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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 
 

 (بوابة األخبار) سامح شكري: نتابع ترتيبات اجتماع األستانة لبحث األزمة السورية

يق مشيرا إلى التنس السورية،قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتابع الترتيبات الجارية حاليا لعقد اجتماع األستانة لألزمة 

والذي  السوري،وأضاف: "نأمل أن يدعم هذا االجتماع وقف إطالق النار وتثبيته لمصلحه الشعب .الجاري مع روسيا واألطراف الدولية

 ."وار السياسي في جنيف ويدعم جهود المبعوث الدولي ديمستوراسيمهد الستئناف الح

 

 (بوابة األخبار) «تدمر»مصر تدين تدمير داعش لواجهة المسرح الروماني بـ

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قيام تنظيم داعش بتدمير واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر 

 األثرية في سوريا، والذي يعد من المواقع األثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي باليونسكو.

 

 (اليوم السابع) وحةرأس وفد قادما من الد على"إسماعيل هنية" يصل القاهرة 

رأس وفد في زيارة  علىالقاهرة اليوم إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قادمًا من الدوحة  إلىوصل 

 غزة.ني واألوضاع بقطاع رسمية تستغرق عدة أيام للقاء عدد من المسئولين لبحث أخر تطورات األوضاع في الملف الفلسطي

 

 (الوطن) "الرئاسة": نتطلع أن تشهد فترة رئاسة دونالد ترامب انطالقة جديدة لمسار عالقاتنا مع أمريكا

تولي الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة تقدمت رئاسة الجمهورية المصرية بالتهنئة للشعب األمريكي الصديق بمناسبة 

للرئيس تهنئة السيسى بوتقدم .األمريكية دونالد ترامب مهام منصبه، متمنية دوام االستقرار والتقدم والرخاء للشعب األمريكي

ي االستراتيجية الخاصة الت، ومتطلعًا إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العالقة بًا عن أطيب تمنياته له بالتوفيقاألمريكي، معر

 .تجمع بين مصر والواليات المتحدة األمريكية على كافة المستويات

 

 (موقع وزارة الخارجية) مصر تستضيف االجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

 سامح شكري. وار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية، االجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جبمقر وزارة الخارجيةمصر  أستضافت

 وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كل من مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر.

 

 (موقع وزارة الخارجية) وزير الخارجية يناقش مع مساعديه التكليفات الخاصة بعمل وزارة الخارجية

الموضوعات والملفات المتعلقة بسياسة مصر الخارجية وبأسلوب  الوزير لبحثعقد سامح شكري وزير الخارجية لقاًء مع مساعدى 

 والقنصليات في الخارج.العمل واألداء داخل الوزارة وبمختلف السفارات 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/624320
http://akhbarelyom.com/news/624320
http://akhbarelyom.com/news/624803
http://akhbarelyom.com/news/624803
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/3068197
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/3068197
http://www.elwatannews.com/news/details/1800383
http://www.elwatannews.com/news/details/1800383
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=96f6555a-12c7-480c-8cec-148f91c8a3cd
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=96f6555a-12c7-480c-8cec-148f91c8a3cd
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d1a6bf49-8184-4510-96ec-7d5be17ec89f
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d1a6bf49-8184-4510-96ec-7d5be17ec89f
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 (بوابة األخبار) وزير الخارجية الليبي يغادر القاهرة

وكان سيالة .غادر وزير الخارجية المفوض الليبي محمد طاهر سيالة القاهرة، متوجها إلى تونس بعد زيارة لمصر استمرت يومين

وأكد البيان الختامي لالجتماع الحفاظ على .الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في القاهرةقد حضر االجتماع 

أمن واستقرار ووحدة ليبيا ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية 

 لفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة االجتماعية.ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان ا

 

 (اليوم السابع) سامح شكرى لنظيره الفلبينى: نرغب فى قبول تجمع "آسيان" مصر كشريك حوار

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، بيرفكتو ياساى وزير خارجية الفلبين، حيث تناول اللقاء العالقات الثنائية بين البلدين 

المتحدث باسم الخارجية، أن شكري  وقالقليمية ذات االهتمام المشترك.وسبل تطويرها فى كافة المجاالت، فضال عن القضايا اإل

 .رورة إعطاء دفعة للتبادل التجاريأكد على اهتمام مصر بتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين في كافة المجاالت، وض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/624646
http://akhbarelyom.com/news/624646
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3067869
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3067869
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -المصرية: الرئاسة 

