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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6402يناير  40نشرة   مرصد اإلعالم المصري       2   

 

 السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتوجه إلى السعودية اليوم  يشكرو النهضة بأديس أبابا والقاهرة والخرطومسلسلة اجتماعات حول سد 

أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سامح شكرى سيتوجه اليوم إلى السعودية الستكمال 

وقال، خالل لقائه عددا من الصحفيين،  السعوديالمشاورات التى أجراها أمس األول ومتابعة أعمال المجلس التنسيقى المصرى 

إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا، حيث سيستقبل شكرى وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور فى مصر فى التاسع 

قات الثنائية من يناير الجاري، فى إطار التشاور المستمر بين البلدين واإلعداد للجنة العليا المشتركة إضافة إلى بحث العال

لقمة  62والقضايا اإلقليمية سواء فى أفريقيا أو المنطقة العربية، كما يشارك فى االجتماعات الوزارية الخاصة بالدورة العادية 

وأوضح أن شكري سيقوم بنشاط مكثف خارجى خالل يناير  من يناير الجاري.  62الى  62منظمة االتحاد اإلفريقى فى إثيوبيا من 

سيزور ألمانيا فى األسبوع الثانى من يناير لدفع العالقات الثنائية وبحث العديد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات  الجاري، حيث

ة وحول قضي االهتمام المشترك. وقال إن بداية العام الجديد ستشهد نشاطا دبلوماسيا مصريا مكثفا تجاه عدد من دول أفريقيا. 

بو زيد أن هناك سلسلة من االجتماعات الفنية التى ستعقد خالل المرحلة المقبلة، وقال إنها سد النهضة، أكد المستشار أحمد أ

يناير لمناقشة المقترحات التى طرحتها مصر على المستوى الفنى والنظر فى  7أو  2ستبدأ باجتماع ينعقد فى أديس أبابا فى 

شهر الجارى للجنة الفنية الثالثية، حيث ستناقش العرض مدى جدواها الفني، وسيعقد بعد ذلك اجتماع فى القاهرة نهاية ال

 المشترك للشركتين الفرنسيتين.

 0/0/6402 األهرام

 ت اإلستراتيجية المصرية السعوديةشكرى يتفق مع ولى ولى العهد السعودى على دفع العالقا

سامح شكرى وزير الخارجية التقى خالل زيارته إلى المملكة بأن  اسم وزارة الخارجيةصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ب

بسمو األمير/ محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى، حيث استعرض  6402ديسمبر  10العربية السعودية يوم الخميس 

الجانبان مسار العالقات الثنائية بين البلدين واإلعداد لالجتماع القادم لمجلس التنسيق المصرى السعودى، كما تم مناقشة 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية, بأن المسئولين  التطورات اإلقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع فى سوريا واليمن وليبيا.

لى إستراتيجية العالقات المصرية السعودية، وضرورة الُمضى قدمًا بدفعها نحو المزيد من المصرى والسعودى أكدا خالل اللقاء ع

 التقدم واالزدهار تأسيسًا على جذورها التاريخية والروابط القوية والخاصة بين الشعبين المصرى والسعودى على مدار التاريخ .

توفير كل أشكال الدعم السياسي كى تشهد المرحلة القادمة المزيد كما أكد الجانبان على عزم القيادتين المصرية والسعودية على 

من الترابط والتضامن المصرى السعودى, وأن تعكس مشروعات وبرامج التعاون الجارى بلورتها ومتابعة تنفيذها حاليًا دلياًل 

 ماديًا على عمق وخصوصية العالقات بين البلدين.

 0/0/6402 موقع وزارة الخارجية المصرية

 وزارة الخارجية تدين إحراق السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران

باسم وزارة الخارجية عن إدانة مصر لحادثتي إحراق السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية أعرب المتحدث الرسمي 

في مدينة مشهد بإيران، مؤكدا على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وسالمة األفراد العاملين بها، 

 .القنصليةوالتي كفلتها اتفاقيات فيينا للعالقات الدبلوماسية و

 1/0/6402 موقع وزارة الخارجية المصرية

http://www.ahram.org.eg/News/131775/25/466634/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=98cc0534-0b8f-4d3a-a8a5-3667b8787f82
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b5e9c747-a629-44f9-87e8-5eba70e026dc
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 أبيب لدعم القضية الفلسطينية الخارجية: قرار إعادة السفير المصرى لتل

أن قرار إعادة السفير المصرى لتل أبيب يأتى فى إطار دعم القضية الفلسطينية، والدور  المصرية أكد المتحدث باسم الخارجية

الذى تضطلع به مصر خالل الفترة المقبلة، حيث سيؤدى ذلك إلى التنسيق بين المواقف ونقل الرسائل بين األطراف المختلفة 

بشأن القضية الفلسطينية إضافة لعضوية مصر  حيث نجد أنه من الطبيعى أن يتقلد السفير المصرى مهام منصبه للتواصل

وأضاف أبو زيد أنه ال توجد  بمجلس األمن الدولى يتيح فرصة أكبر لعودة المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلى والفلسطيني. 

