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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يترأس وفد مصر في المؤتمر الدولي إلحياء السالم بباريس

ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه فرنسا إلحياء مفاوضات السالم بين الجانبين 

 بباريس.   والذي يعقد حاليا فيالفلسطيني واإلسرائيلي، 

 

 بىوروشكرى وهان يبحثان برامج التعاون بين مصر واالتحاد األللسالم.خالل لقائهما على هامش مؤتمر باريس  

 )األهرام(

على هامش مشاركته فى مؤتمر السالم فى الشرق االوسط بباريس التقى سامح شكرى وزير الخارجية، مع يوهانس هان، المفوض 

لمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول برامج التعاون وصرح ا .األوروبى لسياسة الجوار

بين مصر واالتحاد األوروبى فى إطار اتفاقية المشاركة الجديدة بين الجانبين، والمشروعات المزمع تمويلها من جانب االتحاد 

 األوروبى فى مصر خالل الفترة المقبلة.

 

 ()بوابة األهرام يبحث الملفات اإلقليمية والعالقات الثنائية مع نظيره الجزائريوزير الخارجية 

وزير الشئون الخارجية الجزائري، على هامش مؤتمر باريس للسالم في الشرق  التقى سامح شكري وزير الخارجية رمطان لعمامرة

األوسط، حيث ناقش الوزيران الملفات اإلقليمية ذات االهتمام المشترك والعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في 

 كافة المجاالت.

 

 األهرام()بوابة  ح الدين مزوارشكري يجري مباحثات مع نظيره المغربي صال باريس.على هامش مؤتمر 

وقال المستشار أحمد  هامش مؤتمر السالم بباريس. علىالتقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره المغربي صالح الدين مزوار 

بحثا العالقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك في القضايا أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري ومزوار 

 اإلقليمية.

 

 )اليوم السابع( نظيره الليبى لبحث التسوية بين األطراف فى طرابلس يلتقيوزير الخارجية 

ونشر المتحدث الرسمى  .التقى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى نظيره الليبى فى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس

على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"  باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد فى تدوينة له عبر حساب الوزارة الرسمى

فى متابعة حثيثة لمسار التعاون الثنائى ودور مصر فى تقريب وجهات  ليبيا.فى باريس وزير خارجية  يلتقيقائال: "وزير الخارجية 

 النظر بين األطراف الليبية".

 

http://akhbarelyom.com/news/620262
http://akhbarelyom.com/news/620262
http://www.ahram.org.eg/News/202146/25/573361/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371243.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371215.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%89/3056682
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%89/3056682


 

 

7162يناير  61  مرصد اإلعالم المصري       2   

 

 )بوابة األهرام( سامح شكري يجري سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر باريس

أتي ت وقبرص، وإيرلندا، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع نظرائه من والكويت والنرويج بباريس شكري،أجرى وزير الخارجية سامح 

دولة  21الفرنسية بمشاركة نحو هذه اللقاءات على هامش مؤتمر باريس الدولي حول السالم، والذي انطلقت أعماله بالعاصمة 

كما التقى وزير الخارجية المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى  ومنظمة وفي غياب طرفي النزاع الفلسطينيين واإلسرائيليين.

منطقة الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف حيث تبادال وجهات النظر حول الجهود اإلقليمية والدولية لدفع الطرفين الفلسطيني 

 سرائيلي للعودة إلى مائدة المفاوضات، باإلضافة إلى األزمات التي تشهدها المنطقة.واإل

 

 شروق()ال «اضطراب المنطقة»شكرى: تعثر حل القضية الفلسطينية سبب رئيس فى 

يا يمثل سببا رئيس إن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية لمازالأمام مؤتمر باريس للسالم شكرى فى كلمته سامح  قال

في حالة االضطراب التي تعج بها منطقة الشرق األوسط وعائقا أساسيا أمام شعوبها لكي يوحدوا جهودهم من أجل تحقيق الهدف 

األهم وهو تحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوبها بال استثناء، كما مثل ذلك وقودا لإلرهاب ليس فقط في منطقتنا بل في العالم 

 أسره.

 

 )بوابة األهرام( ب يلتقي نائب رئيس كوت ديفوار على هامش قمة فرنسا إفريقيامحل

التقي المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية واالستراتيجية، نائب رئيس كوت ديفوار، اليوم السبت، 

 مشاركته في قمة فرنسا إفريقيا.وذلك على هامش 

 

 )بوابة األهرام( رئيس بيالروسيا: ندعم االتجاه السياسي الحكيم للقيادة المصرية

رئيس جمهورية بيالروسيا "نحن ندعم االتجاه السياسي الحكيم للقيادة المصرية والذي يهدف إلى إقامة  قال ألكسندر لوكاشينكو

 االستقرار واألمن فى منطقة الشرق األوسط".

 

 )بوابة األخبار( الخارجية المصرية تستضيف اجتماعين هامين للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الوزارة ستستضيف اجتماعين هامين للمنتدى العالمي 

تماع تشاوري حول إعادة هيكلة مجموعات أن االجتماع األول هو اج وأضاف، .7162يناير  61و 61لمكافحة اإلرهاب بالقاهرة يومي 

عمل المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب، والثاني اجتماع مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون المنبثقة عن المنتدى 

 والتي تترأسها بشكل مشترك كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية.

