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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )األهرام( السيسى وبوتين: تعاون مشترك لتسوية أزمات الشرق األوسط

يا بين مصر وروس أجري السيسي اتصاال هاتفيا بالرئيس الروسي فالديمير بوتين، تم خالل االتصال تأكيد االستمرار في العمل

 وعلىكما تناول االتصال القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك،  .شترك في المجاالت المختلفةون المتطوير التعا على

 .أسها األزمتان السورية والليبيةر

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى: مشاركة مجموعة القاهرة بأية مفاوضات سياسية تخص سوريا ضرورة

 .أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى والقيادى بمجموعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية شكرى،استقبل وزير الخارجية سامح 

 تم اإلعالن عنه الذيوذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استهل اللقاء بالترحيب بقرار وقف إطالق النار 

 وأكد شكرى فى هذا اإلطار، على أهمية مشاركة مجموعة القاهرة للمعارضة السورية فى أية مفاوضات سياسية قادمة.

 

 )أصوات مصرية( حول التسوية السوريةالفروف: مصر قد تنضم لمفاوضات 

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف إن مصر قد تنضم لمفاوضات حول التسوية السورية ستجرى في العاصمة 

مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين بشأن االتفاق على وقف وأضاف الفروف، في تصريحات خالل اجتماعه  .الكازاخستانية أستانا

النار في سوريا وبدء المفاوضات، حسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، "نظرا ألهمية توسيع عدد الدول الكفيلة،  إطالق

 ندرس دعوة نظرائنا المصريين لالنضمام لتلك االتفاقات".

 

 )اليوم السابع( بالقاهرة يضم المعارضة السوريةأحمد الجربا: طلبنا عقد مؤتمر 

 0قاهرة قال رئيس تيار الغد السورى المعارض أحمد الجربا، أنه طلب من وزير الخارجية سامح شكرى بضرورة عقد مؤتمر ال

 .للمعارضة السورية خالل األيام القليلة المقبلة

 

 )بوابة األهرام( مصر ترحب باتفاق وقف إطالق النار في سوريا

 .ق النار في جميع أنحاء سوريارحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، باالتفاق الذي أعلنت عنه روسيا بشأن وقف إطال

ودعت مصر في بيانها جميع األطراف إلى االلتزام باالتفاق، باعتباره خطوة نحو وضع حد للمعاناة التي يمر بها الشعب السوري ، 

 .وتمهيدًا الستئناف المحادثات السياسية، مع استمرار مكافحة اإلرهاب والتطرف واستهداف الجماعات اإلرهابية

 

 )األهرام( الخارجية تؤكد انسجام رؤية كيرى مع مصر وتؤكد أن العبرة فى إرادة التنفيذ

أن المبادئ التى طرحها وزير الخارجية األمريكي جون كيرى إلحياء عملية السالم تنسجم في معظم  المصرية دت وزارة الخارجيةأك

 جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائما في إرادة التنفيذ.

 

http://www.ahram.org.eg/News/202129/25/570746/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3.aspx
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http://www.ahram.org.eg/News/202129/26/570740/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9.aspx
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 )أصوات مصرية( عملية السالم بين فلسطين وإسرائيل إطالقمصر: سنتعاون مع إدارة ترامب في إعادة 

عملية السالم بين  إطالققال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن مصر على استعداد دائم للمشاركة في إعادة 

 وإسرائيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اإلدارة األمريكية الجديدة )إدارة دونالد ترامب(. الفلسطنيين

 

 )بوابة األهرام( مصر ترفض طرح أحد أعضاء الكونجرس األمريكي مشروع قانون لترميم الكنائس القبطية

أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر التام قيام أحد أعضاء مجلس النواب األمريكي بطرح أعرب 

مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، الذي يطالب 

 .6300زام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام وزير الخارجية األمريكي بمتابعة مدي الت

 

 )الشروق( ليس باألمر الجديد« الداخل المصري»بـ طرح الكونجرس مشروعات متعلقة «: الخارجية»

إن طرح مثل هذا " تعقيبا على مشروع الكونجرس األمريكي بخصوص الكنائس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال

ليس أمًرا جديًدا أن يتم طرح مشروعات قوانين مرتبطة »، أنه وأضاف" هوم، ومستغربالمشروع تدخل غير مقبول، وغير مف

بالداخل المصري أمام الكونجرس األمريكي، فقط سبق وأن تم طرح مشروعات متعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان بمصر، والمساعدات 

 «.األمريكية وغيرها

 

 )مصرالعربية( جيروزاليم بوست: مصر تتعاطف مع غزة

مليون شخص فرصة أكبر للدخول إلى العالم الخارجي، مع  6 غزة، مانحةفي تحول ملحوظ، بدأت مصر تخفيف حصارها لقطاع “

نبى هكذا استهلت صحيفة جيروزاليم بوست األمريكية تقريرا الخميس تحت عنوان "مصر تت توقعات إبرام عالقات تجارية".

 سياسة أكثر عطفا تجاه غزة".

 

 )مصرالعربية( موقع عبري: حماس مع السيسي ضد داعش بسيناء

زعم موقع "دافار ريشون" العبري أن مصر نجحت في "التفريق" بين حركة حماس وتنظيم داعش المتطرف في سيناء، عبر 

 استغالل الظروف االقتصادية الصعبة لألولى، ووعود السيسي بمساعدتها.

