلس األمن واالتحاد االفريقي، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية بين 

 .قيادتي البلدين لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين القاهرة وجوبا

 

 )مصرالعربية( فرانس برس: مصر تشيد بهجوم ترامب على اإلعالم الغربي

 دعمت مصر انتقادات وجهها الرئيس األمريكي دونالد ترامب لوسائل إعالم غربية، بحسب وكالة أنباء فرانس برس.

 

 )مصرالعربية( ن بين تل أبيب والسيسي بلغ مستويات "مذهلة"دراسة إسرائيلية: التعاو

أبحاث األمن القومي في إسرائيل، أنه ورغم حرص القاهرة وتل  كشفت دراسة إسرائيلية ضمن التقرير اإلستراتيجي السنوي لمركز

أبيب على إبقاء التعاون األمني بينهما خلف األبواب الموصدة إلى أن هناك دالئل على وصول هذا التعاون إلى "مستويات مذهلة" 

 .7802بعد وصول السيسي للحكم صيف 

 

 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: عالقة البشير بالسيسي "متقلبة"

اء ذلك  ج والسوداني عمر حسن البشير بالمتقلبة. السيسي والرئيسوصفت وكالة أنباء أسوشيتد برس األمريكية  العالقة بين 

السعودية اتهم فيها أجهزة المخابرات المصرية بدعم قوات تعقيبا على تصريحات أدلى بها البشير في مقابلة مع قناة العربية 

 معارضة، متعهدا باتخاذ موقف صارم في النزاع حول حاليب وشالتين.

 

 )مصرالعربية( وتجاهل حقوق اإلنسان.. أهداف تجمع السيسي وترامب« اإلرهاب اإلسالمي»بي بي سي: 

-أفردت هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريًرا مطواًل ركزت فيه على المؤشرات التي تشير إلى تحسن العالقات المصرية

ي الشديد ف دة التي يترأسها الجمهوري دونالد ترامب، مسلطة الضوء أيًضا على التقارباألمريكية في عهد اإلدارة األمريكية الجدي

 السيسي في مجال مكافحة اإلرهاب، وعدم االكتراث كثيًرا بملف حقوق اإلنسان.األفكار بين ترامب و

 

Wallaمصرالعربية( : القصف اإلسرائيلي لقطاع غزة رسالة لمصر وحماس( 

العبري: إن القصف اإلسرائيلي األخير ألهداف في قطاع غزة صباح ” wallaقال "أمير بوحبوت" محلل الشئون العسكرية بموقع "

التقارب الكبير بين القاهرة وحركة حماس والتفاهمات بين الجانبين حول معبر رفح، األمر يناير، يأتي على خلفية   6االثنين 

 الذي يثير استياء تل أبيب.

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/633180
http://akhbarelyom.com/news/633180
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%A9/1360974-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%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%A9/1360974-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%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%A9/1360643-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9
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%A9/1360643-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9
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%A9/1360863-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A9
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%A9/1360863-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A9
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%A9/1360633-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%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%A9/1360633-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%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%A9/1360546-Walla--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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%A9/1360546-Walla--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األخبار( للمجلس األعلى للسياحةالسيسي يرأس االجتماع األول  

يوم الثالثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، االجتماع األول  للمجلس األعلى للسياحة وذلك بحضور كافة السيسي،  ترأس

 أعضاء المجلس.

 

 )الشروق( بحلول مايو القادم« تأشيرات الدخول اإللكترونية»يوجه باستكمال آليات منح « السيسى»

وجة أثناء ترأسة إجتماع المجلس األعلي للسياحة  صرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي

 باستكمال كافة اإلجراءات في هذا الشأن بحلول شهر مايو المقبل.

 

 )بوابة األخبار( السيسي يصدر قانون بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات العمالية

بية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وذلك بعد أن والخاص بمد الدورة النقا 7802لسنة  4أصدر السيسي القانون رقم 

 قرره مجلس النواب.

 

 -الحكومة المصرية: 

 )اليوم السابع( وزراء 2شريف إسماعيل يستعرض آليات تطوير عمل البنك الزراعى بحضور 

يوم الثالثاء، لبحث الجهود المبذولة لتطوير آليات عمل البنك ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماًعا عقد المهندس شريف إسماعيل

الزراعى وتفعيل دوره فى مساندة القطاع الزراعى، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء المالية عمرو الجارحى، 

 والزراعة عصام فايد، واالستثمار داليا خورشيد، ورئيس البنك الزراعى.  

 

 )الشروق( مرشحين 5مشاورات التعديل الوزارى بعد رفض الرئيس  إسماعيل يعيد

سوى أربعة مرشحين فقط،  مصادر حكومية مطلعة على مشاورات التعديل الوزارى، أن القائمة النهائية لم يحسم منها كشفت

ورفص  مرشحين بين األسماء التى طرحها رئيس الوزراء عليه، الخميس الماضى. ٥بينما اليزال هناك رفض من السيسى ألكثر من 

 رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، الكشف عن أسماء أى من المرشحين على قائمة التعديل الوزراى المرتقب.

