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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 )بوابة األخبار(عريقات شكري يبحث تطورات عملية السالم مع 

ديسمبر، مع صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة  10الخـارجـيـة، السبت لتقي سامح شكري وزيـر ا

إلى جانب جهود استئناف عملية السالم  تناول اللقاء تطورات األوضاع في فلسطينو .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 وس. في ضوء الدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األ

 

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية تدين حادث إطالق النار بإسطنبول

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حادث إطالق النار الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية في الساعات األولي من صباح 

، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى، معرًبا عن تعازي مصر لذوي الضحايا، 0202 يناير 0اليوم 

 وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين 

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: القاهرة وموسكو تغلبتا على العواقب السلبية لحادث الطائرة الروسية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأن روسيا ومصر تمكنتا من التغلب على العواقب السلبية لحادث سقوط 

يضم وزراء  0202وكشف المتحدث، عن اجتماع رباعي )اثنان + اثنان( مرتقب في   0202الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر 

 البلدين، موضحًا أن كل شيء مبني على التفاهم والتنسيق المشترك بين الجانبين المصري والروسي  خارجية ودفاع

 

 )بوابة األهرام( القيادي الفلسطيني محمد دحالن يصل القاهرة

يوم، األحد، القيادى الفلسطينى محمد دحالن، عضو المجلس التشريعى، قادًما بطائرة العاصمة المصرية القاهرة، مساء وصل إلى 

 خاصة من اإلمارات فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خاللها آخر التطورات على الساحة الفلسطينية 

 

 )الشروق( نفًعا في تسوية األزمة السورية يجديمندوب مصر بمجلس األمن: الحل العسكرى لن 

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر باألمم المتحدة، إن التحديات التي تواجهها سوريا في الوقت الحالي تحتاج إلى مقاربة 

وأضاف في كلمته بجلسة مجلس  الدولية، داعًيا أطراف النزاع السوري إلى بدء مفاوضات عاجلة  سياسية تستند على المواثيق

 األمن الدولي، اليوم السبت، أن الحل العسكري لن يجدي نفًعا في تسوية األزمة، مشدًدا على أهمية الحل السياسي الشامل

 

 )بوابة األخبار( «نقف بجانب العراق»وتؤكد: ببغداد مصر تدين الهجوم اإلرهابي 

ديسمبر، الهجوم اإلرهابي المزدوج بأحد أسواق العاصمة العراقية بغداد،  10أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت 

وقوف مصر حكومة وشعبا مع  وزارة الخارجيةوأكد المتحدث الرسمي باسم  مصابا  52قتيال و 02الذي أسفر عن سقوط نحو و

 حكومة وشعب العراق في مواجهة اإلرهاب، الذي يستهدف أمن واستقرار العراق الشقيق 

http://akhbarelyom.com/news/613334
http://akhbarelyom.com/news/613334
http://gate.ahram.org.eg/News/1366643.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366643.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366116.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366116.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366753.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366753.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=c8ee05e3-2edc-4d8e-81b5-f970622b1c98
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=c8ee05e3-2edc-4d8e-81b5-f970622b1c98
http://akhbarelyom.com/news/613731
http://akhbarelyom.com/news/613731
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  )اليوم السابع( صحيفة كويتية: قيادى سعودى رفيع المستوى يزور القاهرة قريبا لتحسين العالقات

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مصدر مصرى رفيع المستوى، قال إن القاهرة ستستقبل خالل األيام القليلة المقبلة، قياديا 

   السعودية-المصريةكبيرا لتحسين العالقات 

 

 )بوابة األخبار( صيادا مصريا جنوب اليمن ٢٧باليمن: اإلفراج عن  مصر سفير

وأوضح  .صيادا مصريا جنوب اليمن ٢٧نجحت االتصاالت التي أجراها السفير المصري باليمن د يوسف الشرقاوي في اإلفراج عن 

الصيادين سيبدأون رحلة العودة لمصر في الساعات األولى من  أن-خاصةفي تصريحات  –السفير المصري د يوسف الشرقاوي 

 صباح غدا اإلثنين، مؤكدا أنه كان على اتصال دائم مع كافة السلطات السعودية من أجل عودتهم إلى مصر 

 

 )بوابة األخبار( قرارات جديدة لدخول وخروج العاملة المصرية لألردن

يناير  0قررت السلطات األردنية، إلغاء الحصول على تصريح الخروج والعودة لمغادرة المملكة لجميع العمال المصريين، اعتبارا من 

  «عامل زراعي»المقبل، باستثناء العاملين بمهنة 

 

 )المصري اليوم(إسطنبول سفير مصر بلبنان يعرب عن التعازي ألسر الضحايا اللبنانيين في حادث 

إطالق  ي حادثعن صادق التعازي ألسر الضحايا اللبنانيين وللشعب اللبناني، ف لبنان،أعرب السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى 

 النار الذي وقع في مدينة اسطنبول مساء أمس، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين 

 

 )مصرالعربية( تل أبيب تتهم القاهرة بإدخال مواد بناء لغزة بعيدا عن "أعين الرقابة"

ين القاهرة وحركة المقاومة اإلسالمية حماس مؤخرا، وبدأت في بث تبدي إسرائيل استياءها الشديد من التقارب الذي حدث ب

تقارير تهاجم النظام المصري الذي قالت إنه يدخل مواد بناء لقطاع غزة بعيدا عن أعين الرقابة، وأن حركة حماس ربما تستخدمها 

صر أدخلت لقطاع غزة خالل العامين إذاعة صوت إسرائيل باللغة العربية قالت إن م في بناء األنفاق الهجومية ضد إسرائيل 

 طن من األسمنت، وعشرات األطنان من مواد البناء األخري  222 022الماضيين نحو 

 

 )مصرالعربية( موقع عبري: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

زعم موقع "سيحا مكوميت" العبري المناهض لالحتالل أن سحب مصر مشروع القرار في مجلس األمن ضد االستيطان أثبت أن 

 القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام السيسي "مجرد سلعة يتم اإلتجار بها" 

 

 )مصرالعربية( وصنافير تشعالن الغضب في مصر من جديد جارديان: تيران

المعارضون يعربون عن سخطهم من موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعوديةهكذا 

ة "جارديان" البريطانية على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية أمس الخميس بالموافقة على اتفاقية لتسليم علقت صحيف

  "تيران وصنافير" إلى السعودية

https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/3034749
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/3034749
http://akhbarelyom.com/news/614229
http://akhbarelyom.com/news/614229
http://akhbarelyom.com/news/613213
http://akhbarelyom.com/news/613213
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1065997
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1065997
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%A9/1336991-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%86--%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1336991-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%86--%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1336806-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
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%A9/1336806-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
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%A9/1336025-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86--%C2%A0%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%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1336025-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86--%C2%A0%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%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األخبار) مناسبةالسيسي: توفير األدوية المستوردة التي ليس لها بدائل بأسعار 

أكد السيسي ضرورة االستمرار في تعزيز المعروض من األدوية باألسواق، ووجه بقيام الدولة بتوفير األدوية المستوردة التي ليس 

لك جاء ذلها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع األدوية بأسعار مناسبة مع توفير االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ ذلك 

 عماد الدين راضي  والسكان د أحمدرئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الصحة  خالل اجتماع السيسي، مع

 

 (الوطن) السيسي يعقد اجتماعا مع شريف إسماعيل وطارق عامر ورئيس المخابرات العامة

، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع واإلنتاج عقد السيسي، اجتماعا شارك فيه شريف إسماعيل

حث خالل االجتماع تطورات بالحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية 

  رأسها مخاطر انتشار اإلرهابوعلى الوضع اإلقليمي والدولي، والتحديات التي تمثلها هذه التطورات 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (أصوات مصرية) العجاتي: اتفاقية ترسيم الحدود لم تصل للنواب وأحكام القضاء ال تعطل مناقشتها

لنواب، إن اتفافية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس ا

لم تصل إلى مجلس النواب حتى اآلن لمناقشتها وقال إن الطعن على حكم القضاء اإلداري ببطالن توقيع االتفاقية لن يعطل 

  سلطة ال تعطل عمل السلطة األخرىأن كل و.مناقشتها حال وصولها للبرلمان

 

 (بوابة األخبار) نية لتسريح أي عامل أو موظف بالحكومةرئيس الوزراء: ال 

ورد على سؤال خاص .صرح شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بأنه ال نية لدى الحكومة لتسريح أي عامل أو موظف على اإلطالق

الحكومي بالدولة، وقال إن أعداد العاملين في الجهاز اإلداري للدولة تزيد كثيرا عن بمشروع التدريب التحويلي للعاملين بالقطاع 

حاجه الحكومة في تنفيذ أعمالها، ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلي يهدف في األساس إلى استغالل هذه العمالة 

 في قطاعات أخرى تحتاج إليها 

 

 (بوابة األخبار) اط الجنسية عن المعاقبين في قضايا اإلرهابالحكومة ترفض مشروًعا برلمانًيا إلسق

رفضت الحكومة، مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقترح إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في القضايا المتعلقة 

ز التمييرة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه من عوار دستوري واضح بسبب وأرجع المستشار هيثم البقري، ممثل وزا.باإلرهاب

 .مرتكبي الجرائم المتساوين أمام القانون بين

 

http://akhbarelyom.com/news/614130
http://akhbarelyom.com/news/614130
http://www.elwatannews.com/news/details/1734896
http://www.elwatannews.com/news/details/1734896
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71657
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71657
http://akhbarelyom.com/news/614256
http://akhbarelyom.com/news/614256
http://akhbarelyom.com/news/614207
http://akhbarelyom.com/news/614207
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 (اليوم السابع) اجتماع المجموعة االقتصادية لمتابعة مشروعات الحكومة اليومرئيس الوزراء يرأس 

قتصادية لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الحكومة بحضور يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة اال

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها األسبوعى الماضى على مشروع قانون االستثمار .عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزى

 الجديد وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته 

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) رفض الحكومة سحب الجنسية من اإلرهابيين: "حقها"رئيس "تشريعية البرلمان" عن 

أن اللجنة ستبحث رأى الحكومة الرافض لقانون سحب  أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،

 الجنسية من اإلرهابيين، موضًحا أنه من حق الحكومة أن تقول رأيها، ولكن القرار النهائى سيكون لللجنة 

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األخبار) في بيان له: كالم "األوصياء"حافل بالمغالطات« المصريين األحرار»

مؤسساته وأعضائه حتى  أعرب حزب "المصريين األحرار" على تقديره لكافة قياداته بداية من رئيسه د عصام خليل ومرورا بكل

ن تضمنها ما أطلقوا عليه "بيان" كما أكد الحزب على رفضه كافة محاوالت مغازلة أطراف خارجية، عبر كلمات ومعا أحدث عضو 

الذين أرادوا أن يكونوا "أوصياء" على الحزب، وتجلى ذلك باستخدام كلمة "انقالب" لوصف األغلبية الكاسحة، واستخدام تعبيرات 

ه الحزب "الحفاظ على الطابع المدني، ورعاية الدستور، والحريات والصوت الواحد"، إضافة إلى غيرها من كلمات الغمز واللمز تجا

  والدولة المصرية من ناحية أخرى من ناحية

 

 (المصري اليوم) «تيران وصنافير»يتمسك بحق البرلمان فى مناقشة اتفاقية « دعم مصر»

من  020، رئيس ائتالف دعم مصر، إن فحص االتفاقيات الدولية حق أصيل لمجلس النواب وفًقا للمادة قال محمد السويدى

الدستور، وإحالة مجلس الوزراء االتفاقية إلى البرلمان، من أخص العالقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 

