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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 األهرام()بوابة  وزير الخارجية يلتقي ملك األردن في عمان ويسلمه رسالة خطية من السيسي

يوم األربعاء، بالملك عبد اهلل الثاني ملك األردن، حيث سلمه رسالة خطية من السيسي تضمنت التقى سامح شكري وزير الخارجية 

الدعوة لزيارة مصر، وأكدت تطلع مصر لتعزيز العالقات بين الجانبين، والرغبة في التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات االهتمام 

طرقت المحادثات بين الوزير شكري وملك األردن إلي األوضاع في المنطقة، السيما ما آلت إليه األوضاع في سوريا كما ت المشترك.

 .والعراق وليبيا واليمن، باإلضافة إلى أبرز مستجدات القضية الفلسطينية

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يلتقي نظيره األردني في عمان

يوم األربعاء، بأيمن الصفدي وزير خارجية المملكة األردنية الهاشمية، وذلك في إطار وزير الخارجية سامح شكري صباح  التقى

حتين اإلقليمية والدولية ذات اإلهتمام المشترك، وفي القضايا الراهنة على السا الجانبين تباحث زيارته الرسمية الحالية لعمان.

 األوضاع في كل من اليمن والعراق.مقدمتها األزمتين السورية والليبية باإلضافة إلى 

 

 األهرام()بوابة  وزير الخارجية يلتقي مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن في عمان

يوم األربعاء، مبعوث األمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على وزير الخارجية سامح شكري مساء  التقى

هامش زيارته الحالية لألردن، حيث تم بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل الى حل 

 لألزمة الراهنة.

 

 )بوابة األخبار(الخارجية يلتقي برئيس الوزراء األردني ويعود الي القاهرة  وزير

فبراير، قادمًا من األردن عقب زيارة سلم خاللها رسالة خطية من  8يوم األربعاء اهرة وزير الخارجية سامح شكري، عاد إلى الق

والتقى وزير الخارجية، خالل زيارته، برئيس الوزراء األردني هاني الملقي،  .ردن عبد اهلل الثاني ملك األردنالسيسي إلى ملك األ

حيث تم بحث العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات األوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه األمة العربية 

 نهاية الشهر المقبل في عمان.واالستعدادات الجارية لعقد القمة العربية 

 

 )أصوات مصرية( شكري: العالقات المصرية السعودية عميقة وال تحتاج لوساطة

وقال  ."اج لوساطةوصف وزير الخارجية سامح شكري اليوم األربعاء العالقة بين مصر والسعودية بأنها "عميقة وقوية وال تحت

شكري، ردا على أحد الصحفيين خالل مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره األردني أيمن الصفدي، إن العالقات المصرية السعودية 

 "تعد عالقات مباشرة وعميقة ومتشعبة، وقنوات االتصال المصرية السعودية قائمة، وال تحتاج لوساطة".

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1389555.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389670.aspx
http://akhbarelyom.com/news/633635
http://akhbarelyom.com/news/633635
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72924
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72924
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 )بوابة األهرام( الهيئة العامة لالستعالمات لممارسة عمله سفيًرا برومانًياالخارجية تنفي وقف سفر رئيس 

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما تداولته بعض الصحف بشأن وقف سفر رئيس الهيئة العامة لالستعالمات السفير 

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن وزارة الخارجية لم  د الصادق لممارسة عمله الجديد كسفير لمصر في رومانيا.صالح الدين عب

تتسلم أي أحكام قضائية تتعلق بالسفير صالح عبد الصادق، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التأكد من صحة األخبار قبل 

 ين عليها.تداولها حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة والعامل

 

 ام()بوابة األهر السفير البريطاني الستعراض إستراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعيةبحضور مؤتمر صحفي 

صحفيا بمقر وزارة الخارجية نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار في البشر، مؤتمرا  تعقد

وذلك بمناسبة إطالق برنامج بريطاني لتمويل بعض األنشطة الخاصة باإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، 

 .ويشارك بالمؤتمر السفير "جون كاسون" السفير البريطاني في القاهرة، والدكتور عمرو طه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة

 

 )بوابة األخبار( رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان يزور القاهرة نائب

يزور القاهرة حاليا  الشيخ  راشد بن أحمد الشامسى نائب رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، وذلك بمرافقه وفد برلماني 

إطار بحث وتفعيل التعاون  بين مصر وسلطنه عمان ،حيث سيتم خاللها  بحث سبل وتجيء هذه  الزيارة  في  .رفيع المستوى

وسيلتقي الوفد  .دعم عالقات التعاون بين مصر والسلطنة خاصة في المجاالت البرلمانية مع استعراض آخر التطورات العربية

 العماني مع كبار المسئولين وأعضاء البرلمان في مصر .

 

 )اليوم السابع( وزراء اللبنانى بزيارته للقاهرة اإلثنين المقبلميشال عون يبلغ مجلس ال

قيام بجولة تشمل مصر واألردن، تلبية أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مجلس الوزراء اللبنانى، أنه بصدد ال

 .الملك عبداهلل الثانى بن الحسينلدعوة كل من السيسى والعاهل األردنى 

 

 )اليوم السابع( وزير أمريكى: عدم إدراج مصر والسعودية بقائمة حظر السفر لقوة أجهزتهما األمنية

أمس الثالثاء، إن قرار عدم إدراج دول مثل السعودية أول قال وزير األمن الداخلى األمريكى، جون كيلى، فى شهادة أمام الكونجرس 

فر التى أصدرها الرئيس دونالد ترامب يعود إلى الثقة فى قدرة األجهزة األمنية بتلك الدول، مشددا ومصر على قوائم حظر الس

 على أن الحظر ليس ضد المسلمين.

 

 )اليوم السابع( البيت األبيض يناقش تصنيف اإلخوان منظمة إرهابية.. ومصادر: القرار يصدر قريبا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، أن مستشارى الرئيس األمريكى، دونالد ترامب، يناقشون قرار تنفيذى يهدف إلى تصنيف 

وكشفت الصحيفة بحسب مسئولين حاليين وسابقين مطلعون على المداوالت، أن  جماعة اإلخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.