 (بوابة األخبار) قرار جمهوري بتخفيف عقوبة اإلعدام للسجن المؤبد ألحد المحكوم عليهم

أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتخفيف عقوبة االعدام عن المواطن محمد عمر محمد حسين الي السجن المؤبد في الجناية رقم 

 جنايات ابو تشت بقنا. 6766

 

 (الوطن) وفد البرلماني الكندييستقبل السيسي 

ئيس ر استقبل السيسي، وفًدا برلمانًيا كندًيا يضم أعضاء بمجلسي الشيوخ والعموم الكنديين، وذلك برئاسة روبرت أوليفانت

اع السياسية مستجدات األوض السيسيلجنة األمن القومي بمجلس العموم، في حضور سفير كندا بالقاهرة. واستعرض 

 .واالقتصادية في مصر

 

 (بوابة األخبار) السيسى يشهد مراسم االحتفال بعيد الشرطة الثالثاء

أثناء  قتلوايقوم بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة الذين  الشرطة، حيثيناير االحتفال بعيد  32الثالثاء  يوميشهد السيسي 

 .3026خالل عام  عملهمأداء 

 

 (البوابة نيوز) السيسي يلتقي إسماعيل والمال لبحث خطة عمل "البترول"

المال وزير البترول والثروة المعدنية.وقال الُمتحدث الرسمى  والمهندس طارقمع شريف إسماعيل رئيس الوزراء،  السيسياجتمع 

 .الوزارة فى إطار برنامج الحكومةباسم رئاسة الجمهورية، إن المال استعرض خالل االجتماع خطة عمل 

 

 (بوابة األخبار) سنوات 2قرار جمهوري بتجديد تعيين المفتي 

مارس  2سنوات تبدأ من  2أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بتجديد تعيين الدكتور شوقي عالم في منصب مفتي الجمهوية لمدة 

 المقبل.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) االستراتيجيةيستعرضان موقف مخزون السلع التموينية « مصيلحي»و« إسماعيل»

اجتماعا بشأن الوقوف على معرفة موقف مخزون السلع  يناير، 33مساء األحد  الوزراء،شريف إسماعيل رئيس مجلس ترأس 

 وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي. اإلستراتيجية، وبحضورالتموينية 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/624935
http://akhbarelyom.com/news/624935
http://www.elwatannews.com/news/details/1802771
http://www.elwatannews.com/news/details/1802771
http://akhbarelyom.com/news/624757
http://akhbarelyom.com/news/624757
https://www.albawabhnews.com/2334720
https://www.albawabhnews.com/2334720
http://akhbarelyom.com/news/624904
http://akhbarelyom.com/news/624904
http://akhbarelyom.com/news/624716
http://akhbarelyom.com/news/624716
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 (الوطن) وزير الري يلتقي السفير الكوري لبحث تحليه مياه البحر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه جار االستفادة من الخبرة الكورية في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة 

صرف الزراعي، وأضاف الوزير، عقب لقائه السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، أنه سيتم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مياه ال

 .تبادل الخبرات، وإيفاد متدربين من الحكومة المصرية؛ لالستفادة من الخبرة الكورية في شتى مجاالت مشروعات الري

 

 (اليوم السابع) للمجموعة االقتصادية لمتابعة المشروعاترئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماعا 

س الوزراء، ظهر اليوم اجتماعا للمجموعة االقتصادية، لمتابعة الملفات ومشروعات القوانين التى يعقد شريف إسماعيل، رئي

، بشأن جامعة زويل، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، رئيس الوزراء اجتماعا آخر اليوم كما يعقد.تعمل عليها الحكومة

 لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بجامعة زويل.