صاصاته ودعا جميع القوى السياسية للنظر فى األوراق والمستندات، مبديًا اندهاشه ممن يحاولون منع البرلمان من ممارسة اخت

 واالستماع آلراء الخبراء والمختصين، والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب اإلعالمى 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األخبار) زين "خالد “لـ المستشار أبو بكر الصديق رئيسًا لنادي هيئة قضايا الدولة خلفا 

بتشكيل لجنة مؤقتة  0202لسنة  0أصدر المستشار علي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة والمجلس األعلى للهيئة، قراًرا حمل رقم 

امر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع إلدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق ع

 جنوب القاهرة رئيسا للنادي خلفا للمستشار خالد زين الذي انتهت واليته 

 

 

https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/3036017
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/3036017
https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86/3036206
https://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86/3036206
http://akhbarelyom.com/news/613946
http://akhbarelyom.com/news/613946
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1065987
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1065987
http://akhbarelyom.com/news/614170
http://akhbarelyom.com/news/614170
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 -توك شو: 

 (المصري اليوم) وسنلجأ للقضاء  «  انقالب»و« باطل»اجتماع الجمعية العمومية  احمد عبد ربه:

قال أحمد عبدربه البرعي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين األحرار، إن تعديالت الالئحة في اجتماع الجمعية العمومية لحزب 

ح أن رئيس الحزب رفض تأجيل المؤتمر، وإنه حدث تجميع ، ومخالفة للوائ«انقالب على المؤسسية في الحزب»المصريين األحرار 

 « الباطل»بعض األشخاص من أجل التصويت، واصًفا تعديل الالئحة وإلغاء مجلس األمناء بـ

 

 (المصري اليوم) «غير دستوري»و« ال أساس له»بشأن تيران وصنافير « األمور المستعجلة»مالك عدلي: حكم 

الحكم الصادر عن محكمة األمور المستعجلة بسريان تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية »إن  عدلي،قال مالك 

 « ونظيرتها السعودية للتنازل عن الجزيرتين غير دستوري وال يعتد به، وغير قائم على أي أساس قانوني

 

 -ميديا:  سوشيال

 (بوابة األخبار) كيف عقب نجيب ساويرس على انسحابه من "المصريين األحرار"؟

عّلق مؤسس حزب المصريين األحرار نجيب ساويرس، على قرار استبعاده من مجلس األمناء، بعد تصاعد الخالفات بين أعضاء 

" الجميع يعلم أنى انسحبت بهدوء لعدم الرضا بصفة  وأضاف ."األخيرة، قائال: "تبقى األسود أسوًدا والكالب كالبالحزب في الفترة 

وتابع: "اآلن سنضطر للجوء إلى القضاء، إال إذا تم  .”افتعال معركة للحزب وتوقيتها والهدف منها؟ وأرتاب فيعامة ولذا استعجب 

"ال تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث األسود كالب، ال تحسبن برقصها تعلو  تأميمه هو اآلخر"، وفي تغريدة أخرى:

 ."على أسيادها، تبقى األسود أسودًا والكالب كالب

 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة: التنازل عن "تيران وصنافير" يصب في مصلحة إسرائيل

ر تبعية جزيرتي تيران وصنافي انتقد ممدوح حمزة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت

إلى المملكة وقال "المستفيد الفعلي لفقد مصر سيادتها على جزر تيران هي إسرائيل وما السعودية إال محلل، وقد بدأت بالفعل 

 " 0205أعمال تنسيق سعودي إسرائيلي منذ 

 

 (مصر العربية) فاطمة ناعوت: إيقاف إبراهيم عيسى إفالس ذهني وخوف من مواجهة الفكر

 برنامج إيقاف" "  وقالتلى فضائية "القاهرة والناساستنكرت فاطمة ناعوت، إيقاف برنامج اإلعالمي إبراهيم عيسى المذاع ع

 ن حثّ م والخوف واألدبية الفكرية نخبتها من مصر تفريغ على الدؤوب واإلصرار الذهني اإلفالس على جديد دليٌل عيسى إبراهيم

 العقول على التفكير والتأمل والفرار من خندق الرأي الواحد" 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066019
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066019
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066011
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066011
http://akhbarelyom.com/news/613686
http://akhbarelyom.com/news/613686
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%A7/1337363-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%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--%D9%8A%D8%B5%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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%A7/1337363-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%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--%D9%8A%D8%B5%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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%A7/1337358-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%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%A7/1337358-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
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 المحور الثالث

 اإلقتصاديتطورات المشهد 
 

 (بوابة االخبار) أشهر 6زيادة في أسعار الدواء خالل  %22نقيب الصيادلة: 

، وفي %02صدر قرار من مجلس الوزراء بتحريك األسعار بنسبة  06/2/0206أنه بتاريخ  نقيب الصيادلة د محي الدين عبيدأكد 

  أشهر 6خالل  %22أي زيادة بنسبة  %22يسعى وزير الصحة لزيادة األسعار بنسبة الوقت نفسه 

 

 (بوابة االخبار) عالوة لمواجهة الغالء %52رئيس غرفة الصناعات المعدنية يمنح الموظفين بشركاته 

عامل  ٧٢٢٢" برئاسة المهندس جمال الجارحي منح جميع موظفى المجموعة البالغ عددهم أكثر من  قررت مجموعة شركات الجارحى

 وأشار الجارحىعالوة لمواجهة غالء المعيشة بعد ارتفاع األسعار فى الفترة األخيرة نتيجة قرار تحرير سعر الصرف  %52وموظف 

 االجتماعية ة جزء من المسؤولية أن هذه الخطو

 

 (بوابة االخبار) جني الثمار 0202وعام  0206مليار دوالر خالل  05حنا في توفير سحر نصر: نج

 0206جني الثمار لجهد امتد خالل الفترات السابقة وخاصة عام  هو 0202 أن عاموزيرة التعاون الدولي  قالت الدكتورة سحر نصر