ى جانب المصرمقترحات ومبادرات محددة إلعادة عملية السالم لمسارها الطبيعى فى الوقت الحالى ولكن االتصاالت مستمرة من ال

مع كافة األطراف للبحث عن نقطة ارتكاز قوية إلعادة المفاوضات وإطالق عملية سياسية جادة للتسوية الشاملة والعادلة 

للقضية الفلسطينية وتقدير وتقييم لألوضاع، حيث إن تبادل الرؤى واألفكار مطروح دائما على الطاولة ويرتبط باإلرادة السياسية 

 لتحريك الملف.

 0/0/6402 األهرام

 موقع "واال" اإلسرائيلي يعرض صورة السفير المصري بعد تسلم عمله في تل أبيب

جديد حازم خيرت في تل أبيب، الذي تقلد منصبه رسميا اليوم عرض موقع "واال" اإلسرائيلي عبر اإلنترنت صورة السفير المصري ال

األحد. ونوه الموقع أن المهمة الرئيسية اآلن أمام خيرت هي العمل على دعم العالقات اإلسرائيلية المصرية، واألهم التواصل مع 

 الكثير من األطراف بالمجتمع في تل أبيب من أجل بناء عالقات وثيقة للسالم.

 0/0/6402 بوابة األهرام

 

 القومي األمن تحديات لمواجهة كأداة طرحت العربية القوة: الخارجية

يناير، بأن فكرة القوة العربية المشتركة طرحت  1صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، األحد 

جاء ذلك ردا على  بشكل عام كأداة لمواجهة التحديات التي تواجه األمن القومي العربي بكافة أشكالها واإلرهاب أحد هذه األشكال. 

لق عليه التوترات الطائفية الحالية في المنطقة تعزز من أهمية اإلسراع في تشكيل من القوة العربية سؤال عما إذا كان ما يط

وفيما يتعلق بليبيا.. قال أبو زيد أن مهمة مارتن كوبلر المبعوث األممي إلى ليبيا تتركز حاليا على مسألة التواصل مع  المشتركة.

ق الصخيرات .. مشيرا إلى أن المبعوث األممي قام بزيارات إلى كل من طبرق وطرابلس األطراف الليبية لتوفير الدعم المطلوب التفا

حيث التقى مع أعضاء من مجلس النواب الشرعي والتقى مع المؤتمر الوطني المنتهية واليته والهدف من كل هذه االتصاالت وفقا 

المختلفة التفاق الصخيرات ووضع الضمانات لنجاح هذا  لما قاله هو الحصول على الدعم الكافي داخل األوساط والدوائر الليبية

االتفاق وحكومة الوفاق الوطني في أداء المهام الموكلة إليها لتأكيد هناك تحديات تواجه االتفاق ولكن الحرص اآلن على دعم 

لمبعوث األممي.. أوضح وحول الدعم الذى تقدمه مصر ل المبعوث األممي في أداء الدور الذي يقوم به ودعم اتفاق الصخيرات. 

المتحدث أن الدعم المصري بدأ قبل التوقيع لتوفير الدعم الكافي التفاق السالم وذلك لدعم خطة كوبلر الذي تحرك على أساسها 

وتوفير الزخم اإلقليمي والدولي والتواصل مع األطراف الليبية للترويج لالتفاق من خالل التأكيد على عناصره وعلى أهمية وصول 

الليبية و وقيادات الحكومة لتسهيل وتذليل أية  طراف الليبية التفاق المطلوب مشيرا إلي أنه يتم التواصل اآلن مع األطرافاأل

 عقبات.

 1/0/6402 بوابة االخبار

http://www.ahram.org.eg/News/131775/25/466634/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/229/837062/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56896a95324f8d34333cf063/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-1451846293
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 وفد فنى يغادر القاهرة غدًا لحضور اجتماعات سد النهضة فى أديس أبابا

يغادر القاهرة، غدًا الثالثاء، وفد فنى من وزارة الرى، متجهًا الى العاصمة االثيوبية أديس أبابا لدراسة المقترح المصرى بفتحات 

بوابات، بحضور استشارى من شركة "سالينى" اإليطالية المنفذ للسد. ويشمل تصميم  0إلى  6من  تصريف المياه خلف سد النهضة

سد النهضة، فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه، ويشمل المقترح 

ار تدفق المياه خالل فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف جسم لضمان استمر

النيل فى اتجاه السودان ومصر، حيث سيتم خالل االجتماع مناقشة الدراسات الفنية المصرية واالثيوبية للوصول الى تقرير سيتم 

زى "كوربت"، الذى سيتولى رفعه الى اللجنة السداسية. ويتم حاليا التنسيق بين اللجنة الفنية الوطنية، والمكتب اإلنجلي

التعامالت اإلدارية والمالية مع المكتبين االستشاريين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" المنفذان للدراسات الفنية، حول الصياغة التى سيتم 

 كتابتها فى العقود "المسودة القانونية".

 0/0/6402 اليوم السابع

 وزير خارجية موريتانيا يبحث مواجهة التطرف في مؤتمر باإلسكندرية

وزير خارجية موريتانيا قادما من بالده عن طريق المغرب في زيارة لمصر تستغرق عدة  "حمادي ولد أميمو"وصل إلى القاهرة 

وقالت مصادر مسئولة إن مطار القاهرة استقبل الساعات الماضية عدًدا كبيًرا من كبار المسئولين والمفكرين والشخصيات  .أيام

العربية واإلسالمية للمشاركة في مؤتمر بعنوان " صناعة التطرف : قراءة في تدابير المواجهة الفكرية" يعقد بمكتبة اإلسكندرية 

مفكًرا وباحًثا من مصر والوطن العربي وبريطانيا وإيطاليا في مجاالت التطرف واإلرهاب وعلم االجتماع  624بحضور ما يزيد على 

وأشارت المصادر إلى أن جلسات المؤتمر ستناقش العديد من الموضوعات ومنها العلوم االجتماعية  والعلوم السياسية واإلسالمية.