 

 (اليوم السابع) يرة متحف الفن الحديث وإحالة العاملين للنيابة للتحقيق فى سرقة اللوحاتعزل مد

التشكيلى بوزارة الثقافة، أن الوزارة قررت عزل الدكتورة ضحى أحمد منير، مدير متحف أكد الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفن 

توزيعهما بعد انتهاء التحقيق  واالدارة، وإعادةالفن الحديث، ومدير أمن المتحف من منصبيهما كمديرين وإحالتهم إلدارة التنظيم 

ن الحديث إلى النيابة االدارية للتحقيق معهم فى واقعة سرقة معهما.وأضاف أن الوزارة أمرت بإحالة جميع العاملين بمتحف الف

 ساعة من اكتشاف السرقة. 32لوحات من المتحف والتى نجح األمن من استعادتها بعد  5

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األخبار) "البرلمان" يحسم التعديل الوزاري األسبوع المقبل

 9رجحت مصادر مطلعة، أن مجلس النواب، سوف يحسم مصير التعديل الوزاري األسبوع المقبل، وقدرت عدد الوزراء الجدد بـ 

 وزراء، بينهم حقيبة اقتصادية، وأنه ال مساس بالحقائب السيادية.

 

 (بوابة األخبار) البرلمان يقر مد دورة مجالس النقابات العمالية لمدة سنة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ال على مشروع قانون الحكومة الخاص بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات 

 النقابية العمالية لمدة سنة.

 

 (بوابة األخبار) وفد برلماني مصري يتوجه إلى بروكسل

نواب، متوجهين إلى بروكسل، في زيارة تستمر يومان،  2غادر القاهرة رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان أحمد سعيد و

 لحضور جلسة استماع عن مصر، بناء على دعوة رسمية من البرلمان األوروبي.

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1803773
http://www.elwatannews.com/news/details/1803773
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/3068253
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/3068253
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89/3067926
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89/3067926
http://akhbarelyom.com/news/624993
http://akhbarelyom.com/news/624993
http://akhbarelyom.com/news/624906
http://akhbarelyom.com/news/624906
http://akhbarelyom.com/news/624668
http://akhbarelyom.com/news/624668
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 (بوابة األخبار) كالمية بين مرتضى منصور وهيثم الحريري بالبرلمانمشادة 

وقعت مشاده كالمية بين النائب هيثم الحريري والنائب مرتضى منصور، كادت تصل حد االشتباك باأليدي لوال تدخل بعض النواب، 

 ورفض النائب هيثم الحريري هذا الكالم. 20_ 35ئب مرتضى منصور تكتل "وبدأت األزمة عندما هاجم النا

 

 (اليوم السابع) محافظ البنك المركزى بالبرلمان اليوم لمناقشة آثار قرار تعويم الجنيه

، عرض السياسة النقدية النواب، إن اللجنة ستناقش اليوم قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون االقتصادية بمجلس

بعد اعتماد قرض صندوق النقد الدولى،  للبنك المركزى بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، وموقف االحتياطى النقدى

 ومؤشرات ومعدالت النمو االقتصادى بعد قرار تحرير سعر الصرف.

 

 (اليوم السابع) البرلمان يعيد قانون تعويضات عقود المقاوالت للحكومة بسبب ضعف الصياغة

وافق مجلس النواب على اعادة مشروع بشأن تعويضات عقود المقاوالت والتوريدات والخدمات العامةللحكومة إلعادة صياغته 

وكان الدكتور على عبد العال قد وجه انتقادا لصياغة المادة األولى من مشروع القانون .مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة

 .3026مارس  22المقدم من الحكومة والتى تنص على تطبيق القانون على العقود القائمة اعتباًرا من 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (اليوم السابع) هر وحرية التعبيرلجنة العفو الرئاسى: القائمة الثالثة للمتهمين فى قضايا التظا

، إن اللجنة ستخصص القائمة الثالثة من المحبوسين التى ستعدها اللجنة قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى

خالل األيام المقبلة للمتهمين فى قضايا تظاهر ونشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأى، موضحا أن القائمة ستشهد 

 ذلك.حاالت من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين االحتياطيين، حال سمح القانون ب

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبار) وفد برلماني كنديشيخ االزهر يستقبل 

رئيس لجنة األمن القومي بمجلس العموم  استقبل شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، وفدا برلمانيا كنديا برئاسة روبرت أوليفانت

 الكندي، في حضور سفير كندا بالقاهرة.