 1.2 1خالل الفترة التي تولت حقيبته الوزارة الدكتورة سحر نصر وفرت منحًا بحوالي  الدولي استطاعتالتعاون  أن وزارة ويشار

  0206مليار دوالر حتى ديسمبر  05مليار دوالر، ليصل إجمالي التمويالت حوالي  600 2مليار دوالر، وتمويالت ميسرة بنحو 

 

 (بوابة االخبار) ر بعد تطبيق الكارت الذكيالبترول: ال زيادة في أسعار البنزين والسوال

 للمرحلة الثانية من أكدت وزارة البترول أنه ال توجد أي زيادات في أسعار الوقود ودون تحديد أي كميات مع بدء التشغيل التجريبى

  بالوقود ياراتمنظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي التي تتعلق بالتوزيع للمستهلك النهائي في محطات تموين الس

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 5 1البنك المركزي: ارتفاع صافي تدفق النقد األجنبي للداخل لـ 

أوضحت بيانات البنك المركزي، ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري، تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق 

ودائع مليار دوالر، كنتيجة أساسية لزيادة  0 0مقابل  0202-0206مليار دوالر خالل الربع األول من العام المالي  5 1للداخل بلغ نحو 

 بعض الدول العربية لديه 

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 12 1البنك المركزي: تراجع صافي التحويالت الواردة لـ 

 10 5، مقابل  %1 00عدل مليار دوالر بم 12 1أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع صافي التحويالت الواردة لـ 

، أن هذا التراجع نتيجة انخفاض صافي 0206ديسمبر  12وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي اليوم الجمعة  مليار دوالر

 مليار دوالر  02 5مليار دوالر ، مقابل  16 1التحويالت الخاصة لتقتصر على نحو 

 

http://akhbarelyom.com/news/613640
http://akhbarelyom.com/news/613640
http://akhbarelyom.com/news/614323
http://akhbarelyom.com/news/614323
http://akhbarelyom.com/news/614241
http://akhbarelyom.com/news/614241
http://akhbarelyom.com/news/614218
http://akhbarelyom.com/news/614218
http://akhbarelyom.com/news/613307
http://akhbarelyom.com/news/613307
http://akhbarelyom.com/news/613280
http://akhbarelyom.com/news/613280
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 (بوابة االخبار) الل الربع األولمليار دوالر خ 1 0تراجع تحصيل رسوم قناة السويس لـ 

لتبلغ قيمتها  % . 5أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن متحصالت رسوم المرور بقناة السويس، انخفضت بنسبة 

 مليار دوالر فى الربع األول من السنة المالية السابقة  5 0مقابل  دوالر،مليار  1 0

 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر 0 .22البنك المركزي: تراجع اإليرادات السياحية لـ 

، خالل الربع األول من السنة المالية %0 22أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 

 مليار دوالر  2 0، مقابل مليون دوالر 0 .22لتبلغ قيمتها  %0 26، مدفوعا بتراجع اإليرادات السياحية بنسبة 0202-0206

 

 (المصري اليوم) بالتنسيق مع الدولة«: الغرف التجارية»و يناير  12بالقاهرة  تركيوفد استثمار 

بدأ اتحاد الغرف التجارية تنفيذ خطة للترويج لالستثمار، بعد اإلصالحات االقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى، 

 ، وإطالق عمليات اإلصالحات التشريعية واإلجرائية لتهيئة مناخ األعمال وتحرير سعر الصرف

 

 (اليوم السابع) جنيه20 2بـ والكيلو  يناير 2ألف طن سكر برازيلى 02التموين": وصول “بـ مصدر 

يناير  2 البرازيل يومألف طن سكر من  02بـ محملة  وصول مركبأعلن مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن 

ألف طن لطرحها بمنافذ المجمعات  22المقبل، وذلك من إجمالى الكميات التى تم التعاقد عليها خالل األيام الماضية، والتى تبلغ 

 جنيهات فى األسواق ومنافذ المجمعات االستهالكية  2 02يهات على البطاقات التموينية، وبسعر جن 2االستهالكية بسعر الكيلو 

 

 (أصوات مصريه) وزير: الكويت وافقت على إلغاء اشتراطات فرضتها على صادرات الفراولة المصرية

ر التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، إن الكويت وافقت على إلغاء اشتراطات سبق أن فرضتها على صادرات قال طارق قابيل وزي

وأضاف قابيل، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن قرار الكويت بإلغاء  الفراولة المصرية إلى السوق الكويتي

 لضمان جودة وسالمة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الكويتي االشتراطات تضمن إلزام مصر باتخاذ كل التدابير الالزمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/613253
http://akhbarelyom.com/news/613253
http://akhbarelyom.com/news/613220
http://akhbarelyom.com/news/613220
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1065993
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1065993
https://www.youm7.com/story/2016/12/30/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-25%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%89-7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88/3032676
https://www.youm7.com/story/2016/12/30/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-25%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%89-7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88/3032676
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71589
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71589
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 ( المصري اليوم) يناير يرفع شعار تحريك عادل ألسعار الدواء 02نقيب الصيادلة: إضراب 

إن استخدام األطباء لالسم العلمي لألدوية بدال من األسماء التجارية يساعد في انخفاض  الصيادلة،قال الدكتور محى عبيد، نقيب 

يناير المرتقب، يتمثل في تحريك عادل ألسعار  02ابة في إضراب وأوضح نقيب الصيادلة، أن أبرز مطالب النق أسعار عدد كبير منها

 الدواء، وسحب األدوية المنتهية، واألمور المتعلقة بهامش ربح الصيدلي، والمرتجعات 

 

 (الوطن) المؤقتون بنظام اليومية ينظمون وقفة احتجاجية لمنعهم من إمضاء "حضور وانصراف"

استقبل المئات العاملين المؤقتين بنظام اليومية بمحافظة أسوان، بخبر صادم في الساعات األولى من العام الميالدي الجديد 

إلى بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور واالنصراف على مستوى ديوان عام المحافظة واإلدارات الخدمية التابعة لها، ما أدى 