 

 )بوابة األخبار( راف العملية السياسية الليبيةالخارجية: مصر على مسافة واحدة من كافة أط

ور جوناثان واينر"، بحض“المبعوث األمريكي للشأن الليبي  القوني،استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير طارق 

خالل اللقاء على وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية أكد السفير القوني  السفير األمريكي بليبيا.

 .الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية في البالد، وإيجاد حل شامل لألزمة يحافظ على وحدة واستقالل البالد

http://gate.ahram.org.eg/News/1371072.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371072.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012017&id=4f147fe3-ce00-4942-8342-bda818063abf
http://gate.ahram.org.eg/News/1370898.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1370898.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371256.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371256.aspx
http://akhbarelyom.com/news/620379
http://akhbarelyom.com/news/620379
http://akhbarelyom.com/news/620376
http://akhbarelyom.com/news/620376
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 )بوابة األخبار( مساعد وزير الخارجية يصل الخرطوم إلجراء مباحثات مع المسئولين السودانيين

يناير،  61وصل مساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان السفير أحمد فاضل يعقوب إلى العاصمة الخرطوم، مساء السبت 

 ن.في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الثالثاء المقبل في إطار التشاور السياسي مع المسئولين السودانيي

 

 )الشروق(بالقاهرة  «األمن الديمقراطي»انطالق مؤتمر  دول.رؤساء  61بمشاركة 

ة ، بمشارك«األمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف»أطلقت مكتبة اإلسكندرية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة أعمال مؤتمرها 

شارك إلى جانب ايفانوف، رؤساء سابقون للصرب ونيجيريا و .عشرة رؤساء دول، منهم الرئيس الحالي لمقدونيا خورخي ايفانوف

واالكوادور والبانيا ومولدوفا ورومانيا وأوكرانيا، فضال عن مشاركة دولية واسعة للخبراء المعنيين وكرواتيا ولبنان وبلغاريا 

 ر.بموضوع المؤتم

 

 )بوابة األخبار( السفير الروسي بمصر يلتقي رئيس تيار الغد السوري

ول في مصر حيث تنا سفير روسيارئيس تيار الغد السوري في مقر إقامته في القاهرة "سيرجي كيربتشنكو"  استقبل أحمد الجربا

 الطرفان العالقات الثنائية ومستجدات األحداث على الساحة السورية سياسيا وعسكريا.

 

 )اليوم السابع( بيان للسفارة السعودية: ال يوجد مرضى سعوديون محتجزون بالقاهرة

أكدت السفارة السعودية بمصر فى بيان أنه ليس هناك مرضى سعوديون محتجزون بالقاهرة والحقيقة أن عدد المرضى 

توفى أحدهما ويدعى )جايز الشمرى(، بسبب عدم اتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة إلجراء مثل هذه السعوديين اثنين فقط، 

العمليات التى جرت فى مكان غير مجهز طبياً وال تنطبق عليه المعايير الطبية إضافة إلى أنه ما كان له أن يجرى مثل هذه العملية 

 الرئة، وهو ما ينفى تماما شبهة إخضاعه ألاى عملية زرع أعضاء.بسبب إصابته بعدة جلطات فى السابق ولديه مشكلة فى 

 

 )الوطن( السفارة األمريكية بالقاهرة تعلن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

 لشغل وظائف شاغرة لسائقين وموظفين إداريين.أعلنت السفارة األمريكية في القاهرة عبر موقعها اإللكتروني، حاجتها 

يوما بعد تاريخ إغالق الوظيفة، وأنها  76وأوضحت السفارة األمريكية، أنه سيتم إبالغ المتقدمين الذين تم اختيارهم خالل 

ن أو اإلعاقة تحرص على توفير فرص عمل لجميع المتقدمين، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو األصل أو الس

 أو االنتماء السياسي أو الحالة االجتماعية أو التوجه الجنسي.

 

 )الشروق( خالل أيام« تيران وصنافير»جديدة لحل أزمة  بالسعودية: صيغةسفير مصر السابق 

إن هناك صيغة متعلقة بأزمة جزيرتى تيران وصنافير سيتم طرحها » ى السابق فى السعودية رفيق خليلقال السفير المصر

ولم يفصح خليل فى تصريحاته عن طبيعة وبنود الصيغة  .ية للجميع، بحسب تقديرهخالل األيام القادمة وستكون مرض

 «.عنصر الوقت كفيل بتجاوز األزمة، وهناك اتفاق على تجميدها»المرتقبة، غير أنه أضاف: 

 

http://akhbarelyom.com/news/620582
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012017&id=e344aa6e-a0b1-46c9-9d50-a9e41184c983
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012017&id=e344aa6e-a0b1-46c9-9d50-a9e41184c983
http://akhbarelyom.com/news/621127
http://akhbarelyom.com/news/621127
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/3056628
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/3056628
http://www.elwatannews.com/news/details/1781402
http://www.elwatannews.com/news/details/1781402
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012017&id=cc678c96-22b3-4b21-a4b0-b259ee474ad6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012017&id=cc678c96-22b3-4b21-a4b0-b259ee474ad6
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 )مصرالعربية( هآرتس: هل تعيد تيران وصنافير الحياة لميدان التحرير؟