 

 (بوابة األخبار) انتخاب عضوين جديدين بهيئة كبار العلماء باألزهر الشريف

، عن يدين بهيئة كبار العلماء باألزهرنتخاب عضوين جدأ شهد اجتماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ األزهر د.أحمد الطيب

 .د.جالل عجوة، د. حمدي صبح طه من:كلٍّ  عن فوزوأسفر  طريق االقتراع السري الذي أعلن نتيجته شيخ األزهر

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/624909
http://akhbarelyom.com/news/624909
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3067990
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3067990
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9/3067778
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9/3067778
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3064481
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3064481
http://akhbarelyom.com/news/625003
http://akhbarelyom.com/news/625003
http://akhbarelyom.com/news/624860
http://akhbarelyom.com/news/624860
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 (الوطن) وفد صيني يزور جامعة األزهر

استقبل الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة األزهر، وفد أئمة الصين، وأكد لهم أن الجامعة تستقبل طالب العلم من شتى 

أقطار العالم، كما أن كبار علماء المسلمين في الصين درسوا في األزهر وعادوا لبالدهم، فأسسوا المدارس اإلسالمية والكليات 

 وحضر اللقاء الدكتور أحمد حسني نائب رئيس الجامعة. مد ماكين.العربية، وكان بينهم الدكتور مح

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) 3020يناير" مع األمريكان فى  35“لـ عبد الرحيم على: اإلخوان خططوا 

فى منطقة جسر السويس بالقاهرة، للتخطيط  3020عبد الرحيم على، إن اإلخوان التقوا األمريكان فى شهر يونيو  النائبقال 

م مبارك "العناد" وثقته بأن األمريكان ال يمكن أن يستغنوا وأضاف أن أسوأ ما كان بنظا.يناير وقلب نظام الحكم فى مصر 35لثورة 

 .ره صمام األمان للمنطقةعنه، باعتبا

 

 (اليوم السابع) إبريل 6عبد الرحيم على يذيع مكالمة لعمرو النشرتى وأحمد ماهر عن إنشاء مقرات 

عبد الرحيم على، مكالمة هاتفية، بين رجل األعمال الهارب عمرو النشرتى والناشط السياسى أحمد ماهر، حول إنشاء  النائبأذاع 

عتقاد رجل األعمال بأن "ماهر" قادم للسلطة ال محالة، وهذا ما يسهل حل جميع ، ال3022إبريل بالكامل داخل مصر فى  6مقرات 

 قضاياه المتعلقة باالستيالء على المال العام.

 

 (اليوم السابعالصندوق؟ )جون كيرى": لماذا ال تحترم “لـ عمرو أديب 

قال اإلعالمى عمرو أديب، كل مظاهر االعتراض على تولى الرئيس األمريكى دونالد ترامب مقاليد األمور فى الواليات المتحدة 

وتابع:" دولة مصر، األمريكية، وما يحدث اآلن من مظاهرات يتشابه تمامًا مع ما حدث فى مصر أثناء تولى محمد مرسى حكم 

سر  عن وتساءل ".والسى إن إن كل يوم بتنتقد ترامب جامد ،ب بتاعه ونزل ولم يحترم الصندوقوكيرى خد الكل ،وانقسمت نصين

 .جون كيرى لنتائج صندوق االقتراععدم احترام وزير الخارجية األمريكى السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1805264
http://www.elwatannews.com/news/details/1805264
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%80-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86/3068059
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%80-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86/3068059
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86/3068165
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86/3068165
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/3068238
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/3068238
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي
 

 (بوابة االخبار)شهور 2مليار .. وإعالن أوجه إنفاق قرض "صندوق النقد" بعد 33:فك تشابكات التخطيط 

مليار جنيه، بين  33قال وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري الدكتور أشرف العربي، إنه تم حتى اآلن فك تشابكات نحو 

وأشار إلى أن  الستثمار القومي ووزارة المالية وهيئات التأمينات والمعاشات، من خالل صكوك ، عبر لجنة تم إنشاءها لذلكبنك ا

 الميزة في قرض الصندوق سيعالج العجز في الموازنة ومعالجة تشوهات الدعم ومنظومة األجور.

 

 (بوابة االخبار) مليون قدم مكعب غاز 900"إيجاس": ارتفاع إنتاج حقل نورس لـ

قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"المهندس محمد المصري، إن من أهم النتائج التي تحققت خالل النصف 

 206اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات حدها األدنى  2إبرام  األول من العام المالي الحالي ،

 آبار استكشافية . 8مليون دوالر لحفر  20.5مليون دوالر ومنح توقيع 

 

 (جريدة االهرام) ومعدل التضخم يتراجع أبريل المقبل %5 بدل %2هدف إلى العربى: تعديل معدل النمو المست

 3026أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالى الحالى 

الصرف. وأشار إلى أهمية التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة االستثمار وتقليل  قبل تحرير سعر %5مقابل  %2إلى  3027 -

 االستهالك وتحسن الميزان التجارى وتراجع البطالة.