 

 عربية()مصراليحكي تفاصيل اإلتصال الذي دار بينه وبين السيسي بعد فض رابعة السابق  األمريكي وزير الدفاع

جاء ذلك في تصريحات  تشاك هاجل تفاصيل مكالمة جمعته مع السيسي بعد فض رابعة وقتما كان األخير وزيرا للدفاع.سرد 

لر: هيس وقال "ول للصحفي بيتر هيسلر بعنوان "ثورة مصر الفاشلةأدلى بها هاجل لمجلة النيويوركر األمريكية ضمن تقرير مط

لقد قال لي إنه آسف وآسف جدا، “السيسي: وتذكر هاجل نص ما دار بينه وبين  بعد المذبحة تحدث هاجل والسيسي تليفونيا".“

لم يقل السيسي إن “مريكي السابق: وأردف الوزير األ وكان يتمنى أال تصل األمور إلى هذا الحد، وأن ما حدث لم يكن يريده أبدا".

قلت له “هاجل وقتها: أضاف و لي أنهم كانوا يصلون من أجل الجميع". رابعة، وذكرتأثروا بفض  اللوم، لكنهمعائلته ألقت عليه 

 .أنا ال أسيطر على الشرطة"“ السيسي د أسلوبا للتعامل مع ذلك"، فأجابينبغي أن تج
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http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1334718-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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%A9/1334718-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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%A9/1335721-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
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 )اليوم السابع( ريجينى: مصر تتعاون معنا بشكل جيد جًداوزير خارجية إيطاليا عن قضية 

ى عأن هناك مساًرا تس بمصر،لقى مصرعه  الذيريجينى،  قال رئيس الوزراء اإليطالى باولو جينتيلونى حول تطورات قضية جوليو

 الحكومة التباعه من خالل طلبات التعاون، الفتا "رأيت عالمات جيدة جًدا للتعاون من قبل مصر
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (الوطن) السيسي يعزي بوتين في ضحايا الطائرة الروسية

عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين  السيسيوأعرب .أجرى السيسي، اتصاًلا هاتفًيا بالرئيس الروسي فالديمير بوتين

اإلتصال أيضا القضايا اإلقليمية والدولية ذات وناقش  .وألسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية األسبوع الماضي

 .رأسها األزمتين السورية والليبيةاالهتمام المشترك وعلى 

 

 (الوطن) مليون متر مربع للداخلية إلقامة معسكرات أمن مركزي 5قرار جمهوري بتخصيص 

ألف مترا مربعا من األراضي المملوكة للدولة ملكية  120مليون و 4فدان تعادل  0010أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإعادة تخصيص 

 لىعونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية خاصة والكائنة بطريق القاهرة االسكمدرية الصحراوي لصالح وزارة الداخلية.

 تخصيص تلك األرض للداخلية بدون مقابل إلقامة معسكرات أمن مركزي وفقا للخريجة واإلحداثيات التي أرفقت بالقرار.

 

 (بوابة األخبار) وكالء نيابة إدارية 2قرار جمهوري برد أقدمية 

محمود أحمد محمد جعفر، وأحمد فتحي السيد البغدادي،  هممن وكالء النيابة اإلدارية،  2أصدر السيسي قرارا جمهوريا برد أقدمية 

ومحمد صالح حافظ مصلح علي، وزينب عبد الرحيم إسماعيل أبو العازيم، وأحمد ربيه عبد البديع عبد الرحمن عبد الفضيل، 

 ومعاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفي.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) يوافق على انضمام مصر إلى بروتوكول "مونتريال""الوزراء" 

، لتعديل اتفاقية 6304على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال وافق مجلس الوزراء 

 وبعض األفعال األخرى، التي ترتكب على متن الطائرات. بشأن الجرائم 0120طوكيو لعام 

 

 (بوابة األخبار) الحكومة تناقش تقرير وزير الصحة حول زيادة أسعار األدوية المحلية والعالمية

الذي قدمه وزير الصحة والسكان بشأن نتائج  تقريراالسبوعي، الناقش مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، خالل اجتماعه 

 اجتماعاته مع شركات األدوية المحلية والعالمية، والمقترحات التي تم االتفاق عليها فيما يتعلق بأسعار الدواء.

 

 (بوابة األخبار) الحكومة توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

وافق مجلس الوزراء، خالل االجتماع حكومة األسبوعي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة 

لك طبقًا لإلجراءات الدستورية المعمول وإحالتها لمجلس النواب، وذ ،6302أبريل  01العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة فى 

 بها فى هذا الشأن.

http://www.elwatannews.com/news/details/1728923
http://www.elwatannews.com/news/details/1728923
http://www.elwatannews.com/news/details/1728815
http://www.elwatannews.com/news/details/1728815
http://akhbarelyom.com/news/612759
http://akhbarelyom.com/news/612759
http://gate.ahram.org.eg/News/1365886.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365886.aspx
http://akhbarelyom.com/news/612928
http://akhbarelyom.com/news/612928
http://akhbarelyom.com/news/612920
http://akhbarelyom.com/news/612920
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 (اليوم السابع) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بأثر رجعى %30الـ الحكومة: تطبيق عالوة 

أقر مجلس الوزراء خالل اجتماعه األسبوعى، مشروع قانون يمنح العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة 

جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر النتهاء الخدمة  ومن .%03المدنية عالوة 

 .0/7/6302فمن حقه العالوة الخاصة، الفتا إلى أن القانون سيعمل به بأثر رجعى اعتباًرا من 

 

 (اليوم السابع) الحكومة توافق على قانون االستثمار الجديد وترسله لمجلس الدولة

وزيرة االستثمار، إن الحكومة وافقت اليوم باإلجماع على قانون االستثمار الجديد، وسيتم إرساله لمجلس  خورشيد،قالت داليا 

وأضافت أن الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار الجديد، سيتم إصدارها فى أسرع وقت، الفتة إلى أنه فيما يتعلق .الدولة

 بالمناطق الحرة الخاصة فإنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.