 تنظيم وقفة احتجاجية للعشرات منهم أمام ديوان عام المحافظة 

 

 (الوطن) إضراب سائقي النقل الداخلي في البحيرة اعتراضا على خصم بعض مستحقاتهم المالية

بمجمع مواقف دمنهور في البحيرة، اليوم األحد، عن العمل احتجاًجا علي أضرب العشرات من السائقين بمشروع النقل الداخلي 

ومن جانبها، انتقلت القيادات األمنية والتنفيذية إلى السائقين المضربين عن العمل،  خصم بعض المستحقات المالية منهم

 م وحل مشاكلهم إلقناعهم بالعدول عن اإلضراب والعودة إلى العمل، وتقديم الوعود إليهم بتلبية مطالبه

 

 قضايا المجتمع-0

 االعالم

 (بوابة االخبار) إبراهيم عيسى يعلن توقف برنامجه على "القاهرة والناس"

والناس"، موجها الشكر أعلن اإلعالمي إبراهيم عيسى، اليوم األحد، توقف برنامجه "مع إبراهيم عيسى" على قناة "القاهرة 

وتابع "أوجه شكرا وفخرا عميقا لإلعالمي الكبير طارق نور على مساحة النور الهائلة التي  لجمهوره وصاحب القناة ومعدي البرنامج

  قدمها لي من خالل شاشة )القاهرة والناس(، والتي كنت أعبر فيها عن قناعاتي وحدي

 

 (الشروق) عيسى: هذا األسلوب ال يصحمنتقدا وقف برنامج إبراهيم « القرموطي»

ست أعلن اإلعالمي جابر القرموطي، عن تضامنه الكامل مع اإلعالمي إبراهيم عيسى، بعد اإلعالن عن وقف برنامجه، قائال: "ل

وأضاف "هناك ضرورة ألن يعود إبراهيم عيسى إلى برنامجه"، متسائال: "هل هناك ضغوط  ."مع أي شيء تم اتخاذه ضد هذا الزميل

 األمر؟و مارشيه( له عالقة بهذا على مالك القناة طارق نور إليقاف البرنامج؟، هل إلغاء معرض )ل

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066015
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066015
http://www.elwatannews.com/news/details/1737731
http://www.elwatannews.com/news/details/1737731
http://www.elwatannews.com/news/details/1736840
http://www.elwatannews.com/news/details/1736840
http://akhbarelyom.com/news/614211
http://akhbarelyom.com/news/614211
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=c1d27fee-4dc9-4cea-81e2-244eb7d5c572
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=c1d27fee-4dc9-4cea-81e2-244eb7d5c572
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 (الشروق) «مش على إبراهيم عيسى بدمع على حال البلد»يوسف الحسيني باكيا على الهواء: 

ة القاهر»بكى اإلعالمي يوسف الحسيني، على الهواء أثناء حديثه عن توقف برنامج اإلعالمي إبراهيم عيسى على شاشة فضائية 

ثقيل أوي من سياسة واقتصاد  بقيوحياة أمي أنا ما بدمع على إبراهيم، أنا بدمع على حال البلد الوحش، الحمل »، قائًلا: «والناس

 « وحريات، خفوا علينا كثير

 

 الصحه

 (بوابة االخبار)الصيادلة: حديث "الصحة" عن زيادة أسعار الدواء بناء على شرائح "عبث" 

وصف الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، حديث وزارة الصحة عن زيادة أسعار الدواء بناء على شرائح بـ"العبث"، مشيرا إلى أن 

ب أدوية األمراض المزمنة من تحريك أنه من الممكن تجني“وأضاف "عبيد"  الوزارة لديها خلل وتخب. في نظام تسعير األدوية

  ”أسعار الدواء، وتحميل غيرها من األدوية التي تحقق هامش ربح أكبر بكثير

 

 الزراعه

 (الوطن) مزارعو القصب في الصعيد يرفضون توريد المحصول

انتهى المؤتمر الخاص بمزارعي القصب في قرية الشاورية بنجع حمادي، بحضور مسؤول من مديرية الزراعة، ونقيب مزارعي 

القصب في المحافظة، الذين أكدوا رفضهم عدم توريد القصب لمصنع سكر نجع حمادي، إال بعد رفع طن سعر القصب لسعر 

 عادل يحفظ كرامتهم 

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) 0206خالل  55لـ حوادث قطارات العياط عرض مستمر وارتفاع الضحايا 

تعددت حوادث القطارات وتنوعت أسبابها ما بين خطأ العنصر البشرى وغياب المعدات اإللكترونية الحديثة، التى تساهم فى 

وقائع خالل عام واحد كان آخرها صباح السبت الماضى،  1الحد منها، واستأثر مركز العياط بنصيب األسد من تلك الحوادث، ليسجل 

 مصابا  12ضحية و 05وأسفرت تلك الحوادث مجمعة عن وفاة 

 

 (اليوم السابع) شهور 1يوليو أعلى اإلسكندرية الصحراوى لمدة  06إغالق جزئى لمحور 

يوليو أعلى طريق مصر اإلسكندرية الصحراوى بالتنسيق مع مرور  06أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن أعمال توسعة وتطوير محور 

ترا، م 020مما يستلزم عملية إغالق جزئى للطريق وستكون األعمال بطول  0202-0-0يوم األحد أشهر اعتبارا من  1لجيزة، لمدة ا

 اتجاه أمتار فى كل  02وعرض 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=4949b87b-a5d1-4401-946b-43aa03dfebaa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=4949b87b-a5d1-4401-946b-43aa03dfebaa
http://akhbarelyom.com/news/614278
http://akhbarelyom.com/news/614278
http://www.elwatannews.com/news/details/1738094
http://www.elwatannews.com/news/details/1738094
http://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8044-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3036313
http://www.youm7.com/story/2017/1/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8044-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3036313
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-26-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3/3034961
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-26-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3/3034961
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 قباطاأل