السعودية غاضبة لتأخر تسليم تيران وصنافير وتضيق الخناق على االقتصاد المصري، لكن الجماهير في القاهرة ال توافق على “

جاء ذلك على لسان "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس"  وامر النظام المفاجئة وتنوي النضال من أجل الجزر".أ

تحت عنوان "جزر البحر األحمر قد تعيد الحياة لميدان التحرير"، توقع فيه انطالق تظاهرات حاشدة في مصر حال قضت المحكمة 

 بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو الحكم الذي يعد نهائًيا وغير قابل للطعن.اإلدارية العليا بمجلس الدولة 

 

 )مصرالعربية( مصر نجحت في إخراس المعارضة .7161هيومان رايتس واتش: في 

هكذا عنونت شبكة "أسوشيتيد برس" لألنباء تقريرا سلطت فيه  “. 7161"هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 

في البلد العربي الواقع الضوء على اإلدانات التي وجهتها منظمة "هيومان رايتس واتش" لما تقول إنه انتهاك لحقوق اإلنسان 

 شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

 

 )العربي الجديد( تنسيق مصري روسي لجمع حفتر والسراج في القاهرة

روسيا لعقد لقاء ثنائي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تنسيقاً يجري بين مصر و

الليبية فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر في القاهرة، برعاية روسية لحسم النقاط العالقة في االتفاق السياسي بين 

 أطراف األزمة الليبية.

 

 (76)عربي صحيفة إيطالية: لقاء مرتقب بين حفتر والسراج في القاهرة

خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في  بينأفادت صحيفة إيطالية بأن روسيا تسعى حاليا لتنظيم لقاء 

وقالت صحيفة "كوريري ديال  فة".مصر، الفتة إلى أن "وجود السراج في القاهرة خالل األيام الماضية لم يكن من قبيل المصاد

سيرا" إن اللقاء المتوقع بين الطرفين يهدف إلى "تفكيك المليشيات وإحالل السالم في طرابلس وبرقة، وهو بالطبع رغبة 

 مصرية منذ فترة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1345496-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%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%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%9F
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%A9/1345496-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%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%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%9F
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%A9/1344492-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%C2%A0%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2016
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%A9/1344492-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%C2%A0%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2016
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/1/15/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/1/15/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1
http://arabi21.com/story/978267/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) حوار مع رؤساء تحرير األهرام واألخبار والجمهورية يجري السيسي

تفاصيل  إلىخبار والجمهورية تطرق خالله حوار مع رؤساء صحف األهرام واأل السيسى على مدى أربع ساعات وربع الساعةأجري 

فى  دقيقة عما يجرى على أرض مصر من تطورات مهمة تمس فى المقام األول المواطن البسيط ومعيشته وتدبير قوت يومه

 .والسفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهوريةه حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب

 

 (األهرام) إقامة منطقة التجارة الحرة مع االتحاد األوراسى ومكافحة اإلرهاب السيسى يبحث مع لوكاشينكو

والتى أعلن السيسى أنها  جمعتهما،القمة التى  عقبمؤتمر صحفي البيالروسى ألكسندر لوكاشينكو  الرئيسمع  السيسي عقد

التوقيع على إعالن وتم  تناولت العديد من القضايا الدولية الملحة، ال سيما فى مجال مكافحة اإلرهاب ومحاربة الفكر المتطرف.

 .اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين 9مشترك و

 

 (أصوات مصرية) مختلف المجاالتالسيسي والبشير يؤكدان مواصلة التعاون الثنائي في 

في اتصال هاتفي العالقات الثنائية ث مع نظيره السوداني عمر البشير قال المتحدث باسم الرئاسة عالء يوسف إن السيسي بح

وأوضح المتحدث، أن السيسي أجرى االتصال .يزها في مختلف المجاالتبين البلدين، وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل على تعز

 .""لالطمئنان على صحة البشير بعد إجرائه لعملية قسطرة استكشافية بالقلب

 

 (الوطن) رئيس دولة وحكومة سابقين 61السيسي يستقبل جورجي إيفانوف و

رئيس دولة وحكومة سابقين، في قصر االتحادية، والذين يشاركون  61ستقبل السيسي، جورجي إيفانوف، رئيس مقدونيا، وأ

بينهم الرؤساء السابقون لكل من لبنان، ورومانيا، ومولدوفا، وبلغاريا،  ". ومنبمؤتمر "األمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف

 .، وأوكرانيا، والتفيا، وكرواتيايجيريا، وصربياواإلكوادور، وألبانيا، ون

 

 (أصوات مصرية) السيسي وإيفانوف يتفقان على االستفادة من فرص االستثمار لدى مصر ومقدونيا

مقدونيا جورجي إيفانوف، واتفق الجانبان على أهمية قال المتحدث باسم الرئاسة عالء يوسف إن السيسي استقبل، رئيس 

ن سبل دفع وتطوير التعاو“اللقاء  تناولو استفادة قطاعي األعمال في البلدين من الفرص االستثمارية المتوفرة لدى الطرف اآلخر.