 اقتراح إعالن اإلخوان منظمة إرهابية مقترن بخطة مماثلة لتصنيف مماثل للحرس الثورى اإلسالمى فى إيران.

http://gate.ahram.org.eg/News/1389672.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389672.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389509.aspx
http://akhbarelyom.com/news/633276
http://akhbarelyom.com/news/633276
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3093367
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3093367
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9/3093652
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9/3093652
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1/3092936
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1/3092936
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 )مصرالعربية( صوت أمريكا: السعودية تدرس رفع حظر اإلخوان المسلمين

قال راديو صوت أمريكا إن مسؤولين سعوديين عقدوا مناقشات مع قيادات بجماعة اإلخوان ألمحوا في الفترات األخيرة إلى أن 

 عندما صنفتها كمنظمة إرهابية. 7002د فرضته عام المملكة تدرس رفع الحظر عن الجماعة الذي كانت ق

 

 )المصري اليوم( منظمة إرهابية« اإلخوان»تحث الواليات المتحدة على عدم تصنيف « هيومن رايتس»

وقالت المنظمة  تصنيف اإلخوان المسلمين منظمة إرهابية.الواليات المتحدة على عدم « هيومن رايتس ووتش»حثت منظمة 

اإلخوان المسلمين حركة اجتماعية وسياسية إسالمية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية »في تقرير نشرته إن 

اعة اإلخوان لجم»واعتبرت المنظمة أن تصنيف الحكومة األمريكية .ا وأماكن أخرىومكاتب مستقلة في الشرق األوسط وأوروب

من شأنه أن يهدد حق الجماعات المسلمة في التكّون داخل الواليات المتحدة، ويقوض قدرة »كمنظمة إرهابية أجنبية« لمسلمينا

 «.أعضاء وأنصار جماعة اإلخوان المسلمين على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الخارج

 

 )اليوم السابع( جيدةمكتب حماس": عالقتنا بمصر نائب رئيس "

قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى قطاع غزة، إن عالقة الحركة اإلسالمية مع مصر جيدة، 

قة، أو يعوق التواصل البناء بيننا، وهو ما مضيًفا فى مقابلة مع موقع "مونيتور" األمريكى: "لقد تجاوزنا معظم ما يعكر العال

 انعكس على الخطابين السياسى واإلعالمى فى مصر، وكذلك على السياسات المطبقة على األرض، وهى فى تحسن مستمر".
 .وشدد القيادى الحمساوى، على أنه ليس من مصلحة الحركة اإلضرار باألمن المصرى

 

 )اليوم السابع( واصل مع المصريين بالخارجوزيرة الهجرة: تطبيق على الموبايل للت

 طريق الموبايل كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن اإلعداد حالًيا لتطبيق عن

للتواصل مع المصريين بالخارج يعكف على إعداده مصريون متخصصون فى مجال تكنولوجيا المعلومات بالسعودية، موضحة 

 أنها فى انتظار االنتهاء من إعداد التطبيق حين اكتماله لعرضه للجهات األمنية لتأمين سرية البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج.

 

 )اليوم السابع( بالرياض يدعو المواطنين المقيمين إلى تسجيل بصماتهم بالنظام اآللىقنصل مصر 

صر فى الرياض، المواطنين المصريين المقيمين فى دائرة اختصاص البعثة ممن لم يسجلوا بصماتهم دعا هانى صالح، قنصل م

إلى سرعة مراجعة مكاتب الجوازات وتسجيل بصماتهم فى النظام اآللى لهم ولمرافقيهم لمن بلغ ست سنوات فأكثر، تفاديا إليقاف 

 .المتعددة فادة من خدمات الجوازاتسجالتهم على الحاسب اآللى، ولالست

 

 )مصرالعربية( مجلة إسرائيلية: في عيون األقباط.. السيسي لم يعد" المسيح المخلص"

"الشرق األدنى" )همزراح هاراحوك( تحت عنوان "المسيح لن يأتي: خيبة أمل األقباط في مصر من السيسي" نشر ت  مجلة 

اإللكترونية اإلسرائيلية تحليال تناولت فيه ما وصفتها بخيبة أمل المسيحيين في مصر من السيسي، رغم "الثمن الفادح" الذي 

 دفعوه وما زالوا لتمسكهم به.

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%A9/1361638-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%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%A9/1361638-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086446
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086446
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86/3093518
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86/3093518
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/3094011
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/3094011
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/3093928
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/3093928
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%A9/1361409-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5
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%A9/1361409-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5
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 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: خالد علي مرشًحا للرئاسة .. بارقة أمل للثوار

خالد علي يقول إّنه يفكر حاًليا في الترشح مجدًدا لالنتخابات الرئاسية المقررة  مريكيةألفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" ا

 ، وشّن حملة شرسة ضد اإلسالميين. 7002العام المقبل، لمواجهة السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1361298-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9---%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1
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%A9/1361298-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9---%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 -المصرية: الرئاسة 

 )اليوم السابع( السيسي يستقبل الرئيس اللبنانى االثنين ويشهدان توقيع اتفاقيات

سة الجمهورية ، رئيس الجمهوية اللبنانية ميشال عون، فى زيارته األولى للقاهرة يستقبل السيسي، االثنين المقبل، بمقر رئا

جلسة مباحثات ثنائية، لمناقشة األوضاع اإلقليمية والدولية،  جانبانومن المقرر أن يعقد ال .منذ توليه الرئاسة فى أكتوبر الماضى

التوقيع على  جانبانومن المقرر أيضا أن يشهد ال .والتنسيق بين البلدين فى مكافحة اإلرهاب، إضافة إلى ملف الهجرة والالجئين

 عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، فى مجاالت مختلفة.

 

 -: الحكومة المصرية

 )بوابة األهرام( إسماعيل: الحكومة مهتمة بتأمين الموانىء.. ويجب تغليظ العقوبة على عمليات التهريب

تأمين الموانى ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماًعا ، لمتابعة اإلجراءات الخاصة بتطوير منظومة 

وفى بداية االجتماع، أكد  المصرية، وذلك بحضور وزير النقل، وممثلي وزارة الداخلية، ورؤساء هيئات الموانىء البحرية والبرية.

وأشار  رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير منظومة تأمين متكاملة لجميع الموانىء المصرية، سواء البحرية منها أوالبرية

 .ات التهريبء فى نهاية االجتماع إلى ضرورة العمل على تغليظ العقوبة على عمليرئيس الوزرا

 

 )الوطن( مصادر: "إسماعيل" يعرض تقرير الحكومة عن األداء نصف السنوي األسبوع المقبل

إسماعيل، رئيس الوزراء، سيعرض تقريره نصف السنوى حول أداء الحكومة، وماتم قالت مصادر برلمانية، إن المهندس شريف 

 إنجازه على أرض الواقع من تكليفات السيسي، أمام البرلمان األسبوع المقبل، وذلك عقب اإلعالن عن التعديل الوزاري.