 

 (الشروق) والي تلتقي أبو الغيط لبحث عقد مؤتمر حول اإلرهاب في شرم الشيخ

اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون االجتماعية العرب، مع أحمد أبو الغيط 

للتشاور حول عقد المؤتمر الجاري اإلعداد له حول االرهاب في العالم العربي "األسباب والمعالجات"  أمين عام الجامعة العربية

 فبراير المقبل. 61و 67والمقرر عقده في شرم الشيخ يومي 

 

 -البرلمان المصري: 

 (الشروق) تؤجل مناقشة مواد االنتخابات حتى األسبوع المقبل« محلية النواب»

وكانت اللجنة قد ناقشت خالل اجتماعين متتالين، .إلى األسبوع المقبل ، اجتماعهاأرجأت لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب

، جانبا من مواد االنتخابات في مشروع قانون اإلدارة المحلية الجديد، وتتعلق تلك المواد بعدد مقاعد يومي الثالثاء واألربعاء

 المجالس المحلية وكذلك النظام االنتخابي.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) األمين العام لحزب المؤتمر يعتزم تقديم استقالته

مؤتمر، رافًضا االفصاح فى قال اللواء أمين راضى، األمين العام لحزب المؤتمر، إنه سيتقدم باستقالة مسببة نهائية من حزب ال

وأوضح أنه سيعقد مؤتمًرا صحفيا قريًبا يعلن فيه عن األسباب التى دفعته لتقديم استقالته من .الوقت الراهن عن السبب

 .الحزب بصفة نهائية

 

 (اليوم السابع) نجيب ساويرس: لن نسمح بتجاوز الئحة المصريين األحرار حتى لو من رئيس الحزب

قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين األحرار، إن نصوص التعديالت المقترحة على الئحة الحزب، والتى من 

من الئحة  51مجلس األمناء، وهو ما ُيخالف نص المادة الُمقرر أن يتم التصويت عليها غًدا فى المؤتمر العام له، لم ُتعرض على 

 يقول " ال يجوز تعديل الالئحة إال بموافقة مجلس األمناء"، وهذا لم يحدث. الذيالحزب، 

https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AB%D8%B1/3031700
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AB%D8%B1/3031700
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%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-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3031544
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%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-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/3031544
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=7b6e2ee4-51fb-4556-bda2-48fed6276754
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=7b6e2ee4-51fb-4556-bda2-48fed6276754
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=10ecdfd0-e547-4f3b-8c20-1f6e098970fb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=10ecdfd0-e547-4f3b-8c20-1f6e098970fb
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/3032538
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/3032538
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88/3032070
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88/3032070
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 (الشروق) «تيران وصنافير»البرلمان صاحب االختصاص للفصل في «: الوفد»

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية 

باعتبارها أحد القرارت الصادرة من الحكومة، مؤكًدا أن مجلس النواب هو صاحب االختصاص األصيل في  تنظر أمام القضاء اإلداري

 الفصل بهذه المسألة.

 

 -نقابات: 

 (بوابة األخبار) "الصيادلة" تعلن تشكيل لجنة نقابية للحق في الدواء

أعلن نقيب الصيادلة د.محي عبيد، عن تشكيل لجنة نقابية تسمى "اللجنة النقابية للحق في الدواء"، حرصا من النقابة العامة 

وأوضح أن اللجنة ستكون أحد واجباتها األساسية الدفاع عن حق المريض في وجود .لصيادلة مصر على توفير الدواء للمواطنين

 .ة معبرة عن أزمات الدواء لعدم ترك الفرصة لغير الصيادلة للحديث عن الدواءدواء آمن وفعال، كما ستكون اللجن

 

 (الشروق) نقابة الصيادلة: الصيدليات أصبحت خاوية من األدوية والوزير يدمر صحة المواطن البسيط

ن كا»إنه  . وقالاألدويةالتحريك العشوائي ألسعار »بـ جدد الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، رفضه لما وصفه 

جنة من نقابة الصيادلة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وخبراء التسعير، ووزارة الصحة؛ لتحديد هناك شبه اتفاق على تشكيل ل

األسعار الجديدة لألدوية، لكننا فوجئنا بقيام الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، بإصدار تصريحات عن اعتزامه إصدار 

 .الدواء بشكل عشوائيقرار بزيادة أسعار 

 

 -الدينية: المؤسسات 

 (بوابة األخبار) سفير ُعمان الجديد بالقاهرةالطيب يستقبل 

استقبل شيخ األزهر أحمد الطيب، سفير سلطنة عمان الجديد بالقاهرة علي بن أحمد العيسائي، في مشيخة األزهر، مهنًئا له 

 ه لدى مصر، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية الجديدة.بمناسبة تعيينه سفيًرا لبالد

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) سامح عاشور: نرفض أي تعديل انفعالي لـ اإلجراءات الجنائية

أعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، عن رفض النقابة ألي تعديل انفعالي لقانون اإلجراءات الجنائية، مبني على حادثة استهداف 

الكنيسية البطرسية بالعباسية، منوها إلى أن مناقشة تعديالت القانون تبدأ خالل أيام.وشدد على رفض النقابة ألي مساس 

 .الحقوق العامة وحريات المواطنينب

 

 (بوابة األهرام) السادات: مشروع قانون الهيئات القضائية افتعال ألزمة نحن في غنى عنها

يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات  والذيقال النائب محمد أنور السادات إن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية 

القضائية أدخلنا فى خالف ولغط نحن فى غنى عنه، مشيرا إلى أنه ال مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون خاصة وأنه ال 