 .والدولية ذات االهتمام المشترك الثنائي بين البلدين، وبحث عدد من الملفات اإلقليمية

 

 (الوطن) يلتقي مبعوثة الرئيس النيجيريالسيسي 

لرفاعي ا بحضور أحمد، أمينة جيه محمد المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري، ووزيرة البيئة النيجيرية السابقة، السيسياستقبل 

 مساعد أول الرئيس النيجيري لشؤون العالقات الدولية.

http://www.ahram.org.eg/News/202146/25/573386/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B4.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202146/25/573386/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B4.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202146/25/573358/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202146/25/573358/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72124
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72124
http://www.elwatannews.com/news/details/1779662
http://www.elwatannews.com/news/details/1779662
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72117
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72117
http://www.elwatannews.com/news/details/1779344
http://www.elwatannews.com/news/details/1779344
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 (أصوات مصرية) السيسي وميركل يبحثان تطورات األوضاع في المنطقة والقضايا اإلقليمية

مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل تطورات األوضاع في ، السيسي بحث، خالل اتصال هاتفيقالت رئاسة الجمهورية إن 

 العمليات ضحايا فى التعازى تبادل االتصال خالل تمو .المنطقة وعددا من القضايا اإلقليمية في مقدمتها مكافحة اإلرهاب

 .مؤخرا البلدان شهدها التى اإلرهابية

 

 (الوطن) السيسي يعقد اجتماعا مع إسماعيل وعدد من الوزراء

عقد السيسي اجتماعًا شارك فيه كل من شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع 

تم خالل االجتماع و ات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية.واإلنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، باإلضافة إلى رئيسي المخابر

 .بحث األوضاع األمنية الراهنة في كافة أنحاء البالد، والسيما في سيناء

 

 (اليوم السابع) اليوم السيسى ولوكاشينكو يفتتحان منتدى األعمال المصرى البيالروسى

لمصاحب، االثانى والمعرض  يفتتح السيسى والرئيس البيالروسى الكساندر لوكاشينكو، اليوم منتدى األعمال المصرى البيالروسى

 شركة عمالقة. 11عشر وزراء من بيالروسيا ونظرائهم المصريين، وأكثر من  بحضور

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) وتثبيت الدوالر الجمركى بدءًا من أول فبراير %1.6وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة إلى 

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية بانه سيتم تثبيت أسعار الدوالر الجمركى على مدى الشهر بحيث يتم أخذ متوسطات االسعار على 

الى انه سيتم البدء فى تطبيق هذه المنظومة  شهر، مشيرامدى الشهر السابق لتحديد سعر ثابت للدوالر الجمركى فى أول كل 

 الجديدة التى تم االتفاق عليها مع البنك المركزى بدءًا من اول فبراير المقبل. 

 

 (هرامبوابة األ) إسماعيل: المفاوضات مع الجانب العراقي للحصول على منتجات بترولية مستمرة

 يدرس حيث بترولية، منتجات على الحصول بشأن مستمرة العراقي الجانب مع المفاوضات إن الوزراء، رئيس إسماعيل شريف قال

 .العراقي الجانب من التوريد بعمليات الخاصة الشروط حالًيا

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) فرج عامر يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة اآلثار

 تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة اآلثار المصرية.

 

 (اليوم السابع) مليار جنيه خسائر الدولة بأراضى طرح النهر 7.2النائب محمد زين: 

مليار جنيه، متمثله فى عدم  7.2محمد عبد اهلل زين، أن التعديات على أراضى طرح النهر كبدت الدولة أكثر من النائب قال 

أن الهيئة العامة  تحصيل مقابل الحصول على هذه األرض، وذلك وفقا للتقرير األخير الصادر للجهاز المركزى للمحاسبات.وأضاف

 .ن من حصر كامل أراضى طرح النهرللتعمير والتنمية الزراعية لم تتمكن حتى اآل

http://www.aswatmasriya.com/news/details/72083
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72083
http://www.elwatannews.com/news/details/1778114
http://www.elwatannews.com/news/details/1778114
https://www.youm7.com/story/2017/1/16/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89/3057178
https://www.youm7.com/story/2017/1/16/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89/3057178
http://www.ahram.org.eg/News/202146/5/573389/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202146/5/573389/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1370889.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371346.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371346.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D9%86-8-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89/3056569
https://www.youm7.com/story/2017/1/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D9%86-8-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89/3056569
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 (بوابة األخبار) برلمانية تنتقد سوء إدارة المال العام بوزارة اإلسكان

سبوبة" اللجان التي وضعت من أجل “بـ يسمى  فيمابوزارة اإلسكان المتمثل  انتقدت النائبة أمال رزق اهلل إهدار المال العام

مكافآت الكبار وإهدار المال العام، وسوء إدارة المنح والقروض الممنوحة لمشروعات اإلسكان والمخصصة في المشروعات العمالقة، 

 .ير محلها وغير الغرض المخصص لهاوكذلك سوء توظيف القروض التي تستخدم في غ

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (الشروق) وزيرا فى حكومة إسماعيل 66يتمسك بتغيير « دعم مصر»

 لذياحسين عيسى، إنهم سيشكلون لجنة متخصصة لدراسة تقرير الحكومة نصف السنوى « دعم مصر»قال نائب رئيس ائتالف 

وزيرا بهدف تحسين  66أرسلته األسبوع الماضى إلى مجلس النواب، لدراسته بشكل مفصل، مشددا على تمسكهم بمطلب تغيير 

 األداء الحكومى الفترة المقبلة.