 

 )اليوم السابع( المتحدث باسم الحكومة: ليس لدى معلومات عن مالمح التعديل الوزارى المرتقب

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ليس لديه معلومات عن مالمح التعديل الوزارى المرتقب، موضحًا 

 فبراير على البرلمان. 07سيتم عرضه يوم  أنه

 

 )المصري اليوم( «فض المنازعات»الحكومة توافق على قرارات 

الوزارية لفض منازعات وافق مجلس الوزراء، األربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة التاسعة عشر للجنة 

 موضوعًا. 20االستثمار، والتي تتضمنت 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/3094329
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/3094329
http://gate.ahram.org.eg/News/1389710.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389710.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1862030
http://www.elwatannews.com/news/details/1862030
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84/3093938
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84/3093938
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086375
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086375
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 )بوابة األخبار( مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تعاون مصرية أردنية في مجال البترول

التوقيع على مذكرة التعاون المزمع إبرامها مع وزارة الطاقة وافق مجلس الوزراء علي تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في 

وتهدف مذكرة التعاون إلى تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات لالطالع على  والثروة المعدنية األردنية في مجال الغاز الطبيعي.

 تجارب البلدين، وإيجاد فرص استثمارية تحقق الفائدة المتبادلة للبلدين.

 

 )بوابة األخبار( اء يوافق على مشروع قانون الزراعة العضويةمجلس الوزر

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الزراعة العضوية، لتقلل  تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة ، وتقليل من االنبعاث 

 ة التصدير.الحراري ، باإلضافة إلى إمكاني

 

 )بوابة األخبار( الحكومة تقر اتفاقية تعاون قانوني وقضائي مع الكويت

بشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية واألحوال السيسي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار 

 والجزائية )الجنائية( ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والكويت.الشخصية 

 

 )بوابة األخبار( مجلس الوزراء يوافق على منطقة تجارة حرة مع جنوب وشرق إفريقيا

بشأن اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثالثية بين السوق المشتركة للشرق  السيسيوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار 

 والجنوب األفريقي، ومجموعة شرق أفريقيا، والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي.

 

 خبار()بوابة األ الحكومة تدرس دخول مرافقي مواطني الخليج بدون تأشيرة

قال يحيى راشد وزير السياحة، إن الحكومة تدرس دخول المرافقين من مواطني دول الخليج بدون تأشيرة،  موضحا أن المواطن 

 الخليجي يدخل مصر بدون تأشيرة ولكن المرافقين لهم لم يكن يسمح لهم بذلك.

 

 )بوابة األخبار( عدلي منصور على كوبري بني سويف الوزراء: إطالق اسم

 قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان إطالق اسم عدلي منصور علي كوبري بني سويف تكريما له علي مجهوداته.

 

 )الشروق( فى يوليو المقبل« المحليات»مصدر: انتخابات 

قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية إنه من المقرر إجراء انتخابات المحليات فى يوليو المقبل، على أن يبدأ التجهيز لها بعد 

ليات نهائيا، وتصديق السيسى عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، إلى جانب صدور قانون الهيئة الوطنية إقرار قانون المح

 لالنتخابات.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/633500
http://akhbarelyom.com/news/633500
http://akhbarelyom.com/news/633295
http://akhbarelyom.com/news/633295
http://akhbarelyom.com/news/633494
http://akhbarelyom.com/news/633494
http://akhbarelyom.com/news/633502
http://akhbarelyom.com/news/633502
http://akhbarelyom.com/news/633405
http://akhbarelyom.com/news/633647
http://akhbarelyom.com/news/633647
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=502dd2e1-17f3-47dd-9c37-b551bc52c455
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=502dd2e1-17f3-47dd-9c37-b551bc52c455
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 -البرلمان المصري: 

 )الوطن( رئيس البرلمان يكلف النواب بحضور جلسة التعديل الوزاري

، حالة من االرتباك الشديد بسبب الجلسة المرتقبة األحد المقبل، والتي سيطرح فيها رئيس الوزراء أسماء مجلس النوابشهد 

وقالت مصادر برلمانيه إنه تم التنبيه على جميع النواب بالحضور وعدم الغياب لعقد  .الوزراء الجدد أمام البرلمان للموافقة عليها

 راء من طرح رؤيته في إجراء التعديل الوزاري ومعايير اختيار الوزراء الجدد.الجلسة؛ حتى يتمكن رئيس الوز

 

 )الوطن( بهاء أبوشقة: الموافقة على الحكومة ستكون بأغلبية األعضاء الحاضرين

الدستورية والتشريعية، إن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، سيفتتح قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون 

ثم التصويت من قبل  الجلسة العامة المقرر إجراءها األحد المقبل، بتالوة خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري المراد إجراءه،

تنص على أن يكون التصويت إجماال،  079ب في مادتها وأوضح "أبوشقة" أن الالئحة الداخلية لمجلس النوا .االعضاء علي التعديل

 الفتا إلى أن الموافقة ستكون بأغلبية األعضاء الحاضرين وبما ال يقل عن ثلث عدد األعضاء

 

 )الوطن( حقيبة وزارية 00التعديل الجديد سيشمل : بكري 

النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري المنتظر اإلعالن عنه، األحد المقبأل، سيشهد رحيل مايقرب قال 

 وزيرا من وزراء الحكومة الحالية. 00من 

 

 )الوطن( "الشريف": الحكومة تقاعست في إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي

قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية صريحة وواضحة بسبب 

 تقاعسها في عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على البرلمان، رغم مطالبتنا أكثر من مرة بضرورة عرضها.

 

 )الشروق( أحد أسباب التربص بمصر« الطاقة الذرية«: »النوابدفاع »رئيس 

لطاقة الذرية كانت أحد أسباب قال رئيس لجنة الدفاع واألمن القومى فى مجلس النواب اللواء كمال عامر، إن الهيئة المصرية ل

، ألنها دخلت بالبالد ــ من وجهة نظر األعداء ــ إلى مجال علمى محظور الدخول إليه، وهو استخدام 0992التربص بمصر فى عام 

 الطاقة النووية السلمية.

 

 )الشروق( وفد برلمانى يفتتح الجناح المصرى فى معرض برلين للخضر والفاكهة

نائبا والسفير المصرى بألمانيا بدر عبدالعاطى معرض الخضر والفاكهة فى أرض المعرض  07افتتح وفد برلمانى مصرى يضم 

جناح ضخم يترأسه عبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية وعضو ببرلين والذى تشارك فيه مصر ب

 مجلس النواب.