 العديد من الدول في مجال المكافحة الفكرية للتطرف واإلرهاب .والتطرف واإلرهاب واإلعالم الجديد، وعرض تجارب 

 1/0/6402 رامبوابة األه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-/2522189#.VoownPkrLIU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836790/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-.aspx
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 اسة الداخلية يالس

 -الرئاسة المصرية :

 السيسي يستقبل أمين "التعاون اإلسالمي" ويؤكد أهمية التحرك العاجل لنزع فتيل األزمات الراهنة

عالء يوسف وصرح السفير .أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية "إياد مدني"استقبل السيسي 

المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن إياد مدني أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بصفتها الرئيس الحالي للقمة 

 . اإلسالمية من أجل تعزيز التضامن اإلسالمي ودعم الدور الذي تقوم به منظمة التعاون اإلسالمي

 1/0/6402 بوابة األهرام

 السيسي يجتمع برئيس الوزراء 

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن  .شريف إسماعيل رئيس الوزراءاستقبل السيسي، 

كما استعرض التقدم الُمحرز على صعيد تنفيذ .رئيس الوزراء تناول خالل اللقاء متابعة تكليفات الرئيس المختلفة إلى الحكومة

بمنطقة قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وتطوير  عدٍد من المشروعات القومية، من بينها مشروع التنمية

 .كما عرض نتائج اجتماع وحدة الصين وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، باإلضافة إلى تطوير شبكة الطرق القومية.
سيتم طرحها على الجانب الصيني  وذكر السفير عالء يوسف، أن الرئيس أكد على أهمية اإلعداد الجيد لمشروعات التعاون التي

 . بما يساهم في أن تمثل زيارة رئيس الصين القادمة لمصر نقلة نوعية في عالقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين

 1/0/6402 بوابة األهرام

 السيسي يؤكد لرئيس مجلس األمة الكويتي اهتمام مصر بتفعيل نشاطها البرلماني

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة .رئيس مجلس األمة الكويتي "مرزوق الغانم"استقبل السيسي، 

قد رحب بتعزيز مصر لنشاطها البرلماني على كافة األصعدة اإلقليمية والدولية، الجمهورية، بأن رئيس مجلس األمة الكويتي 

 الصعيد البرلماني. منوًها إلى اهتمامه بِاستعادة مصر لعضويتها في االتحاد البرلماني الدولي في ضوء دورها المحوري على

 1/0/6402 بوابة األهرام

 الهندسية للقوات المسلحة الستعراض موقف المشروعات القوميةالسيسي يجتمع برئيس الهيئة 

باللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باإلضافة إلى عدد من قيادات الهيئة وكبار  السيسياجتمع 

تماع استعراض الموقف وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خالل االج.االستشاريين

 .التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات العامة والخاصة

 6/0/6402 بوابة األهرام

 السيسي يجتمع بمميش لمناقشة تطورات حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد

ية الجانباجتمع السيسي، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الستعراض التطورات الجارية على صعيد حفر القناة 

وصرح .لميناء شرق بورسعيد، لتيسير عبور السفن المتجهة إلى الميناء دون تعارض مع السفن العابرة لقناة السويس ذاتها

السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، أن الفريق مميش قال إن القناة الجانبية ستساهم في رفع تصنيف 

ر مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يولي أهمية لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم ميناء شرق بورسعيد، في إطا

 االستفادة من الموقع اإلستراتيجي المتميز لمصر.

 6/0/6402 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837030/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837020/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836950/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836645/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836628/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86.aspx
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 -الحكومة المصرية :

 محلب والوزيرى وأحمد درويش يتفقدون اليوم المشروعات االقتصادية شرق بورسعيد

اإلستراتيجية والقومية، واللواء كامل يتفقد اليوم االثنين، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات 

الوزيرى رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية اإلدارية السابق، ورئيس الهيئة 

  .العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد

 0/0/6402 اليوم السابع

 رئيس الوزراء يبحث اليوم توفير السلع وضبط األسعار 

ة االقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم االثنين اجتماع المجموع

وعدد من الوزراء، وسط غياب عدد آخر من وزراء المجموعة االقتصادية نظرا لتواجدهم فى السعودية، لحضور االجتماع الثالث 

ر تابعة آخإلعالن القاهرة. ويناقش اجتماع المجموعة االقتصادية جهود الحكومة فى توفير السلع التموينية، وضبط األسعار وم

مستجدات مشروع السالسل التجارية، باإلضافة إلى مناقشة عدد من المشروعات االقتصادية والقوانين التى تعمل عليها الحكومة 

لجذب االستثمارات والمستثمرين. كما يلتقى رئيس الوزراء اليوم بمستشار األمين العام لألمم المتحدة لمناقشة عدد من القضايا 