 

 -نقابات: 

 (أصوات مصرية) صيادلة" تقرر تأجيل اإلضراب لمدة أسبوعين بعد اتصال من الرئاسة"ال

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة تأجيل اإلضراب الجزئي، الذي كان يعتزم الصيادلة بدءا من يوم األحد، لمنح مجلس 

وجاء قرار الجمعية عقب إعالن نقيب الصيادلة محيي .النقابة فرصة أخرى للتفاوض مع الحكومة وشركات األدوية حول مطالبها

 ."عبيد أنه تلقى اتصااًل من مؤسسة الرئاسة أبلغته فيه بأن "مطالب الصيادلة تحت النظر

 

 -تصريحات: 

 

 (بوابة األهرام) الجهات الحكوميةرئيس الرقابة اإلدارية: لدينا مصادر سرية فى كافة 

. المرتشينيقدمه المواطن يسهل عمل الهيئة فى ضبط  الذيقال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، إن البالغ 

، أن الرقابة لديها مصادر سرية فى كافة الجهات يراجع رئيس هيئة الرقابة اإلدارية بالمعلومات.وأوضح رئيس هيئة وأضاف

 ( تجيز للقاضى العفو عن الراشى والوسيط فى حالة اعترافهم.612الرقابة االدارية أن المادة )

 

 (بوابة األخبار) عمرو موسى: تيار التغيير بدأ في العالم العربي

إن نسبة الشباب اليوم في العالم العربي تتراوح بين و .للوراءقال عمرو موسى إن تيار التغيير في العالم العربي قد بدأ وال وعودة 

م مع شؤون الحياة.وأكد أن الثورة التي حدثت في ، مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى المستقبل، وهناك تطور في تعامله% 21إلى  11

 مصر وتونس قضت على الحكم القائم على الدين، مضيفا إنها أمور مهمة ويمكن البناء عليها في المستقبل.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/621073
http://akhbarelyom.com/news/621073
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012017&id=676fca0d-0f10-474d-8b0f-18d9cb1a0534
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012017&id=676fca0d-0f10-474d-8b0f-18d9cb1a0534
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72118
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72118
http://gate.ahram.org.eg/News/1371373.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371373.aspx
http://akhbarelyom.com/news/620780
http://akhbarelyom.com/news/620780
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 -سوشيال ميديا: 

 (أصوات مصرية) البرادعي: تغييب الوعي وكراهية اآلخر وانحطاط القيم طريق مسدود

أحد اإلعالميين بث على  وكان ."مسدود طريق القيم وانحطاط اآلخر وكراهية قال الدكتور محمد البرادعي إن "تغييب الوعي

وشدد البرادعي، في تغريدة جديدة وصفها  .دعيبرنامجه المذاع في إحدى القنوات الفضائيات عددا من المكالمات المسجلة للبرا

 ."بأنها "رسالة لكل األطراف"، على أنه "ال بديل عن العلم واألخالق وقبول التعّددّية في وطن يتسع للجميع

 

 (مصر العربية) عبد المنعم أبو الفتوح: العار لكل من يشارك في استمرار حبس مهدي عاكف

ر القوية، استمرار حبس محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة استنكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مص

وقال "العار يالحق كل من شارك ولو بالصمت في استمرار سجن رجال مسنين، مهدى عاكف والخضيري ورشاد اإلخوان المسلمين.

 بيومى وغيرهم، من الخسة موتهم بسبب غياب الرعاية المناسبة".

 

 (مصر العربية) ن حضور جلسة "تيران وصنافير" مخالف للقانونممدوح حمزة: منع الشعب م

ندد ممدوح حمزة، بعدم حضور الشعب، جلسة الفصل في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم بطالن اتفاقية ترسيم 

 للجلسة،حواجز حديد وتحصينات ورتب عالية من الداخلية، وغالًبا لن يسمحوا بدخول الشعب الدولة أمامه الحدود.وقال "مجلس 

 وهذا مخالف لقانون علنية الجلسات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/72113
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72113
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%A7/1346084-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81
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%A7/1346084-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81
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%A7/1346090-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%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%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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%A7/1346090-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%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%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 الثالثالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 

 -األخبار األمنية: 

 (أصوات مصرية) تشديدات أمنية في محيط مجلس الدولة قبيل الحكم في بطالن "تيران وصنافير"