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1861907
http://www.elwatannews.com/news/details/1861907
http://www.elwatannews.com/news/details/1862003
http://www.elwatannews.com/news/details/1862003
http://www.elwatannews.com/news/details/1862033
http://www.elwatannews.com/news/details/1862033
http://www.elwatannews.com/news/details/1861889
http://www.elwatannews.com/news/details/1861889
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=a55d1170-91b1-42a9-89e7-181a0a7b03a1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=a55d1170-91b1-42a9-89e7-181a0a7b03a1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=3eac7554-de18-4071-bcde-c602d6b32820
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=3eac7554-de18-4071-bcde-c602d6b32820
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 أحزاب وائتالفات:

 )الوطن( السبت.. "دعم مصر" يجتمع لمناقشة التعديالت الوزارية وملف أداء الحكومة

هيئة مكتب "ائتالف دعم مصر"، اجتماعا تنظيميا أمس األربعاء برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس االئتالف، لتحديد عقد 

وقال طاهر أبو زيد، األمين العام لالئتالف، إن هيئة المكتب حددت موعد  موعد مكتب السياسي، وبحث عدد من القضايا العامة.

 ، لبحث ملفات عدة أبرزها التعديل الوزاري وتقرير شامل نصف سنوي ألداء الحكومة.اجتماع المكتب السياسي السبت المقبل

 

 )مصرالعربية( التزم الصمت.. ومجلس األمناء: سنفضح االنقالب«: ساويرس»لـ « عابد»

اشتعلت حدة الخالف داخل حزب المصريين األحرار الليبرالي، ما بين مجلس األمناء بقيادة المهندس نجيب ساويرس، وبين رئيس 

شدة النائب عالء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ورئيس لجنة حقوق الحزب الحالي الدكتور عصام خليل، والذي يدعمه ب

وأعلن مجلس األمناء، في بيان له أمس األول، عن عقده مؤتمرا صحفيا يوم الثالثاء المقبل، لكشف  اإلنسان داخل مجلس النواب.

مؤتمر العام األخير، تال هذا البيان، إعالن حقيقة االنقالب عليه، ومعرفة ما حدث من رئيس الحزب ونوابه ضد المجلس خالل ال

 آخر شديد اللهجة من رئيس الكتلة البرلمانية، عالء عابد، حمل تهديدا صريحا لنجيب ساويرس.

 

 تصريحات صحفية:

 )الشروق( يونيو ثورة واحدة لم تحقق شيًئا يذكر حتى اآلن 00يناير و 72خالد يوسف: 

يونيو ثورة واحدة، وحتى األن لم تحقق هذه الثورة شيئا  00يناير، و 72يونيو:  00يناير و 72عن ثورتى قال المخرج خالد يوسف 

 الذى فعله المصريون أعظم ما فعله الشعب المصرى على مدى تاريخه، ألنها كانت ثورة بال رأس. يذكر، فالحراك الشعبى

 

 (70)عربي جمال عيد: عصر السيسي هو األسوأ للعمل الحقوقي

أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان بمصر، المحامي جمال عيد، أن المنظمات الحقوقية المستقلة في البالد 

تتعرض لضغوط أمنية وقضائية وإعالمية ممنهجة، من أجل إسكاتها أو تحييدها في ما يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير، 

 وأكد ان عصر السيسي هو األسوأ للعمل الحقوقي. السجون، والحقوق والحريات المتعددة.والتعذيب داخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1862795
http://www.elwatannews.com/news/details/1862795
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%A9/1361622-%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%C2%BB-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%C2%BB--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA--%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%B3%D9%86%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%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%A9/1361622-%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%C2%BB-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%C2%BB--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA--%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%B3%D9%86%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=21f135d5-45ca-4238-9558-650faa79658b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=21f135d5-45ca-4238-9558-650faa79658b
http://arabi21.com/story/983666/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 )العربي الجديد( األوروبي إلعادة اإلعمار" يوافق على استراتيجية التعاون مع مصر"

وافق مجلس إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، على استراتيجيته األولى لمصر، والتي تركز على أربع أولويات رئيسية 

وأوضح البنك، في بيان صادر مساء األربعاء، أن األولوية األولى تتمثل في دعم القدرة  .حديدها بالتعاون مع الحكومة المصريةتم ت

التنافسية للقطاع الخاص في مصر، مع تحسين فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتكامل اقتصادي 

 .والشبابأفضل، وزيادة الفرص المتاحة للنساء 

 

 (أصوات مصريهمشروع العاصمة اإلدارية يواجه عقبة جديدة بعد استبعاد شركة صينية )

صمة قالت وزارة اإلسكان إن مشروعا مقترحا بقيمة ثالثة مليارات دوالر بين مصر وشركة صينية حكومية لإلنشاءات في العا

وهذه هي المرة الثانية التي  اإلدارية الجديدة المزمعة لن تنفذه الشركة الصينية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السعر

 تخرج فيها شركة أجنبية من المنافسة بعد خروج الشركة اإلماراتية التي كانت من المقرر أن تنفذه في البداية.

 

 (بوابة االخبار)اتحاد الصناعات : وفد من رجال األعمال الهنود يزور القاهرة 

التقى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية مع وفد من رجال األعمال واتحاد الصناعات الهندية يزور القاهرة 

ويرأس الوفد الهندي أجيت جوبتا وكيل وزارة الخارجية  وة من االتحاد بهدف بحث فرص االستثمار بين البلدينحاليا ؛ تلبية لدع

 .من رجال األعمال 02لشئون دعم شراكات التنمية كما يضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية و

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر احتياطي النقد األجنبي 79.2معلومات الوزراء: 

وأوضح ي النقد األجنبي لدى البنك المركز أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ارتفاع حجم احتياطي

مليار دوالر  72.0مليار دوالر مقارنة  79.2يبلغ  7002المركز، أن حجم احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي في نهاية يناير 

 مليار دوالر. 7.0بارتفاع قيمته  7009في ديسمبر 

 

 (بوابة االخبار) مليون قدم مكعب غاز زيادة يومية بإنتاج حقول األبيض بالصحراء الغربية 72البترول: 

المعدنية، إن حقول األبيض بالصحراء الغربية حققت زيادة فى اإلنتاج اليومى من الغاز الطبيعى قالت وزارة البترول والثروة 