 .بيةعلى الساحة العر

 0/0/6402 اليوم السابع

  المصرى بالرياض –اليوم.. بدء االجتماعات التحضيرية للمجلس التنسيقى السعودى 

المصرى بالرياض، اليوم  -الثالث للمجلس التنسيقى السعودى تبدأ االجتماعات التحضيرية، على مستوى الوزراء لالجتماع 

االثنين، والذى يستمر لمدة ثالثة أيام، بمشاركة وزراء التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والخارجية سامح شكرى ووزير التربية 

  .والتعليم الدكتور الهاللى الشربينى، ووزير اإلسكان الدكتور مصطفى مدبولى

 0/0/6402 اليوم السابع

 شريف أسماعيل يترأس اجتماعا لوحدة الصين 

التحضيرات النهائية لموضوعات ومشروعات التعاون التى  ترأس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اجتماعًا لوحدة الصين، لبحث

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى .سيتم طرحها خالل زيارة رئيس الصين تشى جينبينج لمصر خالل الشهر الحالى

نى مرتقبة للرئيس الصيباسم مجلس الوزراء بأن شريف إسماعيل أكد خالل االجتماع األهمية التى يوليها الجانب المصرى للزيارة ال

فى دفع التعاون المصرى الصينى الى آفاق أرحب تتناسب مع عمق العالقات بين البلدين، مشددا على ضرورة أن تتسم 

 الموضوعات واالتفاقات الثنائية التى سيتم التوقيع عليها خالل الزيارة بالشمول والتنوع، بما يحقق النمو للشعبين.

 0/0/6402 األهرام

  محافظ الدقهلية يقيل نائب رئيس مركز دكرنس ومدير عام النظافة بالمحافظة

ومدير النظافة مع خصم الحافز أصدر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قراًرا بإقالة نائب رئيس مركز دكرنس 

من الحافز وذلك  %62وتحويلهم للشئون القانونية ونقلهم إلى مكان آخر، وتوجيه إنذار شديد اللهجة لرئيس المركز وخصم 

 .لتدنى مستوى النظافة بالمركز

 0/0/6402 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2522241#.VooxtfkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/2522230#.Vooxu_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D9%85/2522221#.VooyN_krLIU
http://www.ahram.org.eg/News/131775/25/466519/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84--%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8/2522135#.VooxzfkrLIU
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 -البرلمان المصرى :

 أبوشقة يعلن ترشحه لرئاسة اللجنة التشريعية بـ"النواب"

أعلن النائب بهاء الدين أبو شقة ترشحه على رئاسة اللجنة التشريعية، هذا بخالف كونه مرشًحا قوًيا لرئاسة الهيئة البرلمانية 

للكتلة الوفدية بمجلس النواب، جاء ذلك عقب االنتهاء من إجراءات عضوية مجلس النواب والتي دعت إليها األمانة العامة اليوم 

بينما قال النائب المعين أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي إنه سينضم إلى لجنة الخطة والموازنة ولن يرشح نفسه .األحد

 لالختالف حول مناصب.ألي منصب وال يوجد وقت 

 1/0/6402 بوابة األهرام

 -واالئتالفات :األحزاب 

 مصادر: جهود البدوي باءت بالفشل إلقناع بعض مرشحى "الوفد" بالتنازل عن رئاسة الكتلة البرلمانية

كشفت مصادر بحزب الوفد، عن تفاصيل وكواليس االجتماع المشترك للهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب، الختيار رئيس 

الذين  2الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب جلس لمدة ساعتين متواصلتين مع المرشحين الـوقالت المصادر إن .الكتلة البرلمانية

يتنافسون على رئاسة الهيئة البرلمانية، فى محاولة منه إلقناع البعض بالتنازل، وهو ما باء بالفشل، ولم يصل لتوافق بين 

 المرشحين، وانسحب فقط أحمد السجينى، والباقى رفضوا.

 1/0/6402 بوابة األهرام

 -تصريحات :

  والتحالفات لم تقم على برامج وطنيةتهانى الجبالى": القوى السياسية بال رؤية 

قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى اإلجتماعية، إنها تجرى عدد من الحوارات مع بعض القوى 

 اإلجتماعية لتأسيس حزبها الجديد التحالف الجمهورى، مشددة على أنها لن تقوم بإجراء حوارات مع أى من التكتالت السياسية

القوى السياسية، قائلة:" ليست لديها رؤية عشان نتناقش معاها ولن نتحاور معها خالل  موجودة على الساحة اآلن. وهاجمتال

  .الفترة المقبلة"، مضيفة أن الحوارات واالتفاقات والتحالف يجب ان تقوم على جانب العمل الوطنى

 0/0/6402 اليوم السابع

 

 

 -ميديا :سوشيال 

  عاصم عبد الماجد يحرض عناصر اإلخوان ضد المؤسسات الدينية المصرية

أحد مؤسسى الجماعة اإلسالمية، والهارب فى الخارج، هجومًا عنيفًا على المؤسسات الدينية فى مصر، شن عاصم عبد الماجد، 

يناير. وحرض عبد الماجد فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  62زاعمًا أنهم لن يستطيعوا وقف دعوات التظاهر فى 

 .يناير 62ودار اإلفتاء حول التظاهر فى ذكرى  أنصار جماعة اإلخوان على عدم االستماع لرأى المؤسسات الدينية