 يوجد خالف بشأن الطريقة المتبعة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=c651afd7-aef1-4cf1-ba8c-eb308e500789
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=c651afd7-aef1-4cf1-ba8c-eb308e500789
http://akhbarelyom.com/news/612732
http://akhbarelyom.com/news/612732
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=c67eb85d-5475-41e2-aeb3-cd364f7bf8f9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=c67eb85d-5475-41e2-aeb3-cd364f7bf8f9
http://akhbarelyom.com/news/612854
http://akhbarelyom.com/news/612854
http://gate.ahram.org.eg/News/1365908.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365908.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365639.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365639.aspx
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 (اليوم السابع) انية تسعى لهدم المجتمع والدولةوزير األوقاف: عناصر اإلخوان النائمة خاليا سرط

السرطانية، أو الفيروسية، تشكل خطًرا  قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير األوقاف، ال شك أن الخاليا النائمة، أو المنوَّمة، أو

داهًما ومدمًرا للمجتمع، فالجماعة اإلرهابية تسعى وبكل ما أوتيت من قوة إلى هدم الدولة، سواء من خالل العمليات اإلرهابية 

لحرص والتصفيات الجسدية، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وعلماء الدين، ورجال القضاء واإلعالم، وكل من يشتم منه ا

والعمل على استقرار الوطن، أم من خالل عملهم على تعطيل مرافق الدولة من خالل الفساد واإلفساد، والتخريب والهدم، وهو 

 ما صوره القرآن الكريم فى حديثه عن المنافقين.

 

 (اليوم السابع) سيناريوهات التفاقية "تعيين الحدود" أمام البرلمان أحدها كارثى 5

سيناريوهات أمام  5، ، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا لإلصالح التشريعىفوزيوضع الخبير الدستورى صالح 

 السيناريووقال إن مجلس النواب. والسعودية إلىالبرلمان عقب موافقة الحكومة على إرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر 

األسوأ هو المأزق القانونى، وهو أن تصدر موافقة من البرلمان على االتفاقية ويأتى بعدها حكم المحكمة ليؤكد بطالن االتفاقية، 

 .ألن الحكم القضائى واجب النفاذ سيخلق إشكالية قانونية كبرى الذياألمر 

 

 -توك شو: 

 (بوابة األهرام) المتحدث باسم الحكومة: "التحسن االقتصادي لن يحدث فجأة وقد يستغرق عامين أو ثالث"

المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التحسن االقتصادي لن يحدث فجأة بل سيتم بشكل تدريجي، وقد قال السفير أشرف سلطان، 

 أعوام، موجها بأن ما تقوم به الحكومة من إصالحات نتيجة مشكالت اقتصادية وتراكمات تعود إلى عقود. 0يستغرق عامين أو 

 في هذا المجال مجرد شائعات.وأضاف أن الحكومة ليس ليها نية لرفع أسعار الوقود وان ما يقال 

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) ليليان داود: موافقة الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير مخالف ألحكام القضاء

ذكرت اإلعالمية اللبنانية ليليان داود، أن إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، مخالف ألحكام 

"في مخالفة للحكم للقضائي، الحكومة المصرية توافق على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها للبرلمان،  القضاء.وقالت

 تيران وصنافير مصرية".

 

 (مصر العربية) هيثم الحريري: اتفاقية تيران وصنافير هي والعدم سواء

ندد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بإحالة مجلس الوزراء اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، مخالف ألحكام 

اضيه ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف القضاء.وتساءل: "كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقالل الوطن ووحدة وسالمة أر

 الدستور والقانون وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن".

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/12/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%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%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/3032630
https://www.youm7.com/story/2016/12/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%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%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/3032630
https://www.youm7.com/story/2016/12/30/5-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%89/3032339
https://www.youm7.com/story/2016/12/30/5-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%89/3032339
http://gate.ahram.org.eg/News/1365587.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365587.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335776-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF--%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335776-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF--%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335782-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335782-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 (مصر العربية) البرادعي للحكومة: ألم يكن من الحكمة انتظار حكم القضاء في "تيران وصنافير"؟

فاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لمجلس النواب لتسليم استنكر محمد البرادعي، إحالة ات

جزيرتي تيران وصنافير.وتساءل "ألم يكن من الحكمة ومنًعا للمزيد من االستقطاب واحتراما للشعب والقانون، أن ننتظر حكم 

 القضاء فى مدى التزام اإلتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة؟".

 

 (مصر العربية) ح حمزة: مصير السيسي مرتبط بقضية "تيران وصنافير"ممدو

انتقد الخبير الهندسي والناشط السياسي ممدوح حمزة، إحالة مجلس الوزراء التفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب.وقال "لو 

جاءت حركة شعبية بمحاكم ثورية سيكون لمجلس الوزراء الذي وافق على التنازل عن جزر تيران نصيب األسد في األشغال الشاقة 

 المؤبدة وينافسه البرلمان".

 

 (مصر العربية) عمرو واكد: أي كالم غير "تيران وصنافير مصرية" إسقاط للدستور

ة مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لمجلس استنكر الفنان عمرو واكد، إحال

 .طلعتوا مصرية نزلتوا مصرية، وأي كالم تاني إسقاط للدستور بكل المسئولين عليه.. .النواب.وقال "تيران وصنافير مصرية..

 يال براحتكم".