 

 ( االهرامبوابة ) بقليل %2محلل اقتصادي: معدل النمو يتراجع.. وسيتجاوز الـ 

خالل العام الحالي هو أمر مشكوك  %2قال المحلل االقتصادي، مصطفى عادل، إن إعالن الحكومة عن استهدافها تحقيق معدل نمو 

، معرًبا عن اعتقاده بأننا %2وعادت لتخفضه إلى  %5فيه، مشيًرا إلى أن الحكومة أعلنت في السابق أنها تستهدف معدل نمو 

 .%2صعوبة للوصول لمعدل الـ بقليل وسط  %2سنتجاوز 

 

 (الشروق) اتفاقية صندوق النقد لم تصل إلى البرلمان حتى اآلن«: اقتصادية النواب»

مصيلحي، رئيس اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة أكثر من مرة بإرسال اتفاقية صندوق  قال علي

وأوضح أن رفع الدعم عن الطاقة جزء أصيل من  النقد الدولي إلى البرلمان، مؤكًدا أن االتفاقية لم تصل حتى اآلن إلى المجلس

 "رار الدعم، وبالتحديد في الطاقةلسنا مع استم»برنامج الحكومة، متابًعا: 

 

 (أصوات مصريه) السياحة تواصل االنكماش في الربع األول وقطاع االتصاالت األعلى نموا

ري، بينما حقق قطاع االتصاالت أعلى نمو واصل قطاع المطاعم والفنادق )السياحة( انكماشه في الربع األول من العام المالي الجا

 إيجابي، بحسب ما أظهرته مؤشرات األداء االقتصادي واالجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط اليوم األحد عبر البريد اإللكتروني.

http://akhbarelyom.com/news/624961
http://akhbarelyom.com/news/624961
http://akhbarelyom.com/news/624174
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http://www.ahram.org.eg/News/202153/5/575467/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202153/5/575467/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1383861.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012017&id=e8eca893-3bb9-4033-85de-1fe737a480f8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012017&id=e8eca893-3bb9-4033-85de-1fe737a480f8
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72380
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72380
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 (الشروق) بالنواب: اقتراحات بزيادة عالوات ومرتبات الموظفين« القوى العاملة»

قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بمجهودات كبيرة لتحصين الموظف إدارًيا ومالًيا، 

أنه ال بد من تدخل حتمي وسريع إلنقاذ العمال والموظفين عن  «الزنط»وأضاف  األسعار التي تواجه البالدبعد موجة ارتفاع 

 طريق رفع العالوات أو زيادة الرواتب، لمجابهة ارتفاع األسعار وانخفاض قيمة الجنيه.

 

 (الوطن) دوالرات 2درويش: سعر متر األرض بمحور قناة السويس من دوالر إلى 

دوالرات  2قال أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، إن "سعر متر األرض في محور القناة يتراوح بين دوالر إلى 

 شريكا في المشروعات باألرض.كحق انتفاع لمدة خمسين عاما"، الفتا إلى أن هيئة تنمية محور قناة السويس ال تمانع أن تدخل 

 

 (اليوم السابع) ماليين متر 2رئيس "اقتصادية القناة": إنشاء أضخم منطقة لصناعة األدوية على مساحة 

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، إنه يتم التفاوض على عمل منطقة لصناعة األدوية، ويمكن 

 30الجانب الروسى طلب  وأضاف أنماليين متر فى المنطقة االقتصادية لقناة السويس  2توقيع العقد فى فبراير على مساحة 

 مليون فقط. 3مليون متر إلنشاء المنطقة الصناعية الروسية ووافقنا على منحهم 

 

 (اليوم السابع) رحالت طيران دولية فى مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا 20إلغاء إقالع 

 رحالت دولية، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب. 20شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح األحد  إلغاء إقالع 

 

 (مصر العربيه) الحربي بتأسيس شركة أدويةالحكومة ترخص لإلنتاج  نتاج الحربياإلبناء على طلب وزير 

قرر رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، الترخيص للهيئة القومية لإلنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة 

المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية"، كما أوضح القرار أن وزير الدولة لإلنتاج الحربي للمستحضرات الدوائية، باسم "الشركة 

 هو من طلب هذا الترخيص.