 

 )بوابة األخبار( «مارس 04»يشهد انطالق ملتقى "ُبناة مصر" الثالث رئيس مجلس الوزراء 

مارس  04يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، انطالق فعاليات ملتقى "بناة مصر" في دورته الثالثة يوم 

 وعات القومية.. رؤية وطنية للمستقبل".المقبل، والذي ينطلق تحت عنوان "المشر

 

http://akhbarelyom.com/news/632616
http://akhbarelyom.com/news/632616
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=c11e9e08-6d17-4a94-a196-8a0bd3664a90
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=c11e9e08-6d17-4a94-a196-8a0bd3664a90
http://akhbarelyom.com/news/632881
http://akhbarelyom.com/news/632881
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-3/3092308
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-3/3092308
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=20ebaeab-d054-4619-8b01-1acbc7581472
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=20ebaeab-d054-4619-8b01-1acbc7581472
http://akhbarelyom.com/news/632797
http://akhbarelyom.com/news/632797
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 )بوابة األخبار( األربعاء.. آخر اجتماع للحكومة قبل التعديل الوزاري

التعديل الوزاري فبراير، آخر اجتماع لمجلس الوزراء، قبل  0يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، األربعاء 

فبراير، لمناقشة عدد من الملفات االقتصادية واالجتماعية  07المرتقب، والذي سيعلن أوائل األسبوع المقبل، وتحديدا في 

 واألمنية. كما يناقش االجتماع توفير السلع األساسية ومتابعة األسواق وضبط  األسعار.

 

 )اليوم السابع( ر لزيارة بيت المقدسالتنظيم واإلدارة: من حق المسيحيين إجازة لمدة شه

أكــد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ،على تضمين الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 

، مادة تؤكد على حق المسيحيين من موظفي الدولة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر 7806لسنة  00المدنية الصادر بالقانون رقم 

 لزيارة بيت المقدس وذلك طوال مدة عملهم بالخدمة المدنية مع عدم احتسابها ضمن اإلجازات االعتيادية المقررة بهذا القانون.

 

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األخبار( مجلس النواب يعود إلى القاهرةرئيس 

فبراير، د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب قادما من إيطاليا بعد المشاركة في اجتماعات المكتب  2عاد إلى القاهرة، الثالثاء 

 ل المتوسط التي عقدت برئاسة بيترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي.التفنيذي للجمعية البرلمانية لالتحاد من أج

 

 )بوابة األهرام( فرج عامر: سياسات المجموعة االقتصادية وراء فشل التنمية الصناعية واالستثمار

قال و والرياضة، ببيان عاجل بشأن مشكالت المدن الصناعية على مستوي الجمهورية.تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب 

عامر في بيانه، إن عدًدا من المستثمرين كشفوا عن مشكالت االستثمار في المناطق الصناعية، معتبرين أن سياسات المجموعة 

ك المشكالت التي تتمثل في تأخر التراخيص االقتصادية والحكومة وراء فشل التنمية الصناعية، وحدد المستثمرون أبرز تل

 للمصانع الجديدة، ومشكالت التمويل والدوالر وغياب القوانين الجاذبة لرءوس األموال.

 

 )بوابة األهرام( "العاصمة الجديدة" بعد فسخ التعاقد مع الشركة الصينيةالسادات يسأل الحكومة عن

تقدم النائب محمد أنور السادات، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير اإلسكان والمرافق بشأن أسباب فسخ الحكومة التعاقد مع الشركة 

 .مستقبل العاصمة اإلدارية الجديدةوتساءل السادات عن  الصينية التي أسند لها تنفيذ المشروع.

 

 )بوابة األهرام( رويج للفيلم الروسي عن تأمين المطارات المصريةسحر طلعت مصطفى تطالب الحكومة بالت

يسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب الحكومة بالترويج للفليم الذى بثته رئ مصطفى، طلعت سحر النائبة طالبت

 عن نجاح مصر فى تأمين المطارات بأحدث التقنيات العالمية وطبقا للمواصفات الدولية.وسائل اإلعالم الروسية 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/633013
http://akhbarelyom.com/news/633013
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA/3091437
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA/3091437
http://akhbarelyom.com/news/633043
http://akhbarelyom.com/news/633043
http://gate.ahram.org.eg/News/1389197.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389197.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389106.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389106.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389115.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389115.aspx
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 أحزاب وائتالفات:

 )بوابة األهرام( نجيب ساويرس يكشف أسباب أزمة المصريين األحرار في مؤتمر صحفي الثالثاء المقبل

مجلس أمناء حزب المصريين األحرار)جبهة ساويرس(، إنه قرر عقد مؤتمر صحفي الثالثاء المقبل تضامنا مع أعضاء الحزب قال 

الذين تم تحويلهم للتحقيق دون سند، أو الذين تعرضوا لعدم تجديد عضويتهم دون سبب على مدى سنوات مضت، دون مبرر إال 

بها إدارة الحزب الحالية، و كذلك لتوضيح التوجهات السياسية الملتبسة لإلدارة  رفضهم للمسارات الحزبية الخاطئة التى قامت

 والتى تحفظ عليها مجلس األمناء.