 

 (مصر العربية) وجهة نظرأحمد دراج عن "تيران وصنافير": الخيانة ليست 

استنكر أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، قرار إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب.وقال "الخيانة 

 يست وجهة نظر، تيران وصنافير مصرية، يا نظام عميل".ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335659-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A--%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335659-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A--%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335581-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335581-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335573-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF--%D8%A3%D9%8A-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335573-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF--%D8%A3%D9%8A-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335770-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1335770-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (الشروق)أشهر  0مليار دوالر فائض بميزان المدفوعات خالل  0.1المركزي: 

فائضا كليا بميزان  6302/6307ول من العام المالي الحالي حققت المعامالت االقتصادية مع العالم الخارجي خالل الربع األ

أن و مليار دوالر خالل الفترة المقابلة من العام المالي السابق له 0.7مقابل عجزا كليا بلغ نحو  ار دوالرملي 0.1مدفوعات بلغ نحو ال

 مليار دوالر. 0.2مليار دوالر مقابل نحو  7.0المعامالت الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ  حساب

 

 (بوابة االخبار) بالغردقة % 05االستثمار السياحي: نسب األشغال لم تتجاوز 

أعلنت جمعية االستثمار السياحي في بيان لها عن انزعاجها بعد تداول بعض الصحف والمواقع االلكترونية مؤخرا بعض األخبار 

ردقة وتم اإلعالن خاللها عن أرقام غير صحيحة المغلوطة حول ارتفاع نسب األشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية بالغ

 والتمت للواقع المخزي الذي يعيشه قطاع السياحة بالمدينة.

 

 (بوابة االخبار)وأوكرانيا طن قمح من روسيا  ألف ٥٣٢ التموين: إستيراد

 ألف ٥٧٢طن قمح منها  ألف ٥٣٢بإجراء مناقصة الستيراد  والتجارة الداخليةقامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين 

 يناير. ٣٦يناير إلى  ٥٦الشحن من  يكون تاريخشركات عالمية على أن  ٣ وفازت بالمناقصة طن من أوكرانيا ألف ٠٦وطن روسي 

 

 (بوابة االخبار) قيامة بتثبيت سعر الفائدةالبنك المركزي يوضح أسباب 

 %75.04أرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية بتثبت أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض لليلة الواحدة عند مستوى 

مقابل  6302خالل شهر نوفمبر  %15.4ألسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره على التوالي إلى تسجيل الرقم القياسي  %75.05و

في نوفمبر من  %40.01في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى  6302خالل شهر أكتوبر  % 7.0ارتفاعا شهريا قدره 

 في أكتوبر. 52.00%

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه خالل الربع األخير من العام 012البورصة تربح 

مليار جنيه، ليبلغ نحو  2.012ديسمبر( مكاسب بلغت نحو -حققت البورصة المصرية خالل الربع األخير من العام الحالي)أكتوبر

 المائة.في  2.41سبتهمليار جنيه في الربع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت ن 1.434مليار جنيه مقابل  4.230

 

 (رصد) للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية" %03الحكومة تصدر قانون "عالوة 

 0للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بـ"غير رجعي"، اعتباًرا من  %03على قانون منح عالوة  وافق مجلس الوزراء

 مليار جنيه. 6.5ماليين موظف بتكلفة  0م، وتم إرسال القانون إلى مجلس النواب إلقراره، حيث سيستفيد من العالوة 6302يوليو 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=afa5415c-16e4-48de-9621-db842f75304a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=afa5415c-16e4-48de-9621-db842f75304a
http://akhbarelyom.com/news/612887
http://akhbarelyom.com/news/612887
http://akhbarelyom.com/news/613009
http://akhbarelyom.com/news/613009
http://akhbarelyom.com/news/613043
http://akhbarelyom.com/news/613043
http://akhbarelyom.com/news/613102
http://akhbarelyom.com/news/613102
http://rassd.com/198643.htm
http://rassd.com/198643.htm
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 (بوابة االخبار) مليار جنيه 03. 5المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

موقعها اإللكتروني  عبر-وذكرت المالية  مليار جنيه 03ر5ميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت طرحت وزارة المالية اليوم الخ

، %01. 656، فيما بلغ أعلى عائد %01. 055مليار جنيه بمتوسط عائد  5. 753يوما بقيمة  10جرى طرح أذون خزانة أجل  أنه-

 .%01. 330وسجل أقل عائد 

 

 (جريدة االهرام) اإلماراتصومعة بالتعاون مع  65تنفيذ 

صومعة جديدة  65انه يجري االنتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء  والتجارة الداخليةاللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين  أعلن

المشروع يتضمن مليون طن من الحبوب بالتنسيق مع دولة اإلمارات العربية المتحدة، موضحا أن  0.5بطاقة تخزينية تصل الي 

 محافظة. 07صومعة في  65إنشاء 

 

 (الوطن) فبراير المقبل %63وزير الصحة: زيادة أسعار األدوية بنسبة 

بداية من فبراير  %63إلى  05الجديدة من قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه تم االتفاق مع شركات األدوية على الزيادة 

وأضاف أن النسبة لن تتطرق إلى األدوية االستراتيجية كأدوية القلب والضغط والسكرالفتا إلى أن الدواء متوافر  المقبل

 بمستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات العامة.

 

 (المصري اليوم) األوروبيةزيادة الدوالر تطيح بآمال المستهلكين فى خفض جمارك السيارات 

  السيارات على %03ألوروبية مع تخفيض الجمارك بنسبة السيارات  قلل متعاملون فى سوق السيارات من إمكانية انخفاض أسعار

سنويا، إلى أن تصل إلى  %03بنسبة  السيارات بتخفيض الجمارك علىاألوروبية طبقا التفاقية الشراكة األوروبية والتى تقضى 

 .6301صفر جمارك عام 

 

 (مصريةأصوات ) %66.0بيان: تراجع تحويالت المصريين بالخارج بمعدل 

، خالل أشهر %66.0تحويالت المصريين العاملين بالخارج تراجعت بمعدل قال البنك المركزي، اليوم الخميس في بيان له، إن 

وأضاف البنك، في البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق األوسط، أن صافي  6302يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري 

 يار دوالر.مل 4.06مليار دوالر مقابل نحو  0.01لتسجل نحو  %60.0التحويالت الواردة انخفضت بمعدل 

 