 0/0/6402 اليوم السابع

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/836998/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/837122/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89/2522104#.VooyKvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/2522082#.VooySPkrLIU
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 النشره المجتمعيه

 أوال:الحراك المجتمعي

فندق "سلطان بيتش" بالغردقة لعدم صرف رواتبهمإضراب عمال   

الفندق  ويذكر أن شهور 1أضرب العاملون بفندق "سلطان بيتش" بالغردقة  احتجاجا على تأخر رواتبهم منذ 

تم القبض عليه عام حيث  ملك رجل األعمال مجدي يعقوب نصيف،  صاحب الشركة الثالثية بمدينة نصر

البنوك، وتم اإلفراج عنه، ثم ُقبض عليه مرة أخرى بتهمة تقديم رشوة بسبب التعثر في دفع قروض  6442

قضية  11يناير تم القبض عليه، بعد أن أدين في  62وعقب ثورة  6404لمسؤول بنكي وتم اإلفراج عنه عام 

 .سنوات تم إخالء سبيله مرة أخرى 2عاما، وبعد أن قضى منها  20شيكات ووصلت عقوبته إلى الحبس 
 رصد 6402-0-1

 ثانيا:قضايا المجتمع

 أقتصاد

 جنيه مليار 7.2 بـ خزانة أذون طرح

مليار جنيه  7.2، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6402يناير  1طرح البنك المركزي المصري، اليوم األحد 

المصري أعلن عن ارتفاع حجم العجز في الموازنة العامة للدولة يذكر أن البنك المركزي و نيابة عن وزارة المالية

مليار جنيه، ويتم تمويل عجز الموازنة عن طريق طرح البنك  672.014خالل العام المالي الماضي بلغ نحو 

المركزي ألذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح 

 الدول العربية والقروض الدولية.من 
 6402-0-1 بوابة االخبار

 مليار دوالر مستحقات شركات البترول األجنبية لدى مصر 1

، إن مستحقات شركات النفط األجنبية لدى 6402يناير  1قال وزير البترول المصري طارق المال اليوم األحد 

مليون  144ارتفاعها بنحو  ، فيما يشير إلى6402الحكومة المصرية بلغت نحو ثالثة مليارات دوالر بنهاية ديسمبر

 ولم يخض المال في تفاصيل ولم يعط سببا الرتفاع حجم المستحقات. دوالر عن مستواها في أكتوبر
 6402-0-1 بوابة االخبار

 أشهر 1مليار دوالر تمويال خالل  2.2« : األهرام»وزيرة التعاون الدولى لـ 

مليار دوالر خالل  2ر2ى الحصول على منح وقروض تصل قيمتها الصرحت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ب

الثالثة أشهر الماضيه، ونعطى أولوية للحصول على تمويل للمشروعات التنموية التى تعمل على تحسين 

البنية األساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين كما يأتى ضمن أولوياتنا تمويل المشروعات القومية 

 .مليون دوالر 024فاوض على منحة صينية بقيمة الكبرى ومنها محور تنمية قناة السويس حيث تم الت
 6402-0-0 جريدة االهرام

http://rassd.com/172019.htm
http://akhbarelyom.com/article/568920bc90e1f9db79a430d6/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-7-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1451827388
http://akhbarelyom.com/article/56890a2890e1f9f26e554ce8/3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1451821608
http://www.ahram.org.eg/News/131775/5/466588/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB---%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85.aspx
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 .. وإستراتيجية التطوير أمام وزير التجارة6400"المستلزمات الطبية": نصف المصانع أغلقت منذ

طالب مصنعو قطاع المستلزمات الطبية غير الدوائية الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والصحة، 

بتبني إستراتيجية جديدة لتنمية القطاع وأكدوا أن القطاع يمتلك إمكانيات عديدة تمكنه من مضاعفة حجم 

الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة  سنوات، وقال 2مليارات جنيه عدة مرات خالل  1استثماراته البالغة نحو 

صناعة األجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن غياب 

استراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع المستلزمات وعدم حل المشكالت التي يعاني منها أدى الي تراجع عدد 

 مصنعا حاليا. 062إلي  6400قبل عام مصنعا  602المصانع العاملة بالقطاع من 
 6402-0-1 بوابة االهرام

 

 6402ار جنيه ودائع بصندوق التوفير ملي 22.1اإلحصاء: 

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، اليوم اإلثنين، في نشرته السنوية إلحصاءات الخدمات البريدية، 

مليار  71.1، مقابل 6400/6402مليار جنيه عـام  22.1إن قيمة المبالغ المودعة بصندوق التوفير، بلغت 

 .64.0بلغت نسبتها  بزيادة 6401/6400جنيه عام 
 6402-0-0 البوابه نيوز

 

 الحكومة المصرية تتكتم مصير "صندوق إعادة الهيكلة" بعد إفالسه

أثارت جهود حكومية لبيع عدد من األراضي المملوكة لشركات عدد من قطاع األعمال العام تساؤالت حول مصير 

إعادة هيكلة شركات قطاع األعمال العام، والذي أسسته حكومة الدكتور أحمد نظيف، في فترات سبقت  صندوق

بالتجديد لمجلس  6401و 6406، وتبعتها حكومات ما بعد الثورة، التي أصدرت قرارات عامي 6400يناير  62ثورة 