 طقللن العليا اإلدارية بالمحكمة الفحص إدارة انعقاد أمنية مشددة بالتزامن معشهد محيط مجلس الدولة بوسط القاهرة، إجراءات 

وقال شاهد عيان، إن قوات األمن انتشرت في محيط مجلس .وصنافير تيران اتفاقية ببطالن حكم على الحكومة طعن في بالحكم

 .ركزي في محيطهالدولة وأمام مدخله الرئيسي، كما تمركزت المدرعات وسيارات الشرطة واألمن الم

 

 (اليوم السابع) قصر العينى": نقل مهدى عاكف للعناية المركزة لتدهور حالته الصحية“بـ مصدر 

كشف مصدر مسئول بمستشفى قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، أن مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة اإلخوان، نقل إلى 

 الته الصحية.قسم العناية المركزة؛ منذ قليل، بعد تدهور ح

 

 (اليوم السابع) سنة على عيد الشرطة" 11شعار جديد للداخلية فى احتفاالت "

صمم قطاع اإلعالم والعالقات بوزارة الداخلية بإشراف اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لشئون اإلعالم، شعارًا جديدا 

 .6917سنة على ملحمة الشرطة باإلسماعيلية سنة  11بمناسبة مرور 

 

 (بوابة األهرام) ة تدريبية لضباط إدارات وأقسام حماية اآلداب والعنف ضد المرأة بأكاديمية الشرطةدور

ات األمن المختلفة نظمت اإلدارة العامة لحماية اآلداب، دورة تدريبية لضباط إدارات وأقسام حماية اآلداب والعنف ضد المرأة بمديري

"فرقة مكافحة جرائم اآلداب العامة والعنف ضد المرأة"، بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة لمدة 

 يوًما. 71

 

 (بوابة األخبار) أكاديمية الشرطة تنظم لقاء للداعية مصطفى حسنى مع طلبة كلية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشئون المعنوية بقطاع اإلعالم والعالقات، لقاء للداعية الشاب مصطفى 

 حسنى، مع طلبة كلية الشرطة.

 

 (76)عربي القبض على قاٍض مصري متلبسا بتعاطي "الحشيش" داخل سيارته

ألقت السلطات األمنية المصرية، القبض على قاض يعمل بإحدى محاكم القاهرة متلبسا بتعاطي مخدر "الحشيش" داخل سيارته، 

 وفق مصدر أمني.

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/72171
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72171
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1/3057018
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1/3057018
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-65-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/3056949
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-65-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/3056949
http://gate.ahram.org.eg/News/1371047.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371047.aspx
http://akhbarelyom.com/news/620768
http://akhbarelyom.com/news/620768
http://arabi21.com/story/978237/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 (76)عربي األمن المصري يختطف مريضا من إحدى المستشفيات بالجيزة

اقتحمت قوات األمن بمحافظة الجيزة غرفة عمليات إحدى المستشفيات في منطقة المهندسين وألقت القبض على مواطن 

اختطافه عاما، ويعمل طبيبا بشريا متخصصا في الرمد، وذلك بعد 16يدعى "عمر طلعت محمود عبد الكريم"، البالغ من العمر 

 قسرا بعد تواجده بغرفة العمليات بالمستشفى، يوم األربعاء الماضي، إلجراء جراحة له بعينيه.

 

 -محاكم ونيابات: 

 أصوات مصرية() متهما سنتين مع الشغل للتظاهر بدون تصريح في "ثورة الغالبة" 69حبس 

بـ سمي  فيمانوفمبر،  66متهما سنتين مع الشغل بتهمة التظاهر دون تصريح في  69قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس 

 ثورة الغالبة".“

 

 (أصوات مصرية) األمور المستعجلة تقضي باستمرار تنفيذ حكم منع التظاهر أمام مجلس الوزراء

قضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، باالستمرار في تنفيذ حكم منع التظاهر أمام مجلس الوزراء واألماكن المحيطة به ونقلها 

 .وقضت المحكمة بقبول استشكال جديد لوزارة الداخلية باالستمرار في تنفيذ الحكم .إلى حديقة الفسطاط

 

 (بوابة األهرام) على حبسهرفض استشكال الرائد فهمي بهجت 

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، برفض االستشكال المقدم من الرائد فهمي بهجت، على حكم حبسه شهًرا بتهمة سب 

 مساعد مدير أمن القاهرة، مع تأييد استمرار حبسه.

 

 (بوابة األهرام)وصحفي بالجريدة إلى "الجنايات" بتهمة إهانة األزهر إحالة رئيس تحرير الوطن 

بجريدة الوطن، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة األزهر ونشر أخبار كاذبة عنه وقذف  أحمد الخطيب، الصحفى النيابةأحال 

المستشار التشريعي والقانوني لشيخ األزهر ونشر أخبار كاذبة عنه.كما أحالت النيابة العامة أيًضا محمود مسلم، رئيس تحرير 

 .ه، والسماح بنشر أخبار ووقائع كاذبه عن األزهرجريدة الوطن، إلى محكمة الجنايات التهامه باإلخالل بواجبات وظيفت

 

 (بوابة األهرام) السجن ثالث سنوات لمتهم بحيازة مفرقعات وسالًحا نارًيا لمواجهة رجال الشرطة

، بتهمة حيازة عبد الحميدى المتهم احمد محمود قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بالسجن ثالث سنوات عل

 مفرقعات ومقاومة السلطات.