مليون قدم مكعب  202برميل متكثفات ليرتفع إجمالي اإلنتاج من الغاز الطبيعى إلى  0700مليون قدم مكعب و 72بلغت حوالى 

 ألف برميل مكافئ زيت يوميًا. 020كثفات ليصل اإلجمالى إلى ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمت 22. 2يوميًا وحوالى 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72949
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72949
http://akhbarelyom.com/news/633570
http://akhbarelyom.com/news/633570
http://akhbarelyom.com/news/633404
http://akhbarelyom.com/news/633404
http://akhbarelyom.com/news/633257
http://akhbarelyom.com/news/633257
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 (الشروق) مليار دوالر فى يونيو 78يتوقع وصول احتياطيات مصر من النقد األجنبى إلى « بى إن بى باريبا»

مليار دوالر،  78توقع تقرير صادر عن بنك بى إن بى باريبا، ارتفاع احتياطيات النقد األجنبى بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 

 أشهر خالل العام المالى الماضى. 0أشهر من واردات السلع والخدمات، مقارنة مع أقل من  2.8أى ما يغطى نحو 

 

 (رصد) ظهور بقعة زيتية بموقع حفر المترو.. وخبير لرصد: ليس شرًطا أن تكون نفطية

ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، الجدل إلى الحد الذي جعل أثار ظهور بقعة زيتية في موقع حفر محطة "الُنزهة"، 

 بويج" الفرنسية القائمة على المشروع تتوقف عن أعمال الحفر حتى يتم تحليل البقعة وتحديد ماهيتها. -شركة "فينسي

 

 (بوابة االخبار) جنيه 2.87سعر الدينار الكويتي يتراجع والريال السعودي يسجل 

، وذلك بعد قرار البنك 7002فبراير  8تراجعت أسعار العمالت العربية، أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية، في تعامالت األربعاء 

جنيه للبيع، وسجل  سعر  2.80للشراء، و  جنيه 2.87وسجل سعر الريال السعودي  المركزي المصري، الخاص بتحرير سعر الصرف

 جنيه للبيع. 2.92جنيه للشراء، و  2.97جنيه للبيع، وسجل الدرهم اإلماراتي  29.27جنيه للشراء،  29.02الدينار الكويتي 

 

 (جريدة االهرام) مليون دوالر منحة كورية إلنشاء كلية للتعليم الفنى ببنى سويف 7.2

وقع اتحاد المستثمرات العرب وجمعية التنمية الكورية المصرية بروتوكول لتوطيد التعاون التجارى واالستثمارى المشترك، جاء 

فى مجاالت تحلية المياه والطاقة والسياحة وتكنولوجيا  شركة تعمل 00مصر حاليا ويضم أكثر من لفد الكورى الو زيارة ذلك خالل

 المعلومات والتشييد والبناء والصناعات الكيماوية والجلود.

 

 (ة االهرامبواب) أعمال يرافقون ميركل للقاهرةرجل  00و مليار يورو مشروعات ألمانية بمصر 07عبد العاطي: 

مليار يورو سنويا ،وأن الشركات  2.2قال بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا تجاوز 

 00وأكد أن هناك نحو  ومليار يور 07األلمانية تشارك فى مشروعات البنية األساسية والتى تنفذها الحكومة المصرية حاليا بقيمة 

 .ألمانية تزور مصر الشهر المقبل مرافقة للمستشارة األلمانية أنجيال ميركلشركة 

 

 (بوابة االهرام) فبراير 70"التنمية الصناعية" ُتقرر مد تظلمات مستثمري األلف مصنع حتى 

للصناعات الصغيرة، أن هيئة التنمية الصناعية، قررت مد تظلمات مستثمري األلف ذكرت جمعية مستثمري القاهرة الجديدة 

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد شرعت في إجراءات  من شهر فبراير الجاري 70مصنع الذين تم إبالغهم بسحب األراضي إلى 

 .ير الجادين في مشروع األلف مصنعسحب األراضي من عدد من المستثمرين غ

 (الوطن) مناطق عاملة في الذهب 00هيئة الثروة المعدنية: مصر بها رئيس 

مناطق عاملة فى الذهب السكرى على رأسها شركة "حمش" التى  00قال عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن مصر بها 

وأضاف أن شركة ثان دبى تعمل فى منطقتين، باإلضافة  ساندها وندعمها حتى تعود الى االنتاج مره أخرىتعرضت لعثرات لكننا ن

 إلى شركة الكسندر نوبيا والتين بصدد اإلعالن عن الكشف التجارى الستخراج ذهب خالل نهاية العام أو بداية العام المقبل.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=a981d6a6-3c3e-40bf-87e0-72ea322116bd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=a981d6a6-3c3e-40bf-87e0-72ea322116bd
http://rassd.com/200831.htm
http://rassd.com/200831.htm
http://akhbarelyom.com/news/633290
http://akhbarelyom.com/news/633290
http://www.ahram.org.eg/News/202170/5/578103/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202170/5/578103/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389785.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389660.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389660.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1862732
http://www.elwatannews.com/news/details/1862732
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 (المصري اليوم) عراقية لحل أزمة توقف شحن الصادرات -مباحثات مصرية

انت ك، حيث تجرى الحكومة اتصاالت مكثفة مع نظيرتها العراقية، لتذليل العقبات التى تواجه حركة الصادرات المصرية للعراق

األردن، األمر الذى تسبب فى خلق صعوبات أمام دخول الحكومة العراقية أوقفت شحن صادرات مصر إلى بغداد بشكل مباشر عبر 

 السلع المصرية للسوق العراقية.

 

 (درص) مليار جنيه.. وجاٍر محاسبة المسؤولبملفات ضريبية تقدر مصدر بمصلحة الضرائب: الفئران التهمت 

المصرية عن أن الفئران التهمت ملفات ضريبية تقدر المطالبات فيها بأكثر من مليار كشف مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب 

الواقعة إلى اإلهمال  وأرجع المصدر جنيه، مشيًرا إلى اتخاذ إجراءات لتحصيلها ومحاسبة المسؤولين عن ضياع هذه المستحقات

 .الذي تسبب في تعرض ملفات ضريبية كبيرة إلى الضياع

 

 (أصوات مصريه) ى قيد أسهم بنك القاهرةالبورصة توافق عل

وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم األربعاء، على قيد أسهم بنك القاهرة في البورصة، بحسب بيان 

مليار جنيه  7.72بنك القاهرة قد طلب قيد أسهمه في البورصة برأسمال قدره وكان ، صحفي نشرته وكالة أنباء الشرق األوسط

 جنيهات للسهم الواحد. 2مليون سهم بقيمة إسمية  297.2موزعة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086328
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086328
http://rassd.com/200827.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72928
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72928
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) العمالإضراب جزئي بشركة غزل المحلة للمطالبة بصرف مستحقات 

نظم العشرات من عمال وعامالت مصانع المالبس بشركة غزل المحلة، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس إدارة الشركة بقطاع 

من العامالت والعمال  9ركة غزل المحلة بإحالة شئون األفراد لالعتراض على قرار المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لش

 بمصنع المفروشات إلى التحقيق بدعوى اتهامهم بالتحريض زمالئهم على اإلضراب وتعطيل عمليات اإلنتاج بمصانع الشركة.