تمويله من أرباح شركات قطاع ويواجه الصندوق خطر اإلفالس في الوقت الراهن، بعد نضوب  إدارة الصندوق

شركة، قبل نقل القابضة للصناعات الغذائية إلى إشراف وزارة التموين، بدال  007األعمال العام البالغ عددها 

 من االستثمار، وكذلك من عوائد بيع األصول وخصخصة الكيانات التي بدأ بيعها، منذ تسعينات القرن الماضي.
 6402-0-1 مصر العربيه

 

 تراجًعا في حركة بيع المشغوالت الذهبية %72"واصف": 

قال عضو شعبة الذهب في االتحاد العام للغرف التجارية، إيهاب واصف، إن حركة المبيعات للمشغوالت 

، مطالًبا مصلحة الجمارك بتخفيف القيود 6402في الربع الرابع من العام الماضي  %72الذهبية، تراجعت بنحو 

 ريح العمالة. على دخول السبائك وخروجها لمساعدة أصحاب الورش والمصانع، والحد من تس
 640-0-1 رصد

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/837069/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC.aspx
http://www.albawabhnews.com/1697471
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/865519-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://rassd.com/172007.htm
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 صحه

 أوضاع المستشفيات مزرية«: الشروق»منى مينا لـ

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، إن هناك حزمة من مشروعات القوانين المرتبطة بصحة 

على خريطة األجندة التشريعية لمجلس النواب الذى المصريين واألطباء، يجب أن تكون فى موقع متقدم 

 يستعد لالنعقاد فى غضون أيام، مثل مشروعات قوانين التأمين الصحى والمسئولية الطبية ومعاشات األطباء

والميزانية المخصصة للصحة «. مزرية»، على أن أوضاع المستشفيات «الشروق»وشددت مينا فى حوارها مع 

ت أن حماية المستشفيات من تعدى المواطنين على الفرق الطبية، يبدأ برفع كفاءة فى مصر ليست قليلة، ورأ

 الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
 6402-0-0 الشروق

 سياحه

 انهيار السياحة تنذر بكارثة لالقتصاد المصريالتايمز: 

نشرت صحيفة التايمز تقريرا حول وضع السياحة بمدينة شرم الشيخ؛ حيث أشار إلى أن حجم السياحة في شرم 

، وذلك بعد قرار الحكومتين الروسية %22الشيخ المطل على البحر األحمر، انخفض بشكل مفاجئ بنحو 

وبحسب "بي بي سي"  ان إلى مطار المدينة الدولي عقب حادث الطائرة الروسيةوالبريطانية تعليق رحالت الطير

عربي، فإن عشرات اآلالف من العاملين في هذا القطاع يواجهون أوقاتا شديدة الصعوبة بعدما خسروا مصدر 

دخلهم وخسر بعضهم مشروعهأ وهو ما أدى لزيادة الغضب على الرئيس المصري الذي أطاح بالرئيس السابق 

ووصل إلى الحكم متعهدا بإقرار األمن واالستقرار في البالد وتحسين الوضع  6401محمد مرسي في يوليو  

 .االقتصادي
 رصد 6402-0-6

 نقل ومواصالت

 عربة درجة ثالثة مكيفة744النقل: استالم أول عربة قطار روسية يوليو المقبل ضمن 

عربة  744الدكتور سعيد الجيوشى وزير النقل، إن الوزارة تتسلم أول عربة قطار روسية ضمن اتفاق الـقال 

درجة ثالثة مكيفة شهرى يوليو المقبل، الفتا إلى أن الوزارة اتفقت مع الجانب الروسى على تصنيع وتوريد هذه 

بع" إن الوزارة اتفقت مع الجانب الروسى على العربات بتكلفة حوالى مليار دوالر. وقال وزير النقل لـ"اليوم السا

إنشاء مصنع فى أبو زعبل بالقليوبية إلنتاج هذه العربات باالشتراك مع ورش هيئة السكة الحديد، من أجل 

  .عربة من هذه العربات شهريا 24إلى  04تشجيع المنتج المحلى، الفتا إلى أنه سيتم توريد من 
 6402-0-0 اليوم السابع

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04012016&id=52ff0c79-83ad-4a05-aedb-4cc68682444f
http://rassd.com/171872.htm
http://www.youm7.com/story/2016/1/4/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-700%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AF/2522246#.Voo0Z_krLIU
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 الزراعه

 فداًنا 021ألًفا و 022ماليين و 1"الزراعة": المساحات المنزرعة بالقمح حتى اآلن 

زراعية، بوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، عن حجم المساحات كشف تقرير رسمي، عن شئون المديريات ال

فدانا، بالمقارنة بالعام الماضى  021ألفا و 022ماليين و 1المنزرعة بالقمح هذا الموسم، والتي بلغت حتى اآلن 

فدانا فى هذا التوقيت، وجار الحصر النهائي للمساحات المنزرعة  222ألفا و 172ماليين و 1الذى بلغ 

 المحافظات.ب
 6402-0-0 بوابة االهرام

 أقباط

 الكنيسة اإلنجيلية األولى بأسيوط تشهد الصالة واالحتفال بعيد الميالد

يناير، بعيد الميالد المجيد بمختلف كنائسها  1نجيلية بمحافظة أسيوط مساء األحد احتفلت الكنيسة اإل

المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة. وأقيمت الصلوات احتفاال بتلك المناسبةوقال صموئيل باقي صدقة شيخ 