 

 )الشروق( التعديل الحكومى لن يشمل الوزرات السيادية.. وعرض األسماء على البرلمان األحد«: دعم مصر»

فى مجلس النواب حسين عيسى، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل « دعم مصر»قال نائب رئيس ائتالف األغلبية 

من الوزارات على رأسها سيرسل أسماء الوزراء الجدد للبرلمان، األحد المقبل، قبل بدء الجلسة العامة للمجلس، ولن يطال عددا 

 .«، ولكن األمور لم تتضح حتى اآلنوزراء 08إلى  2التعديالت ستشمل من »وتابع:  الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل.

 

 تصريحات صحفية:

 األهرام()بوابة تيران وصنافير مصريتان خالد يوسف: 

أن رأيه حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير ثابت ومعروف، فقد استقر في وجدان   قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب

المصريين وتربينا على أن هاتين الجزيرتين مصريتان، مشيًرا، أن شرعية البرلمان ستكون على المحك، إذا ُنوقشت اتفاقية 

 .موضوع تيران وصنافير ُأغلق بعد حكم المحكمة ترسيم الحدود داخل البرلمان، ووصلت إلى أي نتيجة غير أنها مصرية، موضًحا، أن

 

 )بوابة األخبار( خالد يوسف: المصالحة مع اإلخوان أمر مستحيل

م تلك قال المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب  خالد يوسف، إن المصالحة مع اإلخوان أمر مستحيل، حتى لو أراد النظا

المصالحة، مشيرا إلى أن اإلخوان خاصموا الشعب ولم يحترموا إرادته، وخرجوا عليه بالسالح، وأصروا على التشبث بالحكم بالحديد 

 والنار من خالل اعتصامهم بإشارة رابعة العدوية.

 

 )المصري اليوم( لتشويه صورة مصر« اإلخوان»أسامة هيكل: المجتمع الدولي يتعرض لتضليل متعمد من 

قال أسامة هيكل، وزير اإلعالم السابق، في تصريحات صحفية على هامش حفل االستقبال، الذي دعا إليه السفير المصري في 

عض القوى مثل جماعة اإلخوان المسلمين ، برلين، بدر عبدالعاطي، أن المجتمع الدولي يتعرض لتضليل متعمد من جانب ب

واستخدموا اإلعالم الدولي لتشويه صورة مصر، مشيرا إلى أنه علينا مسؤولية اجتماعية عامة كأعضاء في البرلمان خارج اإلطار 

النواب  ير علىالرسمي، لنقوم بدور كبير في تحسين الصورة لدى المجتمع الدولي، حيث إن نواب البرلمان قوة منتخبة، ولديهم تأث

 في مختلف الدول األوروبية ومختلف دول العالم.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1389146.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389146.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=86ee9e2b-d7dc-460c-bc64-823ef0403435
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=86ee9e2b-d7dc-460c-bc64-823ef0403435
http://gate.ahram.org.eg/News/1389386.aspx
http://akhbarelyom.com/news/633102
http://akhbarelyom.com/news/633102
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085882
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085882
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 )الشروق( «مواقع التواصل»ألف صفحة تكفيرية على  68نواجه «: األزهرى»

األزهري عضو الهيئة االستشارية برئاسة الجمهورية إن األزهر يقوم بجهد كبير في مواجهة فكر اإلرهاب  قال الدكتور أسامة

 ألف صفحة تكفيرية على مواقع التواصل االجتماعى. 68والتطرف، حيث إن هناك نحو 

 

 )الشروق( يحذر من تأخر إصدار قانون الجمعيات قبل مراجعة ملف مصر الحقوقى باألمم المتحدة« إسحق»

حذر عضو المجلس القومى لحقوق االنسان جورج اسحق ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس من تأخر إصدار قانون 

 لمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقى باألمم المتحدة  فى مارس المقبل.الجمعيات األهلية قبل موعد ا

 

 السوشيال ميديا:

 )الشروق( نداء لم يجد من يلبيه« افتح بنموت»خالد علي: «.. الدفاع الجوي»في ذكرى 

نداء لم يجد من يلبيه، فلم « افتح بنموت»، قال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن «مذبحة الدفاع الجوي»في الذكرى الثانية لـ

، مساء «تويتر»عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي « علي»وأضاف  .ن تجردوا من أي رحمةيسمعه إال القتلة الذي

 «.نحتسبهم عند المولى عز وجل من الشهداء»الثالثاء، أن 

 

 )الشروق(  ترامب»طة األمريكية بالتظاهر ضد يتعجب من سماح الشر« البرادعي»

أعرب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تعجبه من سماح الداخلية األمريكية لما يقارب 

، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات «البرادعي»وقال  .لتظاهر ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامبماليين مواطن با 2

ماليين اللي تظاهروا ضد "ترامب"، عرفوا ياخدوا تصريح من الداخلية  2غربية أوي إن الـ»، اليوم الثالثاء، «تويتر»المصغرة 

 «.قانون التظاهر عندهم زي عندنا تمام؟مش هما فهمونا إن »، متسائًلا: «األمريكاني

 التوك شو:

 )الشروق( «قولوا للشباب أبو تريكة عمل إيه«: »أجهزة الدولة»عمرو أديب لـ

ن تعجبه مما وصفه بصمت أجهزة الدولة المصرية، ومحمد أبو تريكة، العب النادي األهلي ومنتخب أعرب اإلعالمي عمرو أديب، ع

، الذي يعرض على فضائية «كل يوم»في برنامجه « أديب»وطالب  مصر سابًقا، عن أزمة الالعب السابق، واالتهامات الموجهة إليه.

«ON E» ما تقولوا للشباب أبو »االتهامات الموجهة للالعب السابق، قائًلا: ، مساء الثالثاء، أجهزة الدولة باإلعالن عن حقيقة

 «.تريكة عمل إيه، دي مسألة بسيطة جًدا، لو الراجل ده عمل حاجة قولوا للناس، ولو معملش قولوا بردو

 

 )الشروق( الثالثة.. وال مصالحة مع اإلخوان« العفو الرئاسي»البدء في إعداد قائمة «: الخولي»

اللجنة بدأت في اإلعداد للقائمة الثالثة من حاالت »قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، إن 

الثانية حتى اآلن، إال أن دور اللجنة بينتهي عند تسليم القائمة لمؤسسة الرئاسة، وهى الشباب، بالرغم من عدم إصدار القائمة 

، المذاع عبر فضائية «صباحك عندنا»، خالل مداخلة هاتفية مع برنامج «الخولي»وأوضح  «.قيد المراجعة اآلن تمهيًدا إلصدارها

 ان النظام لن يتصالح مع اإلخوان. ،«المحور»

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=74fbbecd-279b-4919-babc-b90376c5d697
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=74fbbecd-279b-4919-babc-b90376c5d697
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=df7f39c3-a698-4eee-b0e2-1bf17b63edaa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=df7f39c3-a698-4eee-b0e2-1bf17b63edaa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=f0896896-ebe9-4fb3-8438-f4d0f0c5b011
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=f0896896-ebe9-4fb3-8438-f4d0f0c5b011
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=65bff439-3a1c-4727-89ee-c7c060d6764e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=65bff439-3a1c-4727-89ee-c7c060d6764e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=2fcd85e7-7e75-4394-bf59-672b719d9d71
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=2fcd85e7-7e75-4394-bf59-672b719d9d71
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=504d53e1-aadf-435e-a6f9-8fc6bc6b47b3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=504d53e1-aadf-435e-a6f9-8fc6bc6b47b3
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (الشروق) «اقتسام اإلنتاج»شركات ترفض المشاركة فى مزايدة البحث عن الذهب فى مصر بسبب شرط 

عدنية عن أن سبب رفض بعض الشركات المشاركة فى مزايدة البحث عن الذهب العالمية كشف مصدر مسئول بهيئة الثروة الم

يقوم على اساس ان هيئة الثروة والذي  التى طرحتها مصر بداية العام الحالى، يعود إلى شرط تشارك االنتاج ضمن المزايدة

التشغيل واسترداد االستثمارات المدفوعة  لمصاريف %08ومن االنتاج المستخرج من الذهب كإتاوة،  %5المعدنية تحصل على 

 «.ويقسم الجزء المتبقى بين الهيئة والشريك منصافة»

 

 (بوابة االخبار)مليار جنيه خسائر تراكمية للبنك  5.5«: الزراعي المصري»رئيس 

مليارات جنيه  2إن البنك المركزي أعفى البنك الزراعي المصري من إيداع  قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري

 7.5مليار جنيه، ويقدم البنك المركزي في الفترة المقبلة  0.5كاحتياطي في البنك المركزي، مؤكًدا أن رأس مال البنك الحالي هو 

 مليار جنيه خسائر تراكمية على البنك. 5.5 مليار جنيه كشريحة أولى لمساندة البنك، مؤكًدا أن مديونية البنك تصل إلى

 

 (بوابة االخبار) للبنك المركزي.. وتغيير اسمه« التنمية الزراعي»نقل تبعية «: القصير»

البنك المركزي ونائبه ووزراء المالية  قال رئيس البنك الزراعي المصري السيد القصير إن اجتماًعا عقده رئيس الوزراء مع محافظ

والزراعة واالستثمار للوقوف على خطط تطوير البنك وإستراتيجية، خالل الفترة المقبلة، بعد نقل تبعية البنك للبنك المركزي 

 المصري، حيث أصبح يطلق عليه البنك الزراعي المصري.