 

 (بوابة األهرام) السجن المشدد عشرة أعوام لمتهمين اثنين بتهمة حيازة مفرقعات بالعجوزة

حيازة مفرقعات بالعجوزة"، بالسجن “بـ قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة متهمين اثنين 

 سنوات لكل منهما، وقررت إرسال أوراق القضية للنيابة للتحقيق من جديد فى تهمة استعمال تلك المفرقعات. 61المشدد 

 

http://arabi21.com/story/978396/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72111
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72111
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72108
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72108
http://gate.ahram.org.eg/News/1371269.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371269.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371167.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371167.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371103.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371103.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371083.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371083.aspx
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 (بوابة األهرام) الثنين آخرين فى "أحداث المطرية"جنايات القاهرة تبرئ خمسة متهمين والسجن 

 إلى عشرة أعوام، وبرأت خمسة آخرين فى أحداث عنف بالمطرية. 2قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن من 

 

 (بوابة األخبار) وتقديمها للمحاكمة الجنائيةبالغ يطالب بالتحقيق مع هدير مكاوي 

 وأكد«. rsingle mothe»بـ سمير صبري، المحامي ضد هدير مكاوي، المعروفة النائب العام بالغا من للـ تلقى المكتب الفني 

أن هدير ارتكبت إحدى الكبائر وتحدت شرع اهلل، والبد أن ُيقام عليها حد "التعزير" الذي يبدأ بتوبيخها، ويمكن أن يصل إلى ضربها 

 وجلدها، عن طريق ولي أمرها الممثل في أهلها أو السلطة القضائية بالدولة.

 

 (بوابة األخبار) ألف جنيه التهامه بسب طليقته 61تغريم توفيق عكاشة 

 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مطلقته والبالغ الكاذب. 61قضت محكمة جنح مدينة نصر بتغريم توفيق عكاشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1371074.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1371074.aspx
http://akhbarelyom.com/news/620889
http://akhbarelyom.com/news/620889
http://akhbarelyom.com/news/620942
http://akhbarelyom.com/news/620942
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 رابعالمحور ال

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( لدى ليبيا المبعوث الدولى يلتقيالفريق محمود حجازى 

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المعنية بليبيا مع المبعوث الدولى لدى ليبيا 

ألطراف الليبية الفاعلة حتى اآلن، مع بحث المستجدات على تناول اللقاء نتائج المباحثات التى تمت بالقاهرة مع ا "مارتن كوبلر".

الساحة الليبية وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبى حول الشواغل الليبية للتطبيق العملى لالتفاق السياسى الموقع فى 

 .61/67/7161ر يوم الصخيرات ووفقا لمخرجات اللقاءات الليبية التى تمت بالقاهرة خاصة الصادرة فى بيان القاهرة الصاد

 

 )األهرام( الفريق حجازى يشهد عددا من األنشطة التدريبية لعناصر الوحدات الخاصة

شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من األنشطة التدريبية لعناصر القوات الخاصة التابعة 

ر المتابعة الميدانية لبرامج وخطط االرتقاء بمستويات الكفاءة واالستعداد القتالي لوحدات لوحدات الصاعقة وذلك في إطا

 المسلحة.وتشكيالت القوات 

 

 )الشروق( من المتحدث العسكرى إلدارة قناة العاصمة سمير.العميد محمد 

يوما من مغادرته منصب المتحدث العسكري  61تسلم العميد محمد سمير إدارة قناة العاصمة بمدينة اإلنتاج اإلعالمى، وذلك بعد 

منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، أن اإلدارة « سمير»التى يتولى « شيرى ميديا»بيان صادر عن شركة  وقال .للقوات المسلحة

المجتمعى تجاه مختلف  الوعيالجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعالمى هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم فى رفع 

د اتفاق بين مالكها سعيد حساسين، وإيهاب طلعت أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي عن عق« العاصمة»كانت قناة  القضايا.

 ، بموجبه تنتقل إدارة الشبكة بالكامل إلى إيهاب طلعت في منتصف شهر يناير.«شيري ميديا»رئيس مجلس إدارة شركة 

 

 )بوابة األخبار( "محلب" يلتقي القوات المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السالم في مالي

للمشروعات القومية واإلستراتيجية المهندس إبراهيم محلب بزيارة لمقر القيادة السرية للشرطة العسكرية  السيسيقام مساعد 

 .المتحدة لحفظ السالم بدولة مالي المصرية المشاركة ضمن قوات األمم

 

 )اليوم السابع( أشهر 1منطقة عشوائية خالل  11لوزير: االنتهاء من تطوير اللواء كامل ا

منطقة عشوائية  11أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن عملية تطوير ورفع كفاءة 

قرية أخرى على مستوى  27األقل خطورة وغير آيلة للسقوط، مشيرا إلى وجود  تتم للمناطق فى القاهرة والجيزة والقليوبية

 الجمهورية، تم االنتهاء من عملية تطويرها بالمرافق ورصف الطرق.