 

 (رصد) نشطاء لـ"رصد": إضراب المحلة وإعالن سيناء يمهدان لعصيان مدني شامل بمصر

رأى نشطاء سياسيون أن دخول مصر حزام اإلضرابات واالعتصامات سيكون مقدمة للعصيان المدني الشامل وتمهيًدا له؛ مدللين 

على ذلك بما تشهده المحلة من إضرابات واعتصامات بشركة غزل المحلة هناك، وكذلك ما أكده أهالي سيناء بإعالن العصيان 

 فبراير الحالي.  00المدني بداية من 

 

 قضايا المجتمع-7

 

 الصحه

 (الوطن) "مكاوي": الصيدليات ستتوقف عن استالم األدوية المطموس سعرها من الشركات

استالم األدوية من الشركات حتى ال تكون قال الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الصيدليات ستتوقف عن 

كبش فداء إللغاء قرار طمس األسعار القديمة على عبوات األدوية، ما سيعود بالسلب على توفير األدوية، والنتيجة أن الصيدليات 

 ستكون بدون دواء، كما أن المريض لن يحصل على عالجه.

 

 (اليوم السابع) حافظة مجانام 08آالف قرية بـ 0الصحة توزع وسائل تنظيم األسرة بـ

أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم األسرة بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم حاليًا توزيع وسائل تنظيم 

 محافظة مجانا. 08ع ضمن القرى األكثر فقرًا بـ آالف قرية تق 0األسرة بكافة أنواعها فى 

 

 (الشروق) أسابيع 9تسمح للشركات ببيع األدوية القديمة بالسعر الجديد لـ« الصحة»

ة األدوية مع وزير الصحة د. أحمد عماد الدين، لمناقشة توفير األدوية الناقصة، وآليات العمل بالقرار اجتمع ممثلو غرفة صناع

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة د. خالد مجاهد اليوم، السماح للشركات ببيع وائى، أصناف د 0000الوزارى الخاص برفع أسعار 

 .قرار الزيادة بالسعر الجديد، كإجراء مؤقت لضمان توفير نواقص الدواء التشغيالت القديمة التى تم إنتاجها قبل إصدار

http://www.elwatannews.com/news/details/1859759
http://www.elwatannews.com/news/details/1859759
http://rassd.com/200807.htm
http://rassd.com/200807.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1862888
http://www.elwatannews.com/news/details/1862888
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%803-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8018-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/3094318
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%803-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8018-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/3094318
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=10ea75b6-e903-4f9f-9a82-fa2156fd0982
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=10ea75b6-e903-4f9f-9a82-fa2156fd0982
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 التعليم

 (بوابة االخبار) إلغاء امتحان مادة السياسات اإلدارية بجامعة الزقازيق لتسريبه سهوا

امتحان ماده السياسات اإلدارية بالفرقة الرابعة للتعليم المفتوح بكلية  قرر د. خالد عبد الباري رئيس جامعه الزقازيق، إلغاء

 فبراير الحالي وذلك لترك نموذج إجابة مع ورقه األسئلة بطريق السهو.00التجارة وإعادته يوم السبت القادم الموافق 

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) الماضيةمن أسطول النقل خالل الخمس سنوات  %20جمعية مسافرون : السياحة خسرت 

على وحصلت مصر إن حوادث الطرق لها مردود سلبي على المواطن  قال عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة

 مليار جنيه سنويا  02 ، والخسائرألف 72تجاوزت الـ  7002 فين نسب الوفيات وأ عالميا في حوادث الطرق 80عربيا و  09المركز 

 أتوبيس 7200 ليتبقى أقل من من طاقته؛ النحسار السياحة وبيع االتوبيسات %20أسطول النقل السياحي خسر حوالي وأضاف أن 

 

 (الشروق) «غلبان»القطاع الخاص في مصر «: الغرف السياحية»رئيس 

قال كريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع الخاص السياحي في مصر يتحمل حل العديد من المشكالت مضيًفا 

ُيعامل بشكل مختلف في الفندق أو الحافالت  السائح لو نزل الشارع مش هينبسط، لو ركب حافلة عام مش هيتساب، لكنه»

 سنوات. 9إلى عدم خروج أي مظاهرات من العاملين بالسياحة بالرغم من توقف العمل منذ  وأشار «السياحية

 

 (اليوم السابع) وزير السياحة: دراسة تسهيل إجراءات دخول مرافقى السائحين من دول الخليج لمصر

قال يحى راشد، وزير السياحة، إنه يتم العمل حالًيا على االنتهاء من التأشيرة اإلليكترونية بنهاية مايو المقبل، ودراسة مشروع 

اوات المفتوحة السياحى، واإلعداد لألجندة السياحية لكل مدينة سياحية فى مصر على حدا، بجانب دراسة تسهيل إجراءات السم

 دخول مرافقى السائحين من دول الخليج لمصر.