 

 (بوابة االخبار) اتفاقية تنمية حقول غاز" ظهر"مليون دوالر التزاماتها في  628البنك المركزي: مصر سددت 

صرح رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشئون االحتياطي النقدي بأن البنك قام بسداد التزامات الحكومة 

مليون دوالر خالل شهر يناير الماضي لصالح شركة أيني االيطالية ،  628ة المصرية في اتفاقية تنمية حقول غاز " ظهر " بقيم

 باإلضافة إلى سداده قسط شهر يناير لنادي باريس وااللتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

 

 (بوابة االخبار) %7. 00مليار جنيه ومؤشرها يقفز  0. 4البورصة تربح 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغالق تعامالت الثالثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق 

مليار جنيه لينهي التعامالت عند  0ر4وربح رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو  االستثمار األجنبية والعربية

 مليار جنيه. 2.0مليار جنيه وسط تعامالت بلغت نحو  620. 7مستوى 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=a32b9cb5-b841-4ca5-9ca7-ee96f7636405
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07022017&id=a32b9cb5-b841-4ca5-9ca7-ee96f7636405
http://akhbarelyom.com/news/632994
http://akhbarelyom.com/news/632994
http://akhbarelyom.com/news/632975
http://akhbarelyom.com/news/632975
http://akhbarelyom.com/news/633026
http://akhbarelyom.com/news/633026
http://akhbarelyom.com/news/632927
http://akhbarelyom.com/news/632927
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 (بوابة االخبار) مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف 56المركزي: ارتفاع صافي أرباح البنوك لـ 

معدل ، أن القطاع المصرفي، حقق 7802فبراير  2يوم الثالثاء في بيان صحفي أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، 

زيادة في صافي أرباح البنوك لتصل  7806، حيث أظهرت قوائم الدخل عن العام المالي %68في صافي أرباحه بنسبة بلغت  نمو

 مليار جنيه. 56الي نحو 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه في يناير 7.6شركة برأس مال  0445ار: تأسيس االستثم

 0445 بلغت 7802 يناير شهر خالل تأسيسها تم التي الجديدة الشركات عدد إن الحرة، والمناطق لالستثمار العامة الهيئة قالت

شركة تم تأسيسها  0004فرصة عمل مقارنة ب  0825وأشارت إلى توفير ما يقرب من  مصري جنيه مليار 7.6 مال رأس بإجمالي شركة

 . فرصة عمل للمصريين 2588مليار جنيه توفر  0.40، برأس مال 7802في ديسمبر 

 

 (بوابة االخبار) الواليات المتحدة ومصر تستضيفان مؤتمًرا لدعم توظيف الشباب باإلسكندرية

 لمناقشة مصريين مع مسئولي المدارس الفنيةمؤتمرًا، يجمع قادة قطاع األعمال ال، دعمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

ركز على معدل انتظام القوى ليالمؤتمر  ويأتي هذه أفضل السبل إلعداد الطالب المتخرجين من هذه المدارس لسوق العمل

 العاملة في القطاع الخاص، والتدريب أثناء العمل وقضايا التوظيف.

 

 (الوطن) مصدر بـ"اإلسكان": الشركة الصينية خرجت من "العاصمة الجديدة" بالكامل بالتراضي

بوزارة اإلسكان إن الشركة الصينية خرجت من المشروع بالكامل وتم التواصل معها إلنهاء مذكرة التفاهم بينها وبين  قال مصدر

وأضاف المصدر، أن الشركة الصينية لم تنزل إلى موقع المشروع واكتفت بوضع الفتاتها فقط، وكانت تنوي التفاوض  الحكومة

 ا، وهو ما اعتبرته الوزارة خالفًا لما تم االتفاق عليه.مع شركات محلية لتنفيذ المشروع تحت مظلته

 

 (المصري اليوم) أشهر 6احتياطي النقد األجنبي يغطي احتياجاتنا من الواردات لمدة «: المركزي»

المركزي المصري لشؤون االحتياطي، أن حجم االحتياطي النقدي من العمالت أكد رامي أبوالنجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك 

أشهر مقبلة من احتياجات مصر من الواردات،  6األجنبية لدى البنك المركزي، نهاية شهر يناير الماضي، بات يغطي ما يقرب من 

 الماضي. مليار دوالر، نهاية الشهر 76. 26وذلك بعد زيادة االحتياطي النقدي إلى أكثر من 

 

 (اليوم السابع) ماليين جنيه من "السكة الحديد" لتغطية رواتب يناير 08"المترو" يقترض 

 ة السكة الحديد على سبيل "السلف"ماليين جنيه من هيئ 08أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو، اقتراض 

 ذلك نتيجة لخسائر المرفق بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعليةلتغطية رواتب العاملين عن شهر يناير المنتهى، و

 .شهور مضت لسد العجز فى مرتبات العاملين 4وأضاف المصدر، أن المرفق اعتاد اقتراض هذا المبلغ منذ  

 