 

http://akhbarelyom.com/news/620402
http://akhbarelyom.com/news/620402
http://www.ahram.org.eg/News/202146/25/573490/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202146/25/573490/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012017&id=b6ed34c1-9e67-4142-9c8d-679368fa9aa3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012017&id=b6ed34c1-9e67-4142-9c8d-679368fa9aa3
http://akhbarelyom.com/news/620380
http://akhbarelyom.com/news/620380
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-45-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3056072
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-45-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3056072
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 )اليوم السابع( اللواء كامل الوزير: الرئيس يتابع تنفيذ المشروعات الكبرى بشكل يومى

أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن السيسى يتابع المشروعات القومية الكبرى بشكل 

اليوم لمعرفة مدى تنفيذ الخطة الزمنية  فييتابعنا مرة واثنين  سيسيالتنفيذ قائال "ال للوقوف على معدالت وجودة يومى

 لتنفيذ المشروعات المكلف بها الهيئة الهندسية".

 

 )الشروق( على المشروعات المدنية« الهندسية للقوات المسلحة»نراقب إنفاق «: الرقابة اإلدارية»

قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، إن الهيئة تراقب أسلوب إنفاق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على 

 المشروعات المدنية المختلفة.

 

 )الشروق( تطرح أول ثالجة مصرية نهاية األسبوع« الحربياإلنتاج »

ج الحربي، عن إنتاج أول أعلن المهندس درويش الجندي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لألجهزة المعدنية التابعة لوزارة اإلنتا

أن الثالجة «الجندي»وأضاف . جنيًها 2711ثالجة بالسوق سيكون وأوضح أن سعر ال «.111حلوان »ثالجة ُتصنع في مصر، باسم 

، نهاية األسبوع 71قدم، ومكونة من ثالث أرفف وأدراج وقسم للتجميد، وسيتم طرحها في معارض اإلنتاج الحربي الـ 61من فئة 

 فضال عن توفيرها في المحالت والمتاجر الكبرى عن طريق الموزعين.الحالي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%89/3056013
https://www.youm7.com/story/2017/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%89/3056013
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012017&id=6d897036-c42e-48ce-b5d3-ae7a72fc1464
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012017&id=6d897036-c42e-48ce-b5d3-ae7a72fc1464
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012017&id=5a7475b7-6f60-469e-adfc-14ff196e5ddc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012017&id=5a7475b7-6f60-469e-adfc-14ff196e5ddc
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 الخامسالمحور 

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )المصري اليوم( «مقتل مسلحين»غضب فى سيناء بعد بيان الداخلية عن 

مسلحين في اشتباكات مع  61الذي أعلنت فيه مقتل  الداخلية،انتقد أعضاء مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء بيان وزارة 

أشهر، نافين أي عالقة لهم بالهجمات اإلرهابية  1من األشخاص الذين أعلنت الوزارة مقتلهم محتجزون منذ  1قوات األمن، وقالوا إن 

ائالت وقبائل بشمال سيناء قد عقدت اجتماعًا، مساء السبت، أعلنت فيه احتجاجهم على بيان وزارة كانت ع األخيرة في العريش.

  الداخلية، وطالب األهالى نواب المحافظة بتقديم استقالتهم من مجلس النواب.

 

 )مصرالعربية(بعد بيان الداخلية  العريش مطالب أهالي

حالة من االحتقان شهدتها مدينة العريش عقب بيان وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه عن قتل عشرة أشخاص، مساء الجمعة 

اإلرهابية األخيرة التى شهدتها المدينة ونتج عنها استشهاد وإصابة عدد  المنفذة للحوادثالماضية، فى إطار مالحقة العناصر 

وردا على بيان الداخلية، عقد األهالي بمدينة العريش، مساء السبت، اجتماعا طارئا بمشاركة المئات من عائالت  الشرطة. من رجال

ومطالبة نواب -بحسب بيان األهالي –رفض لقاء وزير الداخلية ألنه خصم للبلد  بينها:وأسفر االجتماع عن عدة قرارات  .العريش

من المجلس، واإلفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريًا الذين لم تصدر ضدهم احكام  شمال سيناء بتقديم إستقالتهم

المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، فضال عن مطالبتهم  لهم، بالعصيانوهدد المشاركون في االجتماع خالل بيان  .قضائية

 بمعرفة مصير جثث أبنائهم، الذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية.

 

 (76)عربي مصر: حملة "يناير يجمعنا" تتضامن مع أهالي سيناء

أعلنت حملة "يناير يجمعنا"، التي تضم أكثر من مائتي شخصية مصرية من تيارات مختلفة )ليبراليين وإسالميين ويساريين 

خلية بتصفية عدد من الشباب المصريين من ومستقلين(، رفضها التام للجريمة التي وصفتها بالبشعة التي ارتكبتها وزارة الدا

 أبناء سيناء بزعم مشاركتهم في "االعتداء اإلرهابي" على نقطة المطافئ.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1072984
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1072984
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