 (أصوات مصرية) أْشهر في العام المالي الحالي 0تراجع إيرادات السياحة خالل أول 

وليو خالل ثالثة شهور هي: ي %52.0قال بيان للبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، إن اإليرادات السياحية تراجعت بمعدل 

وتراجعت اإليرادات  مليار دوالر 0.7مليون دوالر مقابل  751.6واقتصرت إيرادات مصر من السياحة على  6302أغسطس وسبتمبر 

 مليون ليلة، حسب البيان. 60.7مليون ليلة مقابل  1.6لتسجل  %20.0بسبب انخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/612850
http://akhbarelyom.com/news/612850
http://www.ahram.org.eg/News/202129/5/570816/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202129/5/570816/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1731233
http://www.elwatannews.com/news/details/1731233
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1064652
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1064652
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71578
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71579
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71579
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 (أصوات مصريه) في ثالثة شهور %4.1السويس بمعدل البنك المركزي: تراجع إيرادات قناة 

، خالل الربع األول من العام % 4.1قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن متحصالت رسوم المرور بقناة السويس تراجعت بمعدل 

وسجلت إيرادات القناة، حسب بيان للبنك أوردته وكالة أنباء الشرق األوسط،  (6302أغسطس، سبتمبر المالي الحالي )شهور: يوليو، 

 مليار دوالر. 0.4مليار دوالر مقابل نحو  0.0نحو 

 

 (رصد) سي إن إن: الجينه المصري ثاني العمالت األكثر انخفاًضا على مستوى العالم

حيث تصدر البوليفار الفنزويلي قيمة  الدول،استعرض تقرير لقناة "سي إن إن" نسب االنخفاضات في قيمة العمالت لعدد من 

 .6302خالل عام  %51تاله الجنيه المصري بـ  %70هذه العمالت األكثر انخفاضا بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/71577
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71577
http://rassd.com/198626.htm
http://rassd.com/198626.htm
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 
 

 قضايا المجتمع

 االعالم

DMC (الشروق) العامة تستعد لالنطالق فى يناير المقبل 

يناير المقبل، ويقوم فريق العمل بالقناة حاليا  00إطالق القناة العامة فى  بشكل شبه نهائى dmcقررت إدارة مجموعة قنوات 

 فى وضع اللمسات األخيرة على الشكل النهائى لشكل شاشة القناة الجديد.

 

 (اليوم السابع) " غدًاON Eأبو هشيمة ينشر فيديو جديدا لحلقة رونالدو مع عمرو أديب على "

كريستيانو نشر رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، برومو جديدًا لحلقة النجم العالمى 

يحل ضيفًا على برنامج "كل  والذيرونالدو، العب ريال مدريد والمنتخب البرتغالى، والحائز على جائزة أفضل العب فى العالم، 

 يعرض غدًا الجمعة. والذي"، ON Eيقدمه اإلعالمى عمرو أديب على قناة " الذييوم" 

 

 الصحه

 (رصد) "الوزراء" يوافق على زيادة أسعار الدواء و"الصيادلة": المريض هو الضحية

وافق مجلس الوزراء على قرار زيادة أسعار األدوية بعد اعالن اصحاب شركات األدوية تضررهم  من ارتفاع سعر الدوالر نتيجة تحرير 

اكد  د. محيي عبيد: نقيب الصيادلة في وقت سابق  أن شركات االدوية قللت اإلنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار و سعر الصرف

 في مايو الماضي، مشددا على ان المريض هو الضحية. %63دوية بنسبة األدوية، بعد زيادة األ

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) استقالة أول سيدة تتولى رئاسة اتحاد الغرف السياحية لخالفات مع وزارة السياحة

رغم و نورا علي رئيس لجنة تسيير األعمال التحاد الغرف السياحية باستقالتها من المنصب إلي يحي راشد وزير السياحة تقدمت

ـ لبها كما رفضت التعليق عليه، إال أن مصادر رفيعة بوزارة السياحة أكدت  اتصلناأن نورا علي رفضت تأكيد أو نفي الخبر عندما 

 قدمت باستقالتها بالفعل إلي وزير السياحة الذي حاول إثنائها عنها بشتى الطرق إال أنها رفضت.بوابة أخبار اليوم"، أن نورا ت“

 

 (بوابة االخبار) مصر للطيران: أسعاًرا خاصة لروما وإسطنبول وباريس احتفااًل بالعام الجديد

في إطار الخطة التسويقية التي تستهدفها  أن للطيران للخطوط الجوية الطيار شريف عزت قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر

جنيه على الدرجة  4601الشركة خالل هذه الفترة ووفًقا لسياسة العرض والطلب والتي قد شملت رحالتها إلى روما بأسعار تبدأ من 

 .6307مارس  61يناير حتى  05يناير والسفر من  03ز حتى جنيه على أن يكون الحج 0705السياحية وإسطنبول بأسعار تبدأ من 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=67d3a42f-550f-441e-9329-45af671c87d7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=67d3a42f-550f-441e-9329-45af671c87d7
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8/3031289
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8/3031289
http://rassd.com/198635.htm
http://rassd.com/198635.htm
http://akhbarelyom.com/news/612662
http://akhbarelyom.com/news/612662
http://akhbarelyom.com/news/612679
http://akhbarelyom.com/news/612679
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 (بعاليوم السا) وزير الطيران: زيارة أخرى للروس خالل يناير القادم تمهيدا لعودة الرحالت

أجرى جوالت تفقدية بمطار القاهرة اليوم، أنه  الذيأعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني أنه اتفق مع الوفد الروسي األمنى 

 .وذلك الستكمال إجراءت عودة الطيران بين الدولتين القادم،ستكون هناك زيارات أخرى متبادلة بين الجانبين خالل شهر يناير 

 

 النقل والمواصالت

 (الوطنقطارات ببني سويف بعد خروج عربتي قطار بضائع عن القضبان ) 2 توقف

حين ، لأوقفت هيئة السكك الحديدية ببني سويف، منذ قليل، حركة القطارات بالقرب من قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى

قطارات لحين  2االنتهاء من رفع ونقل عربتان قطار بضائع الموالس، اللذان خرجا عن القضبان وأكد مصدر داخل الهيئة، توقف 

 االنتهاء من أعمال رفع العربتان.