 

http://akhbarelyom.com/news/632767
http://akhbarelyom.com/news/632767
http://akhbarelyom.com/news/632771
http://akhbarelyom.com/news/632771
http://gate.ahram.org.eg/News/1389385.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389385.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1857959
http://www.elwatannews.com/news/details/1857959
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085594
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085594
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8/3092067
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8/3092067


 

 

7802فبراير  80  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) المحلة".. والمفوض العام يسعى الحتواء األزمةأقسام بـ"غزل  2إضراب جزئي لعمال 

أقسام بمصانع المالبس  2شهدت شركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج إضرابا جزئيا لعمال 

ومستحقاتهم المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية، ما تسبب  %08لس الوزراء بصرف عالوة الجاهزة والمفروشات لمطالبتهم مج

 .سبب عدم توافر أي اعتمادات ماليةفي إرباك عمليات اإلنتاج في ظل تأخر بدء عمليات لجنة الترقيات للعاملين بالشركة ب

 

 (الوطن) الجامعي""صحة الغربية" تعلن الطوارئ بعد استمرار إضراب ممرضات "طنطا 

أعلن ممرضات مستشفيات طنطا الجامعي الدخول في إضراب كلى عن العمل وإيقاف العمل تماما بمستشفيات الطوارئ 

 الدكتور محمد شرشر، صدروأ يذ مطالبهنب تجاهل المسؤولين تنفوالرئيسية والطلبة، إلى جانب العيادات الشاملة، وذلك بسب

 .وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعليماته إلى المسؤولين بمستشفى "المنشاوي" العام بإعالن حالة الطوارئ القصوى

 

 قضايا المجتمع-7

 

 التعليم

 (االخباربوابة ) التعليم تنفى تأجيل الدراسة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما أثير مؤخًرا حول تأجيل الفصل الدراسى الثانى بالمدارس وأكدت الوزارة أن ما تردد 

 فبراير الجارى. 00من شائعات ال أساس لها من الصحة، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى موعده يوم السبت الموافق 

 

 (بوابة االخبار) «النوبة»في  إقامة أول كلية زراعة

فبراير، تقريرا من الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي  2تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الثالثاء 

فرع لكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان في والبحث العلمي، أكد خالله أنه سيتم وضع حجر األساس لمشروع إنشاء 

 مركز نصر النوبة خالل الشهر الجاري.

 

 (الوطن) "نصار": نظام امتحانات "البابل شيت" قضى على ظاهرة الغش اإللكتروني

عة القاهرة، أن نظام امتحانات "البابل شيت"، والذي تم تطبيقه في العديد من الكليات في أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جام

 من حاالت الغش اإللكتروني والجماعي. %08امتحانات الفصل الدراسي األول، قضى على نسبة 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1858271
http://www.elwatannews.com/news/details/1858271
http://www.elwatannews.com/news/details/1855910
http://www.elwatannews.com/news/details/1855910
http://akhbarelyom.com/news/632979
http://akhbarelyom.com/news/632995
http://akhbarelyom.com/news/632995
http://www.elwatannews.com/news/details/1858871
http://www.elwatannews.com/news/details/1858871
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 الصحه

 (الوطن) بالغان بشأن تلوث المياه في البحيرة.. والشركة: حل األزمة خالل أيام

 وقال األهالي، اشتكى أهالي رشيد والمحمودية في محافظة البحيرة، من تغير لون وطعم مياه الشرب ما يهدد بإصابتهم باألمراض

 مسؤولي شركة المياه.إن المياه غير صالحة لالستهالك اآلدمي، وإنهم غير قادرين على الوصول إلى 

 

 السياحه

 ( بوابة االخبار) بمطار القاهرة 7الخطوط اإليطالية تسيير أولى رحالتها من مبنى رقم 

وذلك ضمن خطة شركة  بمطار القاهرة  7كاب الجديد رقم فبراير أولى رحالتها من مبنى الر 0تطلق الخطوط اإليطالية األربعاء 

شركات قد نقلت رحالتها للعمل بالمبنى الجديد ، على رأسها  08وكانت  شركة للعمل بالمبنى الجديد 05ميناء القاهرة لنقل 

 الخطوط الجوية السعودية ، واألردنية ، والعمانية ، والكويتية ، والجزيرة ، واالتحاد ، والبريطانية ، والفرنسية ، والمغربية.

 

 اعهالزر

 (أصوات مصريه) اإلحصاء: ارتفاع درجات الحرارة يخفض إنتاج القمح واألرز والذرة في مصر

الزراعية في  أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نتائج الدراسة التي أعدها عن أثر التغيرات المناخية على الحاصالت

إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة سيخفض وقال فيه" 7875-7874إلى  7805-7804مصر خالل الفترة من عام 

 0.2ماليين طن إلى  9طن، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج هذا المحصول من  7.7طن للفدان إلى  7.69إنتاج القمح المحلي من 

  .مليون طن 2.9اإلنتاج السنوي إلى طن، و 7.89ادت درجتين مئويتين فإن إنتاج الفدان سيتراجع إلى أما إذا ز مليون طن سنويا

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) تعطل حركة قطارات الصعيد بسبب اشتعال النيران في جرار القطار القادم من األقصر

وتم فصل  تعطلت حركة قطارات الصعيد، صباح الثالثاء، بعد اشتعال النيران في جرار القطار القادم من األقصر إلى القاهرة

 الجرار وإخماد الحريق الناجم عن عطل فني في المحرك، وتم تحرير محضر بالواقعة دون خسائر باألرواح.