 (بوابة االخبار) والقوات المسلحة السيسييشكر  تواضروسو جديد تدق من « البطرسية»أجراس 

وذلك بعد ترميمها بواسطة  قدم تواضروس الثاني الشكر إلى السيسى والقوات المسلحة بعد إعادة ترميم الكنيسة البطرسية

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تمكنت خالل العام الماضي من إعادة بناء وترميم كل الكنائس التي تعرضت للتخريب منذ 

  0201النهضة، في يونيو وعقب فض اعتصامي رابعة و ٠٢

 

 (بوابة االخبار) «البطرسية»تواضروس يقيم مأدبة طعام ألهالي شهداء ومصابي 

أقام تواضروس الثاني مأدبة طعام ألهالي الشهداء والمصابين تم إعدادها خصيصا بقاعة مريت غالي بالكنيسة البطرسية، عقب 

 انتهاء القداس الذي تولى قداسته خدمته صباح اليوم بالكنيسة ذاتها، وشارك فيه أهالي الشهداء أيضا والمصابين 

 

 (اليوم السابع)قتيل ألف جنيه ألسرة كل  022صرف تعويضات ضحايا الكنيسة البطرسية بواقع 

 صرف التعويضات لخمسة البطرسية، وتمضحايا حادث الكنيسة  التعويضات ألسرصرف  عن بدء اإلجتماعي، أعلنت وزارة التضامن

ألف جنيه عن كل  022من أسر المتوفين بمبلغ  00لـ تعويضات  تم صرف الطبية، كمامن المصابين بعد استكمال تقاريرهم 

 حالة وفاة، وسيتم استكمال صرف كافة التعويضات بمجرد انتهاء التقارير الطبية 

 

 أخرى

 (اليوم السابع) شابًا حاول االنتحار من أعلى مبنى المحافظة يلتقيمحافظ اإلسكندرية 

وفوجىء العاملون بمحافظة  التقى اللواء رضا فرحات محافظ اإلسكندرية، مواطنًا حاول االنتحار من أعلى أحد مبانى المحافظة

 بالشاب وليد طلعت فهمي السيد يصعد أعلى مبنى ديوان محافظة اإلسكندرية ملوحًا باالنتحار والقاء نفسه من أعلى االسكندرية

  جنيه 1622ورسومها وكان الشاب تقدم بطلب بإدارة خدمة المواطنين إلعفاءه من رسوم إيداع دراجة بخارية 

 

 

 (الوطن) وأهالي: "مش عارفين نستحمى" الثالث انقطاع المياه عن "محمودية أسوان" لليوم 

انقطعت المياه لليوم الثالث علي التوالي، عن منطقة المحمودية التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، إثر كسر في أحد خطوط المياه 

المعدنية من المنطقة، بينما تزاحم المئات على سيارة المياه التي أرسلتها شركة مياه الرئيسية المغذية للمنطقة، ونفدت المياه 

 الشرب في أسوان، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 

 

 (الوطن) انتحار عامل "شنقا" في المنوفية

مركز منوف بمحافظة المنوفية "شنقا"، داخل حظيرة ماشية، لمروره بضائقة نفسية، وتم تحرير محضر انتحر عامل زراعي في 

عاما(، شنقا، باستخدام بحبل داخل حظيرة ماشية،  12يفيد بانتحار "خالد ف" ) بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

  وذلك لمروره بضائقة نفسية

http://akhbarelyom.com/news/614292
http://akhbarelyom.com/news/614292
http://akhbarelyom.com/news/614173
http://akhbarelyom.com/news/614173
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9/3034107
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9/3034107
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89/3035608
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89/3035608
http://www.elwatannews.com/news/details/1737674
http://www.elwatannews.com/news/details/1737674
http://www.elwatannews.com/news/details/1736933
http://www.elwatannews.com/news/details/1736933
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 المحور الخامس

 األمني المصري تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) ويؤكد: تضحياتكم موضع تقدير واحترام  وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة  

وزير الداخلية بزيارة المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العالج بمستشفى الشرطة بالعجوزة،  عبد الغفارقام اللواء مجدي 

 الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم فى الحمالت األمنية التى تستهدف ضب. العناصر اإلرهابية واإلجرامية 

 

 (بوابة األخبار) مجلس الدولة يلزم "الداخلية" بإلحاق أمناء الشرطة المؤهلة لكادر الضباط

ألزمت المحكمة اإلدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة 

وذكرت الدعاوى أن القانون سمح ألمناء الشرطة االلتحاق بالفرق .الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة لكادر الضباط

المؤهلة لكادر ضباط الشرطة بعد حصولهم على مؤهل عالى أثناء الخدمة، إال أن وزارة الداخلية امتنعت بقرار من وزير الداخلية، 

 .ما حدا بهم للطعن على القرار

 

 (المصري اليوم) المعادي انفجار عبوة بدائية دون إصابات بالقرب من نقطة مرور

بالمعادى ٠٢٣فرضت قوات األمن كردون أمني حول مكان انفجار نقطة مرور المعادي، وتبين من المعاينة أن االنفجار وقع فى شارع 

نفجار ناتج عن عبوة بدائية الصنع دون إصابات، وتم فرض كردون أمني، وكشفت المعاينة أن اال .بالقرب من نقطة مرور المعادي

 وتم تمشي. المنطقة دون العثور على أى عبوات أخرى 

 

 (اليوم السابع)   وخبراء المفرقعات: "كيس قمامة" االشتباه فى جسم غريب بمنطقة فيصل 

اشتبه أهالى منطقة فيصل فى وجود جسم غريب بجوار المطاحن بمنطقة الطالبية، وعلى الفور تم استدعاء خبراء المفرقعات 

 .ت الفحص، وتبين سلبية البالغبالجيزة إلجراء عمليا

 

 (اليوم السابع) طالبات األزهر يعلن خروجهن من عدة أقسام شرطة محامي   بعد تبرئتهن 

أكد مختار منير المحامى خروج أسماء حمدى ورفيدة وباقى طالبات جامعة األزهر من عدد من األقسام تنفيذا لقرار محكمة جنح 