 

 (اليوم السابع) الدقى لمدة شهر بسبب إصالح الفواصل لكوبريإغالق جزئى 

تجرى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية األمن برئاسة اللواء هشام العراقى مساعد الوزير 

اولون العرب، سيتم خاللها إصالح الفواصل، لمنع انزالق السيارات الدقى، تنفذها شركة المق لكوبريألمن الجيزة، أعمال تطوير 

 أو وقوع حوادث مرورية، وذلك لمدة شهر كامل دون إجراء أى تحويالت مرورية. الكوبريمن أعلى 

 

 الزراعه

 (الوطن) مزارعو القصب في نجع حمادي: سعر الطن ال يغطي التكلفة

أعلن مزارعو القصب بمركزي الوقف ونجع حمادي، باإلجماع عدم حصاد محصول القصب للبدء في توريده لمصانع السكر في نجع 

 جنيه. 133صب إلى حمادي في بداية يناير المقبل اعتراضًا على عدم موافقة الحكومة على رفع سعر طن الق

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) األمريكيمجلس كنائس مصر يدين مشروع القانون 

أصدر مجلس كنائس مصر بيانا يدين فيه مشروع القانون األمريكي المقدم للكونجرس بعنوان: "قانون المساءلة المتعلق 

القبطية" ويطالب فيه وزير الخارجية األمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصالح بالكنائس 

 .معلنًا أن الحكومة المصرية قامت بواجبها 6300الممتلكات المسيحية، التي تعرضت لإلتالف من قبل العناصر المتطرفة في 

 

 (االقباط اليوم) سنا ونرفض تدخلها اآلنرفيق جريش: لم نجد رد فعل ألمريكا عن حرق كنائ

رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية مشروع القانون األمريكي وتحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق  رفض

األمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصالح الممتلكات بالكنائس القبطية"، طالب وزير الخارجية 

 .6300المسيحية، التي تعرضت لإلتالف من قبل العناصر المتطرفة في 

 

https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/3031992
http://www.elwatannews.com/news/details/1729805
http://www.elwatannews.com/news/details/1729805
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/3032101
https://www.youm7.com/story/2016/12/29/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/3032101
http://www.elwatannews.com/news/details/1730396
http://www.elwatannews.com/news/details/1730396
http://akhbarelyom.com/news/612748
http://akhbarelyom.com/news/612748
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=181044
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=181044
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 أخرى

 (المصري اليوم) ساعة 64مناطق بالقاهرة لمدة  0قطع المياه عن  اليوم.

الجمعة، عن مناطق عين شمس الشرقية، واأللف مسكن، وحلمية  المياه،أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع 

لهيئة القومية لألنفاق بتحويل مسار خط عصر غد السبت، وذلك لقيام ا 4عصرا وحتى الساعة  4الزيتون ابتداء من الساعة 

 مم بشارع جسر السويس أمام نادي الشمس.0333المياه قطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1064802
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1064802
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) العثور على قنبلة بدائية الصنع فى ميدان المحطة بقنا

 تمكنت أجهزة األمن بقنا من تفكيك قنبلة بدائية الصنع بميدان المحطة بمدينة قنا، وبفحصها تبين أنها بدون مواد متفجرة.

 

 (المصري اليوم) تنفيذ حكم إعدام ضابط شرطة داخل سجن المنيا

كشف مسؤول بسجن المنيا، تنفيذ حكم اإلعدام بحق ضابط شرطة بأمن سوهاج، إلدانته في جناية قتل، واالستيالء على مبلغ 

 ألف جنيه. 013

 

 (الشروق) متهمين بالقتل في سجن المنيا شديد الحراسة 4إعدام 

متهمين بينهم سيدة ينتمون لمحافظتي قنا  4نفذت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة بمدية المنيا الجديدة، حكم اإلعدام على 

 بقضيتي جنايات "قتل". والفيوم على خلفية تورطهم

 

 (الشروق) لتأمين احتفاالت رأس السنة« القبضة الحديدية»بـ تلوح « الداخلية»

واالستعانة بمجموعات االنتشار السريع وقوات مكافحة الشغب  .واألديرة..تكثيف التواجد بالشوارع والميادين ومحيط الكنائس 

القاهرة والجيزة تستعينان بأجهزة الكشف عن المفرقعات والكالب  .«..الداخلية»وتشكيالت األمن المركزى أبرز إجراءات 

 وسوهاج ترفع درجة االستعداد القصوى .. والمتاريس تحيط بكنائس البحيرة...البوليسية.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) تهامه بالتعدي بالضرب على زوجتهالحبس شهًرا لضابط شرطة ال

جنيه  633، وسكرتارية سامي غريب، بحبس ضابط شرطة شهرا وكفالة قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم

 زوجته. علىإليقاف التنفيذ، التهامه بالتعدي بالضرب 

 

 (بوابة األهرام) وقف دعوى إسقاط الجنسية عن عاصم عبد الماجد لمدة شهر

قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد عاصم عبد الماجد وثروت أبو 

 نافع، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عنهما لخيانة الدولة المصرية وانتمائهما لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة لمدة شهر.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/613075
http://akhbarelyom.com/news/613075
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1064285
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1064285
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=54fa85ca-c23b-4057-bf74-527f92420596
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=54fa85ca-c23b-4057-bf74-527f92420596
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=0f2f5e09-8cc1-4340-add8-2d6310e21232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=0f2f5e09-8cc1-4340-add8-2d6310e21232
http://gate.ahram.org.eg/News/1365802.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365802.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365742.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1365742.aspx
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 (بوابة األخبار) آخرين بالتظاهر بدمنهور 16لـ ت سنوا 5متهمين والمشدد  0براءة 

آخرين، متهمين بالتظاهر ضد نظام الدولة  61سنوات لـ  5والسجن المشدد  أشخاص 0قضت محكمة جنايات دمنهور، ببراءة 

 والترويج ألفكار جماعة محظور.