 

 (جريدة االهرام) مكيفا.. ألول مرة باإلسكندرية« تراما» 05توقيع عقد توريد : بالتعاون مع أوكرانيا

ترامًا مفصليًا  05باإلسكندرية عقد توريد بحضور محافظ اإلسكندرية وسفير أوكرانيا بالقاهرة وقعت الهيئة العامة لنقل الركاب 

 .دوالر مليون02٫5جديدًا ومكيفًا بتكنولوجيا حديثة فى السير والتوقف والوصول ليدخل الخدمة ألول مرة فى مصر بتكلفة 

 قباطاأل

 (األقباط اليوم) الجنايات تخلى سبيل ضابط األميرية فى قضية مجدى مكين بكفالة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى المنعقدة بالتجمع الخامس قبول االستئناف المقدم من ضابط 

يوم واخالء سبيله بكفالة ماليه  45رار تجديد حبسه االميرية، والمتهم فى قضية تعذيب وقتل المواطن مجدى مكين على ق

 االف جنية. 5قدرها 

http://www.elwatannews.com/news/details/1856255
http://www.elwatannews.com/news/details/1856255
http://akhbarelyom.com/news/633125
http://akhbarelyom.com/news/633125
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72885
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72885
http://akhbarelyom.com/news/632627
http://akhbarelyom.com/news/632627
http://www.ahram.org.eg/News/202169/29/577982/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF--%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%BB-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202169/29/577982/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF--%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%BB-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81.aspx
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=187410
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=187410
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 أخرى

 (الوطن) جنيها 45ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز في اإلسكندرية لـ

ارتفاع في أسعارها، حيث بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز في عدد من شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز باإلسكندرية، الثالثاء، 

وقال محمد العدوي، أحد أهالي منطقة سيدي بشر قبلي، إن سعر أسطوانة البوتاجاز مرتفع للغاية  جنيها 45مناطق اإلسكندرية لـ

 بالمقارنة بسعر أسطوانة البوتاجاز من المستودع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1857665
http://www.elwatannews.com/news/details/1857665
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 

 األخبار األمنية:

 )المصري اليوم(«تمويل اإلرهاب»للتحقيق فى « أبوتريكة»النيابة تستدعى 

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتكليف النيابات الكلية على مستوى الجمهورية باستدعاء 

 خيرت»اإلرهاب، ومن بينهم محمد أبوتريكة، العب النادى األهلى ومنتخب مصر السابق، وأبناء جميع األسماء المدرجة على قوائم 

 ، ونجال مرشد اإلخوان السابق مهدى عاكف.«الشاطر ومحمد مرسى

 

 اليوم( )المصري «مركب رشيد»القبض على متهم جديد في قضية 

 أشخاص. 782ضبطت مباحث البحيرة، مساء الثالثاء، أحد المتهمين الهاربين في غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته 

 

 محاكم ونيابات:

 )اليوم السابع( الجنايات تخلى سبيل ضابط األميرية المتهم فى قضية مجدى مكين بكفالة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى المنعقدة بالتجمع الخامس قبول االستئناف المقدم من ضابط 

يوم، وأخلت سبيله بكفالة ماليه  45وقتل المواطن مجدى مكين على قرار تجديد حبسه األميرية، والمتهم فى قضية تعذيب 

 آالف جنيه. 5قدرها 

 

 (70)عربي محكمة مصرية تقضي بإعدام شخصين بقضية "السفارة األمريكية"

لجنايات قضت بإعدام شخصين وبالسجن المؤبد لعشرين آخرين في قضية تتصل باشتباكات اندلعت بين قوات امحكمة  قضت

 .7802األمن ومحتجين قرب السفارة األمريكية بالقاهرة عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1085860
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86/3092029
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86/3092029
http://arabi21.com/story/983477/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A
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 المحور السادس

 المشهد العسكريتطورات 

 )بوابة األخبار( السيسي يصدر قانون اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان  0925لسنة  20بتعديل بعض أحكام القانون رقم  7802لسنة  5أصدر السيسي القانون رقم 

 072قضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ال

 ، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.0900لسنة 

 

 )اليوم السابع( اجتماع بين وزارة اإلنتاج الحربى وميكروسوفت العالمية لبحث التعاون العسكرى

دث اليوم بين مسئولى وزارة اإلنتاج الحربى ووفد شركة ميكروسوف أكد بيان صادر عن وزارة اإلنتاج الحربى، أن اجتماعا ح

العالمية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجاالت قواعد البيانات والتطبيقات وأجهزة الحاسب الحديثة 

 مراكز النظم والتحكم.وبحث االجتماع وسائل تأمين الشبكات وأجهزة ومعدات الحاسبات و المستخدمة فى األغراض العسكرية.
وناقش الجانبان سبل التعاون فى مجاالت التدريب والتعليم بقطاعات الوزارة المعنية، وكذلك اإلنتاج المشترك للحاسب اللوحى 

 "التابلت" مع شركة بنها للصناعات اإللكترونية، إحدى الشركات التابعة للوزارة.