رئاسة المجيد ب الكنيسة اإلنجيلية األولى بأسيوط، إن الكنيسة شهدت مساء اليوم االحتفال وصالة عيد الميالد

القس باقي صدقة راعى الكنيسة وممثلي الكنائس والطوائف المصرية باإلضافة إلى القيادات التنفيذية 

 والشعبية والدينية والتي حرصت على المشاركة لتقديم التهاني لإلخوة األقباط.
 6402-0-1 بوابة االخبار

 أخرى

 ألمور يطالبون بفتح تحقيق عاجلبعد حادث انقالب أتوبيس حضانة بدمنهور..أولياء ا

أكد عدد كبير من أولياء أمور األطفال المصابين أثناء تواجدهم داخل مستشفى دمنهور لالطمئنان على أبنائهم 

وأشاروا إلى أنهم قاموا بالشكوى أكثر من مرة لمسؤولي الحضانة  بأن األتوبيس متهالك وغير صالح للسير

ثلوا حتى وقعت الكارثة وحمل أولياء األمور إدارة الحضانة المسئولية الجنائية ال أنهم لم يمتإمطالبين بتغييره 

آخرين بينما تمكن  67أسفر الحادث عن مصرع طفلة وإصابة وفي الحادث وتعريض حياة أطفالهم للخطر 

 .السائقين من الهرب 
 6402-0-1 بوابة االخبار

 ميا بـ"شبين الكوم".. وغضب واستياء األهاليانقطاع الكهرباء يو

تسود حالة من االستياء والغضب الشديد بين أهالي البر الشرقي، بشبين الكوم بسبب انقطاع الكهرباء يوميا 

 ساعات متصلة، وسط تجاهل تام من الحكومة والمسؤولين واستغاثات من األهالي 2إلى  0لفترة تتراوح بين 

 2أو  0ال لطفي أحمد: "حياتنا أصبحت جحيما وتحولت لسواد دامس يوميا ألكثر من وفي تصريحات لـ"رصد" ق

 ."ساعات مع االنقطاع المتواصل للكهرباء، ولما بنشتكي كل مرة يقولوا حاضر وماحدش بيسأل
 6402-0-0 رصد

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/837210/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56898dbf90e1f9b8293b9925/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-1451855295
http://akhbarelyom.com/article/56892166324f8dcf15e69873/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-1451827558
http://rassd.com/172038.htm
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 مواطنا 02نائب بكفر الشيخ: ضعف الرقابة سبب غرق 

استنكر النائب محمد عبدالعليم سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ، ضعف 

مواطنا وإصابة شخصين كانوا على متن قارب  02التفتيش والرقابة النهرية على المعديات، التى أدت إلى مصرع 

ارب صغير ال يسع إال لثالثة أفراد وأضاف سالم، أن المعدية الغارقة كانت عبارة عن ق صغير فى مركز فوه

مواطنا، موضحا أن القارب خاص بالصيادين وتم استغالله من قبل عديمي الضمير  07فقط إال أنه كان يحمل 

 لنقل المواطنين.
 6402-0-0 مصر العربيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/866038-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D9%82-15-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7
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 الشأن األمنى

 -األخبار األمنية :

 وزير الداخلية يلتقى ضباط الشرطة السابقين الفائزين فى انتخابات مجلس النواب

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء اليوم األحد، ضباط الشرطة السابقين الذين فازوا فى انتخابات مجلس النواب،  التقى

 وذلك على مأدبة غذاء بالنادى العام لضباط الشرطة.

 1/0/6402 بوابة األهرام

 -محاكم ونيابات :

 قبول طلب رد المستشار ناجي شحاتة فى قضية خلية أوسيم

قضت محكمة استئناف القاهرة اليوم اإلثنين، برئاسه المستشار أحمد لبيب سماح، وعضوية المستشارين عاطف محمود و حسن 

إبراهيم، بقبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء القضية المعروفة إعالميا بـ "خلية أوسيم اإلرهابية". ضد  أحمد

 المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التى تنظر القضية، كما ألزمت الطالب بالمصاريف.

 0/0/6402 بوابة األهرام

 نيابة النقض توصى بقبول طعن بديع والشاطر وآخرين بقضية أحداث مكتب اإلرشاد

االثنين، من سماع هيئة الدفاع عن المتهمين فى ثاني جلسات الطعون المقدمة من مرشد جماعة انتهت محكمة النقض، اليوم 

عاًما  62متهما آخرين من قيادات الجماعة، على الحكم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد  01اإلخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و

وأوصت نيابة النقض .6401يونيو  14رشاد" والتي وقعت عقب في قضية "أحداث مكتب اإل -آخرين باإلعدام شنقا 0وبمعاقبة -

 في رأيها االستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري.

 0/0/6402 بوابة األهرام

 6402طعًنا أمام "النقض" على صحة عضوية مرشحين مجلس النواب  624

طعًنا على صحة عضوية  624 صرح مصدر قضائي مطلع بمحكمة النقض، إن دوائر المحكمة بدأت في نظر الطعون التي تجاوزت

 باالنتخابات في المرحلتين وإعادتهما سوء على النظام الفردي أو القوائم. 6402المرشحين بمجلس نواب 

 1/0/6402 بوابة األهرام

 سنوات لمتهمين وسنة مع اإليقاف لحدث في أحداث دار السالم 1السجن 

سنوات،  1سنة(، بالسجن  02عامل( وعاصم عبد الحكيم ) -سنة  66قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد عبد المنعم )

بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، التهامهم بالتظاهر وتعريض حياة المواطنين للخطر وذلك في منطقة دار ومتهم آخر حدث 

 السالم.