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) مليون جنيه 220الحكومة توافق على بدء تنفيذ محور عدلى منصور فى بنى سويف بـ

قال شريف حبيب، محافظ بنى سويف، إن الحكومة وافقت على البدء فى تنفيذ محور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف، مضيًفا 

 .يل أنشئ فى الثمانينات وهو كوبرى متهالكأنه محور أعلى النيل، وتكمن أهميته فى أن المحافظة يوجد بها كوبرى واحد على الن

 

 اإلسكان

 ( بوابة االخبار) وحدة سكنية بجنوب سيناء 2000فبراير إعالن المستحقين لعدد  02

وحدة من اإلسكان االجتماعي يوم  2000أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، انه سيتم إعالن أسماء المستحقين لعدد 

وأشار المحافظ، خالل اجتماع المجلس التنفيذي  فبراير الجاري وستجري القرعة لتحديد مواقع الوحدات السكنية لكل مستحق 02

 مارس المقبل. 72حتى  70للمحافظة برئاسته إلي انه ال وجود لالستثناءات وسيتم توزيع الشقق ابتداء من 

http://akhbarelyom.com/news/633412
http://akhbarelyom.com/news/633412
http://akhbarelyom.com/news/633302
http://akhbarelyom.com/news/633302
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=de163511-ef0b-42a5-bdc9-ab033617864b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022017&id=de163511-ef0b-42a5-bdc9-ab033617864b
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84/3093321
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84/3093321
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89/3093278
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89/3093278
http://akhbarelyom.com/news/633448
http://akhbarelyom.com/news/633448
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 قباطاأل

 (الوطن) يستقبل مجموعة من الشباب القبطي بالنمسا تواضروس

استقبل تواضروس الثاني، مجموعة من الشباب القبطي من المقيمين بالنمسا الذين جاءوا في زيارة لمصر، ينظمون خاللها 

 وادي النطرون.مؤتمًرا بمركز لوجوس البابوي ب

 

 (االقباط اليومفبراير )هيئة الدفاع : اخالء سبيل ضابط مجدى مكين ال يعنى البراءة وتحديد محاكمته نهاية 

االف  2ل الضابط مجدى مكين امس بكفالة قال محمد عثمان عضو هيئة الدفاع عن مجدى مكين بائع السمك ان اخالء سبي

جنية ال يعنى البراءة وان حبسه احتياطى ال يعنى االدانة ، ولكن الذى سيحدد مصيره جلسات المحاكمة التى توقع ان يتم احالته 

 للجنايات نهاية الشهر الجارى .

 

 أخرى

 (الوطن) طنا شهريا 22تفاقم أزمة الخبز في القليوبية.. و"التموين": زيادة حصة الدقيق لـ

تفاقمت أزمة طوابير الخبز في محافظة القليوبية وسط حالة من الغضب بين المواطنين، على خلفية استمرار خفض حصة 

اإلنتاج، حيث تشهد مخابز المدن والقرى حالة زحام ، ما دفع أصحاب المخابز إلى تقليص %20الدقيق الواردة إلى المحافظة بنسبة 

 شديد للحصول على الخبز، ما أدى إلى زيادة المشاجرات أمام المخابز وعدم السيطرة على الموقف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1861232
http://www.elwatannews.com/news/details/1861232
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=187545
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=187545
http://www.elwatannews.com/news/details/1859987
http://www.elwatannews.com/news/details/1859987
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني

 األخبار األمنية:

 )اليوم السابع( رحالت المواطنينمساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة ويوجه بتأمين 

للمرور، اليوم الخميس، الخدمات المرورية واألمنية المعينة على جميع تفقد اللواء عادل زكى مساعد الوزير، مدير اإلدارة العامة 

 الطرق واالرتكازات األمنية بالطرق السريعة وشدد على تأمين رحالت المواطنين من األقاليم والقاهرة الكبرى.

 

 )المصري اليوم( المئات يتظاهرون في كفر الزيات بعد مصرع شاب داخل مركز الشرطة

تظاهر المئات من أهالي قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء األربعاء، أمام أبواب مستشفى كفر الزيات 

، وللمطالبة بتوقيع كشف الطب الشرعي عليه، بعد «سنة ٤٢»العام؛ احتجاًجا على تأخر تشريح جثة إيهاب محمد عبدالجابر 

 اتهامهم لضباط المباحث بتعذيبه وصقعه بالكهرباء حتى الموت داخل مركز شرطة كفر الزيات.

 

 )بوابة األهرام( ادعى انتماءه ألسرة السيسي مليون جنيه من رجل أعمال 29ضبط شخص استولى على 

، وتمكن من السيسيتلقت هيئة الرقابة اإلدارية بالغا من أحد رجال األعمال بتردد أحد األشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة 

مشروع الواحد ونصف مليون فدان، وبإجراء مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة  29الحصول على مبلغ 

 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة. 9التحريات تم تحديد المذكور وتبين اتهامه فى 

 

 )بوابة األهرام( أمين ومندوب شرطة يغتصبان سيدة وفتاة ويسرقاهما باإلكراه

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مندوب شرطة وعاطل التهامهما باغتصاب سيدة وفتاة بمنطقة جنوب القاهرة "حلوان" 

أيام على ذمة  2وأمرت النيابة بحبس مندوب الشرطة والعاطل  باالشتراك مع آخرين" أمين شرطة وسائق وعامل و"قواد".

 .التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين

 

 )اليوم السابع( مجهولون يشعلون النيران بسيارة أمين شرطة بمديرية أمن اإلسماعيلية

يران بسيارة مالكى، خاصة بأمين شرطة بمركز شرطة التيل الكبير، أسفل منزله بمدينة أشعل مجهولون، اليوم الخميس، الن

 القرين بمحافظة الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

 )الوطن( فى هجومه على وزير العدل« الجيوشى»يطلب التحقيق مع « القضاء األعلى»

خاطب مجلس القضاء األعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أمس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب قاٍض للتحقيق 

حق وزيرى العدل والمالية  جنايات شمال القاهرة، على خلفية تجاوزه فى 77مع المستشار خليفة الجيوشى رئيس الدائرة 

 ومهاجمته لهما على المنصة خالل جلسته أمس األول، وتأكيده حبسهما لعدم إصالح قاعات المحاكم.

http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3094325
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3094325
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http://www.elwatannews.com/news/details/1858583
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 محاكم ونيابات:

 )بوابة األهرام( النيابة ُتخلي سبيل نجلي مهدي عاكف في قضية "تمويل جماعة اإلخوان"

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسالم الجوهري، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام األول، 

إخالء سبيل اثنين من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام األسبق لجماعة اإلخوان، وابنته تدعي علياء عاكف، وذلك بعد أن 

 920تماع ألقوالهم صباح اليوم األربعاء، في التهم المنسوبة إليهم بتمويل جماعة اإلخوان المسلمين علي ذمة القضية تم االس

 ، بدون ضمانات من سراى النيابة.7002لعام 

 

 )بوابة األهرام( استدعاء نجلة الناقد الرياضي عالء صادق لسماع أقوالها فى "تمويل اإلخوان"

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشارإبراهيم صالح، المحامي العام األول، استدعاء إنجي، نجلة الناقد الرياضي 

 عالء صادق لسماع أقوالها في اتهامها في تمويل جماعة اإلخوان.