 

 (بوابة األخبار) الجنسية عن القرضاوي لمدة شهروقف دعوى تطالب بإسقاط 

قضت محكمة القضاء اإلداري، بوقف جزائي للدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، ضد يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي 

الجنسية عنهما، لخيانة الدولة المصرية وانتمائهم لقطر، والتحريض ضد لعلماء المسلمين، ومحمود حسين، التي تطالب بإسقاط 

 لالطالع.الجيش والشرطة لمدة شهر، 

 

 (الشروق) «الدستورية»إلحالة قانون الكيانات اإلرهابية إلى « اإلدارية العليا»قيادات اإلخوان يطعنون فى 

أقام عدد من قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان، المتهمين فى قضية أحداث مكتب اإلرشاد، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، 

بإدراج أسمائهم على قوائم  6305لسنة  0أمام المحكمة اإلدارية العليا، إللغاء قرار النائب العام رقم  ونائبه خيرت الشاطر طعنا،

 اإلرهابيين، ووقف الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة منهم بذات الطلب أمامها.

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) زعمها طالب مفصولضبط خلية بمدينة العاشر من رمضان يت

نجحت األجهزة األمنية بالشرقية في ضبط خلية على اتصال بتنظيم داعش بمدينة العاشر من رمضان وبحوزتهم أسلحة نارية 

 المتفجرة.معامل لتصنيع المواد  0ومطبوعات تحريضية ضد مؤسسات الدولة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/612862
http://akhbarelyom.com/news/612862
http://akhbarelyom.com/news/612762
http://akhbarelyom.com/news/612762
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=b4d2ac7e-7470-4d3a-ba93-d0a3d397a90d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122016&id=b4d2ac7e-7470-4d3a-ba93-d0a3d397a90d
http://akhbarelyom.com/news/612828
http://akhbarelyom.com/news/612828
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 (60)عربيبدال من اللواء توحيد توفيق  اللواء وحيد عزت رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة

ت القوات المسلحة اللواء توحيد توفيق، وتكليف اللواء وحيد عزت بدال منه )وفقا لموقع دوت رئيس هيئة عمليا السيسي قالأ

القريب من المخابرات، الذي قام بحذف الخبر بعد أقل من ساعتين من نشره على موقعه، بينما تركه على صفحته  مصر(.

 .الرسمية على "الفيسبوك" حتى اآلن

 

 )الوطن( مليون متر مربع للقوات المسلحة 65قرار جمهوري بإعادة تخصيص 

قطع أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لصالح القوات المسلحة "قطعتين"،  0أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإعادة تخصيص 

 "قطعة واحدة" بمنطقة رأس الزعفرانة.وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA%2B%D8%AF%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.elwatannews.com/news/details/1728644
http://www.elwatannews.com/news/details/1728644
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 6302ديسمبر  61في 
  

 يستخدم برفح، الدولية الحدود خط غرب متر، 6 وعرض متر 6 وارتفاع متر 0733 بطول نفق تكتشف قوات األمن بشمال سيناء، -

اخبار ) المزارع بأحد وأخرى المنازل أحد داخل إحداها النفق طول على موزعة متصلة فتحات 2 خالل من التهريب عمليات في

 (.اليوم

 الصعيد أبناء من شخًصا إنَّ عيان شهود وقال العريش، بوسط الرفاعي بميدان بالرصاص مواطًنا يقتلون مساء مسلحون،-

اته وف إلى أدى والصدر، الرأس في بالرصاص استهدافه تمَّ ،"الوحش. خ" يدعى العريش بمستشفى ويعمل العريش في المقيمين

 (الوطن)فى الحال 

عن ُبعد، فجَّرها مسلحون حال مرور مدرعات لقوات الشرطة وذلك خالل سيارات أمنية تنجو من محاولة تفجير عبوة ناسفة -

 (الوطن)سيرها على طريق ساحل البحر بمدينة العريش بالقرب من نادي الشرطة 
 

  

 6302ديسمبر  61في 
  

برصاص مجهولين في هجوم مسلح على كمين أمني بجوار محطة وقود توتل على  سينا،مجند من قوات األمن بشمال  إصابة-

 (اخبار اليوم)الطريق الدائري جنوب مدينة العريش 

إطالق النار من مسلحين مجهولين يستقلون دراجة بخارية عليهم وإصابة زوجته، إثر  مقتل المواطن مسعد عبدالصمد -

 (الوطن( )اخبار اليوم) بمنطقة الساحة الشعبية بوسط مدينة العريش

 

 

http://akhbarelyom.com/news/612475
http://akhbarelyom.com/news/612475
http://akhbarelyom.com/news/612475
http://www.elwatannews.com/news/details/1727789
http://www.elwatannews.com/news/details/1727789
http://www.elwatannews.com/news/details/1726133
http://www.elwatannews.com/news/details/1726133
http://akhbarelyom.com/news/612960
http://akhbarelyom.com/news/612960
http://akhbarelyom.com/news/612645
http://akhbarelyom.com/news/612645
http://www.elwatannews.com/news/details/1728500
http://www.elwatannews.com/news/details/1728500