 1/0/6402 بوابة األهرام

 الحبس سنة لمتهم في "التخابر مع قطر" بتهمة إهانة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهم أحمد علي عبده عفيفي، بالحبس سنة مع الشغل 

 التخابر مع قطر .وذلك في قضية  وألزمته بالمصاريف على خلفية اتهامه بإهانة هيئة المحكمة في أثناء الجلسة

 6/0/6402 بوابة األهرام

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/837106/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/837217/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/837218/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/836966/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/-%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/836944/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/836647/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD.aspx
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 الشأن العسكري
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ولي ولي العهد السعودي يجري اتصاًلا هاتفًيا بوزير الدفاع صدقي صبحي لبحث األوضاع في المنطقة

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصاال هاتفيا أجرى 

وذكرت وكالة األنباء السعودية أنه تم خالل االتصال بحث  مساء اليوم "األحد" بوزير الدفاع واإلنتاج الحربي الفريق صدقي صبحي.

يأتي ذلك في أعقاب إعالن السعودية قطع عالقاتها  دين، والمسائل ذات االهتمام المشترك في المنطقة.أوجه التعاون بين البل

 الدبلوماسية مع إيران وذلك على خلفية حرق السفارة والقنصلية السعودية في إيران.

 0/0/6402 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/220/837179/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7.aspx
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 أخبار سيناء
 ــــــــــــــــــــــــ

 المسلحةحة تواصل مداهمة البؤر فى إطار استكمال مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد" .. القوات المسل

 بالعريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء

فى إطار استكمال مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد"، التى تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية  

 الجيشين الثانىللقضاء على البؤر اإلرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء، قامت عناصر من 

والثالث الميدانيين تحت غطاء جوى بمواصلة مداهمة البؤر اإلرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التى تتحصن بها .وأسفرت 

آخرين من المشتبه بهم، وتدمير  2فرًدا من العناصر اإلرهابية، والقبض على  62أعمال المداهمات والتمشيط خالل أمس عن قتل 

عبوة ناسفة على  02دراجات تستخدمها العناصر التكفيرية فى استهداف الكمائن واالرتكازات األمنية، وتفكيك  0ل وعربة ربع نق

( TNTأجولة من ) 7بنادق آلية وبندقية قناصة ونظارة ميدان و 1محاور تحرك القوات، وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة، وضبط 

أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين األهداف الحيوية وتواصل القوات المسلحة  طلقة أنواع . 21و

 والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها .

 1/0/6402 ةموقع وزارة الدفاع المصري

 

 %22اللواء نصر سالم: القوات المسلحة استطاعت القضاء على األنفاق في سيناء بنسبة 

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز االستطالع األسبق بالمخابرات الجوية، إن قوات الجيش تأخذ زمام المبادرة في عمليتها ضد 

ببرنامج الحياة اليوم علي فضائية الحياة، أنه فيما يتعلق بموضوع  وأضاف سالم، في مداخلته الهاتفية اإلرهابيين في سيناء.

وأشار سالم إلى أنه حين تكشف  ، وهناك أحكام سيطرة كاملة بنسبة كبيرة.%22األنفاق يمكننا أن نقول إنها انخفضت بنسبة 

ا نكشفه هي أنفاق تفرعيه من القوات المسلحة نفق أو اثنين من أنفاق التهريب في غزة يتم التعامل معها بشكل فوري، وم

وأوضح سالم أن هناك بعض العصابات التي تسعي لتدمير سيناء، وتلك المتفجرات التي نكتشفها مؤخرا ليست  أنفاق رئيسية. 

 حديثة فهي مخزنة منذ فترات طويلة، ولدينا مبادرة مستمرة من الجيش تتعامل مع المتفجرات.

 1/0/6402 بوابة األهرام

 والية سيناء تتبني عدة عمليات بمحافظة شمال سيناء

تحذيري لمسئولى مرفق اإلسعاف بوزارة الصحة المصرية وتحذرهم من الهروع لنجدة مصابين تعميم بيان بوالية سيناء  قامت 

مرفق اإلسعاف من  تقوات األمن حيث أن هؤالء المصابين سيظلوا هدفًا حتى أثناء تواجدهم بسيارات اإلسعاف ، كما انها حذر

والية استهداف سيارات وتبت  هداف الجيش لهم.تخاذله الواضح في نجدة المدنيين المصابين من أهل سيناء من جراء است

ومصفحات تابعة للجيش المصري باألسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة رفح قرب دوار سالم وقتل وإصابة العشرات بينهم 

 تفجير عدة عبوات ناسفة على آلياتناء والية سيكما تبنت  ضابط وتفجير عبوة ناسفة على سيارة إسعاف كانت تنقل جرحاهم.

والية سيناء قنص جندي مصري قرب كمين كما تبنت  مصفحة للشرطة المصرية على طريق المطار الدولي جنوب مدينة العريش.

 العجرة جنوب الخروبة.

 وكالة أعماق 
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