 

 )بوابة األهرام( المواطنين براءة مدحت بركات من اتهامه بالنصب على

قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البربري، ببراءة رجل األعمال مدحت بركات، من اتهامه بالنصب على 

رجل األعمال علي خلفية اتهامه باالعتداء على أعضاء يجدر اإلشارة إلى أن قوات أمن الجيزة قد ألقت القبض على  المواطنين.

 لجنة استراداد أراضي الدولة.

 

 )بوابة األخبار( مليار جنيه 02سماع مرافعة دفاع وزير الري األسبق في اتهامه بإهدار 

وزير الري األسبق د. محمد نصر عالم، وأحمد عبدالسالم قورة رئيس مجلس تنظر محكمة جنايات الجيزة، سابع جلسات محاكمة 

ألف فدان بالعياط، مما تسبب  79إدارة الشركة المصرية الكويتية الستصالح األراضي، التهامهما بتسهيل استيالء الشركة على 

 سة سماع مرافعة الدفاع.مليون جنيه من المال العام، ومن المقرر لهذه الجل 079مليار جنيه، و 02في إهدار 

 

 )بوابة األخبار( مارس.. الحكم في دعوى عزل وزير الداخلية ١٣

فبراير، تأجيل دعوى تطالب بعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكما قضائيا  8قررت محكمة األمور المستعجلة بعابدين، األربعاء 

 مارس للحكم. 00أمين شرطة لجهة عمله إلى جلسة بعودة 

 

 (70)عريي شهرا 00التحقيق مع مرتضى منصور.. سبَّ السيسي منذ 

شهرا، من ِقَبل محام، ضد عضو  00فتح التحقيق في بالغ مقدم منذ نحو  عام في مصر، المستشار نبيل صادق،قرر النائب ال

عبر عدد من المداخالت  السيسي"مجلس نواب ما بعد االنقالب"، رئيس نادي "الزمالك"، مرتضي منصور، يتهمه بإهانة وتهديد 

 التلفزيونية.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1389667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389644.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389644.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389641.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389641.aspx
http://akhbarelyom.com/news/633729
http://akhbarelyom.com/news/633729
http://akhbarelyom.com/news/633345
http://akhbarelyom.com/news/633345
http://arabi21.com/story/983838/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-11-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( التطوير والتوسعة لطريق القاهرة العين السخنةالقوات المسلحة تنفذ أعمال 

تهيب الشركة الوطنية إلنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالمواطنين 

كم/ساعة  8العين السخنة" االلتزام بتقليل السرعات المحددة أثناء السير على الطريق بواقع ) -المسافرين عبر طريق "القاهرة 

كم/ساعة لسيارات النقل(، نظًرا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير فى مناطق متفرقة من  90للسيارات المالكى، و

 واألمان للمسافرين، ومنًعا لوقوع أى حوادث من شأنها التأثير على حركة المرور بالطريق. الطريق، وذلك لضمان السالمة

 

بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة القوى العاملة الهيئة الهندسية توفر المئات من فرص العمل ألبناء 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( الصعيد بالمشروعات القومية

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة باستقبال مايقرب من مائتين عامل من التخصصات 

عة ن يمثلون الدفالمختلفة من أبناء محافظة قنا للعمل بالمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بمحور قناة السويس، والذي

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

 محافظات الوجه القبلى والمناطق النائية.

 

 )بوابة األخبار( أنفاق وتضبط كميات من المخدرات والسالح 9المتحدث العسكري: حرس الحدود تدمر 

أعلن المتحدث العسكري العقيد أ.ح. تامر الرفاعي، عن أبرز جهود قوات حرس الحدود في حماية حدود البالد على كافة االتجاهات 

اني الميداني تمكنت قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثوقال انه  .7002/  7/ 2 - 0/ 02اإلستراتيجية خالل الفترة من 

فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وضبط عربة عثر بداخلها على خزنة بندقية  9من اكتشاف وتدمير عدد 

 عبوة ناسفة بمنطقة شمال سيناء . 72طلقة وبكرة فتيل تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة واكتشاف عدد  72آلية وعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29609
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29609
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29608
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29608
http://akhbarelyom.com/news/633465
http://akhbarelyom.com/news/633465
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السناوي

 

 )بوابة األخبار( مجندين برصاص مجهولين جنوب العريش 0إصابة 

فبراير، وتم نقلهم لمستشفى  8مجندين من قوات أمن بشمال سيناء برصاص  مجهولين جنوب العريش، األربعاء  0أصيب 

 العريش العسكري للعالج.

 

 )اليوم السابع( إطالق صواريخ على إيالت من سيناء وزارة الدفاع اإلسرائلية:

صواريخ، زعمت أنها ُأطلقت من سيناء تجاه مدينة إيالت، ولم  2قالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية إن القبة الحديدية استطاعت صد 

العبرية عن متحدثة باسم الجيش قولها أن "بعضا  ونقلت وسائل اإلعالم . يصدر أى تعليق من الجانب المصرى على هذه المزاعم

من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية"، فى اشارة إلى المنظومة الدفاعية االسرائيلية العتراض 

 الصواريخ.

 

 )الوطن( مصدر عسكري: جار التحقق من االدعاء بإطالق صواريخ على إيالت

أنَّه جار التحقق من االدعاء بإطالق صواريخ على مدينة إيالت، وفقا لما زعمته الصحف والمواقع  مصري أكد مصدر عسكري

 اإلسرائيلية.

 

 )المصري اليوم( حماس: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على نفق بين غزة ومصر

قتل فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون بجروح، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الخميس نفقا على الحدود بين قطاع 

 فرانس»القدرة، المتحدث باسم الوزارة لوكالة  وقال أشرف غزة ومصر، كما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وشهود عيان.

عاما، وأصيب خمسة آخرون بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي  08عاما، ومحمد األقرع،  72استشهد حسام الصوفي، « »برس

 «.المصرية-على الحدود الفلسطينية

 

 )مصرالعربية( أهالي سيناء يعانون.. ال صحة وال زراعة وال تعليم :"أمين "القبائل العربية

 كشف خميس عبيد، أمين عام القبائل العربية، المعاناة التي يعيش فيها أهالي شمال سيناء، قائال: "أهالي سيناء في الشمال ال

 حول وال قوة لهم ال زراعة وال صناعة وال صحة وال تعليم"، الفتا إلي أن معظمهم يعيش على المنافذ.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/633350
http://akhbarelyom.com/news/633350
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/3094195
http://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/3094195
http://www.elwatannews.com/news/details/1863116
http://www.elwatannews.com/news/details/1863116
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086441
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