طالبات بجامعة األزهر، من اتهامهن بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها  2ام ببراءة أي 1مستأنف مدينة نصر الصادر منذ 

 رفيدة وأخواتها" “بـ الجامعة العام قبل الماضى فى القضية المعروفة إعالمًيا 

 

 (مصر العربية) إبريل خارج القضبان 6  مهندس  أحمد ماهر 

ذلك هو موعد خروجه من تلك الزنزانة  0202يناير  0أعوام مضت منذ القبض عليه، قضاهم داخل سجن "مزرعة طرة"، حتى  1

 االنفرادية 

http://akhbarelyom.com/news/614184
http://akhbarelyom.com/news/614184
http://akhbarelyom.com/news/613658
http://akhbarelyom.com/news/613658
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066018
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066018
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9/3036233
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9/3036233
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/3034671
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/3034671
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1336973-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84---%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1336973-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84---%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 -محاكم ونيابات: 

 (أصوات مصرية) إحالة أوراق متهمين اثنين في قضية"خلية الوراق" للمفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق متهمن اثنين في قضية "خلية الوراق" إلى المفتي ألخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، 

ن فبراير المقبل للنطق بالحكم على كل وحددت المحكمة جلسة األول م.التهامهم في أحداث عنف واستهداف رجال الشرطة

 .0201وتعود أحداث القضية إلى عام .2المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 

 

 (أصوات مصرية) متهما غيابيا بأحداث عنف بالمنيا .05محكمة عسكرية تقضي بالمؤبد على 

متهما من أنصار جماعة اإلخوان المسلمين بالسجن المؤبد غيابيا،  .05حكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بأسيوط، عاقبت م

محمد مرسي في أغسطس  لـآخرين، في قضية عنف وقعت في محافظة المنيا عقب فض اعتصامين مؤيدين  02فيما برأت 

0201  

 

 (بوابة األخبار) عدم قبول دعوى تتهم أحمد موسى بإثارة الفتن

على »قضت محكمة جنح أول مدينة نصر بعدم قبول الدعوى القضائية التي تتهم اإلعالمي أحمد موسى مقدم برنامج 

 على قناة صدى البلد بإثارة الفتن « مسئوليتي

 

 (بوابة األخبار) اتهامها بتمرير مكالمات إلسرائيلمليون جنيه بعد  52بدفع « أورانج»االقتصادية تلزم 

مليون جنيه،  0 52قضت المحكمة االقتصادية، بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية لالتصاالت قدره 

مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل في القضية المعروفة إعالميًا بتخابر تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير 

 موبينيل مع إسرائيل 

 

 (المصري اليوم) «قضية الرشوة»حبس أمين عام مجلس الدولة السابق في 

أيام، احتياطيا على  5األمين العام السابق لمجلس الدولة،  شلبي،ستشار المستقيل وائل قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الم

ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال 

لمحبوسين حاليا بصورة اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة وا

 احتياطية على ذمة القضية 

 

 (أصوات مصرية) سنوات لثمانية آخرين في "اقتحام قسم مدينة نصر" 2متهما و 01المؤبد بحق 

سنوات بينهم حدث في  2ضت بسجن ثمانية آخرين متهما بالسجن المؤبد، كما ق 01قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم "التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب،  "  وكانتقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر

 واإلتالف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسالح" 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/71642
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71642
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71641
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71641
http://akhbarelyom.com/news/614131
http://akhbarelyom.com/news/614131
http://akhbarelyom.com/news/614053
http://akhbarelyom.com/news/614053
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066045
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066045
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71611
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71611
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 (بوابة األخبار) «أحداث عنف الظاهر»متهًما بـ  22لـ سنوات 02المشدد 

ألف  02متهما وتغريم كل منهما  02لـ سنوات  2متهمًا، والسجن  22لـ سنوات  02قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 

 ” أحداث عنف الظاهر“جنيه بـ 

 

 (الدستور) لس النوابدعوى قضائية لوقف إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" لمج

أقام المحاميان خالد علي وعلي أيوب وعدًدا من المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، طالب فيها 

البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود 

 النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، التي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع ما يترتب عليها من آثار 

 

 (وكالة أنباء أونا) ""األمور المستعجلة" تؤيد حكم االستمرار في تنفيذ اتفاقية "تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف القاهرة لألمور المستعجلة بعابدين، برفض االستئناف على حكم وقف تنفيذ بطالن اتفاقية ترسيم 

محكمة لألمور المستعجلة قضت في سبتمبر  كانتاالتفاقية الحدود بين مصر والسعودية وتاييد حكم االستمرار في تنفيذ 

 الماضي بوقف تنفيذ حكم بطالن االتفاقية وطعن محامون على الحكم 

 

 (بوابة األخبار) سنوات للمتهمين بالتجمهر وترويج الشائعات بإمبابة 2الحبس 

إرهاب متهمين اثنين غيابيا بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغربم كال منهما  2عاقبت محكمة جنح الجيزة الدائرة 

 جنيه التهامهم بالتظاهر بدون تصريح والتجمهر وترويج الشائعات للتحريض ضد الدولة الشهر الماضي بإمبابة  022

 

 (اليوم السابع) سنوات بتهمة النصب 5تأييد حبس رجل األعمال هانى مكرم عبيد 

 5مار السياحي، أيدت محكمة جنح العجوزة حبس رجل األعمال هاني مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لإلستث

في الدعوتين كأن لم تكن وتأييد  التهامه بالنصب على المواطنين، وجاء منطوق الحكم باعتبار المعارضةسنوات في دعويين 

 حبسه عامين في كل دعوى  

 

 (اليوم السابع) براءة متهم فى قضية "جماعة المهاجرين واألنصار"

ة، ببراءة فرج جمال فى جلسة إعادة إجراءات محاكمته في قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطر

 اتهامه باالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، في القضية المعروفة إعالميا بـ " جماعة المهاجرين واالنصار" 

 

 (اليوم السابع) حبس عضو بالتنظيم الدولى لإلخوان عقب عودتها من تركيا وبحوزتها طائرة تجسس

يوما على ذمة التحقيقات، تدعى ريم قطب  02أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عضو بالتنظيم الدولى لجماعة اإلخوان، 

 رة، وتم القبض عليها أثناء عودتها من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس بسيونى جبا

 

http://akhbarelyom.com/news/613575
http://akhbarelyom.com/news/613575
http://www.dostor.org/1274544
http://www.dostor.org/1274544
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71610
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71610
http://akhbarelyom.com/news/613588
http://akhbarelyom.com/news/613588
https://www.youm7.com/story/2016/11/14/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9/2967414
https://www.youm7.com/story/2016/11/14/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9/2967414
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/3035264
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/3035264
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7/3034676
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7/3034676
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 (اليوم السابع) دعوى تطالب بوقف اتفاق مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز

مى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف االتفاق بين أقام عثمان عبد الرحمن الحفناوى المحا

 مصر وقبرص، بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/3035590
https://www.youm7.com/story/2017/1/1/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/3035590
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )اليوم السابع(بالعام الجديد: نقف خلف قيادتكم حماة للوطن  سيسيوزير الدفاع مهنئا ال

م، جاء فيها: 0202الميالدى الجديد المسلحة، بمناسبـة حلول العام  للسيسي، وزيـر الدفـاع برقيـة تهنئـة صبحيبعث صدقى 

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميالدي الجديد، يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن 

  حماًة له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات

 

 هرام()األ القاهرة تستضيف اجتماع أعضاء البرلمان الليبي لحل الخالف بين الفصائل حجازي ق بدعوة من الفري

جلس ماستكمااًل للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخالف التي تسببت في حدوث االنسداد السياسي في ليبيا، اجتمع عدد من أعضاء 

النواب الليبي في إطار دعوة من الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في جمهورية مصر العربية، 

   ياسية ضمن إطار االتفاق السياسيوأعضاء اللجنة في القاهرة اليوم السبت، إليجاد آليات تسهم في التسوية الس

 

 )األهرام(متحدثا عسكريا خلفا للعميد محمد سمير العقيد تامر الرفاعى

 اعى متحدثاالرف محمد محمود القائد العام للقوات المسلحة على تعيين العقيد أركان حرب تامر صبحيصدق الفريق أول صدقى 

 بدال من العقيد محمد سمير  رسميا للقوات المسلحة

 

 )الوطن( فتحة نفق على الشري. الحدودي 00الجديد: تدمير  أول بيان للمتحدث العسكري

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة الجديد، تمكن قوات حرس الحدود في نطاق 

فتحة نفق جديدة على الشري. الحدودي في شمال سيناء، وذلك في أول بيان  00كتشاف وتدمير الجيش الثاني الميداني، من ا

 رسمي له 

 

 )الشروق( تجديد الثقة للفريق مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس

 .0202أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بتجديد الثقة للفريق مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس، لمدة عام يبدأ من يناير 

، ثم اإلشراف العام على محور إقليم تنمية قناة 0200اسة هيئة قناة السويس في أغسطس وتولى الفريق مهاب مميش رئ

  قبل أن يسند للدكتور أحمد درويش السويس خالل الفترة الماضية

 

 )اليوم السابع( من ترميم الكنيسة البطرسية تنتهيالهيئة الهندسية للقوات المسلحة 

ة البطرسية والتى تضررت من العمل االرهابى األخير، بالكنيس الترميم الخاصةكافة أعمال  المصرية، منانتهت القوات المسلحة 

  ةاستهدفها الشهر الجارى، وذلك فى إطار احتفاالت مصر بأعياد الميالد المجيد الذي

https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/3033754
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/3033754
http://gate.ahram.org.eg/News/1366366.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202132/25/571194/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202132/25/571194/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1739306
http://www.elwatannews.com/news/details/1739306
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=734364c5-76bc-4b02-9604-dbfb13812769
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=734364c5-76bc-4b02-9604-dbfb13812769
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9/3034338
https://www.youm7.com/story/2016/12/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9/3034338
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 )مصرالعربية( موقع عبري: مصر تدرب أربع وحدات عراقية لمكافحة اإلرهاب

هاب، رموقع "نتسيف نت" اإلسرائيلي المعني بالشئون االستخبارية أن مصر بصدد تدريب أربع وحدات عراقية للحرب على اإلقال 

أن وافقت مصر على إرسال  بعد” الموقع:وقال  وذلك في ظل ما وصفه بتوطيد العالقات بين مصر والمحور اإليراني بالمنطقة 

قوات سالم إلى سوريا بناء على طلب إيران، وقرار العراق بأن يكون بديال للسعودية كمورد الطاقة الرخيصة إلى مصر، بمباركة 

 عاون العسكري خطوة طبيعية الستمرار توطيد العالقات بين مصر ودول المحور اإليراني العراقي إيرانية بالطبع، أصبح الت

 

 )العربي الجديد( تعاون إسرائيلي أميركي للتجّسس على مصر بعد انتخاب مرسي

ذكرت مجلة إسرائيلية متخصصة في شؤون األمن، أّن األجهزة االستخباراتية اإلسرائيلية واألميركية تعاونت في التجّسس على 

وأوردت مجلة "الدفاع اإلسرائيلي" أّن وحدة االستخبارات اإللكترونية اإلسرائيلية  .وجمع معلومات استخبارية عنها 0200مصر عام 

، بعيد 0200(، قد تعاونتا في التجّسس على مصر، خالل عام NSA" ووكالة األمن القومي األميركية )022.المعروفة بـ "وحدة 

 انتخاب محمد مرسي 

 

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%A9/1336889-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1336889-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/1/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/1/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1