 

 )بوابة األهرام( سماعيلية أسفل قناة السويساق اإلمن أنف %28كامل الوزير: االنتهاء من حفر 

 4088مترا مربعا، من إجمالي  0452قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة قد انتهت من حفر 

من نسب الحفر المطلوبة، عقب  % 28المجرى المالحي لقناة السويس المصرية، بما يعادل  متر مربًعا بأنفاق اإلسماعيلية، أسفل

 أشهر على بدء أعمال الحفر بواسطة ماكينة الحفر األلمانية الجديدة. 6مرور 

 

 )بوابة األخبار( الهيئة الهندسية توفر المئات من فرص العمل ألبناء الصعيد بالمشروعات القومية

عامل من التخصصات  788بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة باستقبال ما يقرب من 

ة عالمختلفة من أبناء محافظة قنا للعمل بالمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بمحور قناة السويس، والذين يمثلون الدف

األولى لتلك المبادرة التي تهدف إلى القضاء على مشكلة البطالة بين الشباب المصري وتشغيل أكبر قدر ممكن من العمال من 

 محافظات الوجه القبلي والمناطق النائية .

 

 )اليوم السابع( كامل الوزير: ندرس استبدال أنفاق قناة السويس للسكك الحديدية بكوبرى الفردان

نفق سكك حديد  ينشئوان أن بدال مأنهم فكروا  الهيئة الهندسية للقوات المسلحةقال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس 

مليارات، هناك كوبرى سكك حديد الفردان ال يستعمل وال يستخدم وكان يستخدم فى عبور القطارات من الجانب الغربى  هميكلف

للجانب الشرقى على قناة السويس القديمة، وعندما تم حفر القناة الجديد أصبح هناك قناتان، فأصبح الكوبرى ال يستخدم فى 

 طارات نظرا لوجود قناة أخرى.عبور الق

http://akhbarelyom.com/news/632889
http://akhbarelyom.com/news/632889
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89/3092453
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89/3092453
http://gate.ahram.org.eg/News/1389401.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389401.aspx
http://akhbarelyom.com/news/632621
http://akhbarelyom.com/news/632621
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3092558
http://www.youm7.com/story/2017/2/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3092558
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 )بوابة األهرام( كيلوات هيروين خام بالبحر األحمر ٣٠١القوات البحرية تنجح في إحباط تهريب 

تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن القوات البحرية 

من المخدرات إلى داخل البالد، وذلك على خلفية توفر معلومات، تفيد باعتزام إحدى العائمات بتهريب كمية من المخدرات داخل 

 المياة اإلقليمية المصرية بالبحر األحمر، بنطاق قاعدة برنيس البحرية، أمام سواحل أبو رماد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1389383.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389383.aspx
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السناوي

 
 قنابل 2و طلقة 58 و خزنة 4و آليتين بندقيتين ضبط عناصر مسلحه بشمال سيناء، و 2قتل م عن المتحدث العسكريأعلن  -

 (الوطن) عشش 5 وحرق نارية ودراجة رباعي دفع عربة تدمير إلى إضافة السلكي، أجهزة 2و يدوية

 

سنة، بطلق ناري باليد اليمنى من مجهولين أطلقوا الرصاص عليه، أثناء وقوفه بمحل  77إصابة المجند أحمد سامي أحمد،   -

 (الوطن) العريشخدمته، بكمين أمني بدائرة قسم ثالث العريش بحي المساعيد في 

 قوات مجهولون يفجرون مبنى الوحدة الصحية الكائن بقرية السبيل على مدخل مدينة العريش شمال سيناء، بهدف منع -

 (أخبار اليوم) تحركاتهم ورصد المبنى اعتالء من الجيش

عائالت من مدينة العريش وعائالت الشباب الستة التى قامت وزارة الداخلية بتصفيتهم في شهر يناير الماضي يعلنون الدخول -

رباء والمياه والتليفونات، ولن يشمل اإلضراب فبراير، حيث سيمتنعون عن دفع فواتير الكه 00في عصيان مدني السبت المقبل 

 أصوات مصرية)النزول والتظاهر في الشارع

 

 
 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1859357
http://www.elwatannews.com/news/details/1859357
http://www.elwatannews.com/news/details/1856459
http://www.elwatannews.com/news/details/1856459
http://akhbarelyom.com/news/632947
http://akhbarelyom.com/news/632947
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72904
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72904