 

 (أصوات مصريه) 3027-3026انخفاضا في المنح الخارجية لمصر خالل الربع األول من  % 96

خالل الربع األول من العام المالي الحالي مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي،  %96.2انخفضت المنح الواردة لمصر بنسبة 

حجم  وكان بحسب ما أظهرته مؤشرات األداء االقتصادي واالجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط اليوم األحد عبر البريد اإللكتروني

 ه.مليار جني 95.9ليصل إلى  3022-3022ها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خالل العام المالي المنح التي تلقت

 

 (أصوات مصريه) البورصة تغلق على تراجع في أول أيام األسبوع

وسجلت  نقطة في نهاية تعامالت اليوم األحد 23733إلى مستوى  %0.66أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع بنسبة 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنسبة  تعامالت المصريين صافي بيع، بينما اتجهت تعامالت العرب واألجانب إلى الشراء

 الدمغة على تعامالت البورصة.خالل تعامالت األسبوع الماضي بعد ظهور أنباء عن اتجاه الحكومة إلعادة ضريبة  2.25%

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012017&id=435bd8a7-3498-414c-995c-d088b563ff4d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012017&id=435bd8a7-3498-414c-995c-d088b563ff4d
http://www.elwatannews.com/news/details/1806029
http://www.elwatannews.com/news/details/1806029
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9/3067739
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9/3067739
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-10-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85/3066793
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-10-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85/3066793
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1350496-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%B5--%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1350496-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%B5--%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72381
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72381
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72375
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72375


 

 

7302 يناير 32  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 (أصوات مصريه) مليون دوالر 200شركة صينية تقيم مصنعا أللواح األلومنيوم في مصر باستثمارات 

عا جديدا في مصر لتصنيع ألواح إن شركة جود سينس الصينية تعتزم إقامة مصن ق قابيل وزير التجارة والصناعةقال طار

وقال قابيل إن المصنع  مليون دوالر 200األلومنيوم المخصصة لواجهات المباني برأسمال مصري سعودى صيني مشترك يبلغ 

 خطوط إنتاج باإلضافة إلى خط للدهان. 2أشهر من بدء اإلنشاء حيث سيضم المصنع الجديد  9سيبدأ التشغيل الفعلي في غصون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/72367
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72367
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 
 

 الحراك المجتمعي-2

 (الوطن) أهالي "برقوقة" بالبحيرة يقطعون طريق "المحمودية" احتجاجا على مصرع مواطن

المحمودية"، قبل قليل، احتجاجا على  -قطع أهالي قرية "برقوقة"، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، طريق "دمنهور 

وطالب أهالي القرية، بضرورة وسرعة إقامة مطب صناعي  مصرع أحد أبناء القرية، الذي صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق

 لحد من حوادث السيارات، التي يروح ضحيتها األبرياء، دون ذنب اقترفوه.أمام مدخل القرية على الطريق، ل

 

 (الوطن) وقفة للعاملين في مستشفى طوخ المركزي

لبة برحيل مدير المستشفى نظم عدد من العاملين بمستشفى طوخ المركزي في القليوبية، اليوم، وقفة احتجاجية للمطا

وقال المشاركون في الوقفة إن المدير يعامل  احتجاجا منهم على ما وصفوه بطريقة التعامل غير الالئقة وسوء إدارة المستشفى

 .يليق ويرفض عمل تأمين للصيدليات الاألطباء والتمريض والصيادلة بأسلوب 

 

 (الوطن) المختطفين في ليبيا يتجمعون أمام نقابة الصحفيين للمطالبة باإلفراج عن ذويهم أهالى

ت كانو تجمهر ذووا المختطفين من أبناء محافظة دمياط في ليبيا، أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بسرعة اإلفراج عن ذويهم

حالة من الحزن والغضب سيطرت على أسر المختطفين بعدما بثت العصابة المتخصص في اإلتجار بالبشر صورا لتعذيب أبنائهم 

 وهم مكبلين بالحديد.

 

 قضايا المجتمع-3

 االعالم

 (اليوم السابع) : أحدث التقنيات لتقديم أعلى خدمة إخباريةON Liveأبو هشيمة عن إطالق 

وعلق أبو  .ON اإلخبارية، ضمن شبكة قنوات ON Live أعلن رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، عن العد التنازلى النطالق قناة

بأحدث التقنيات تغطية  ON Liveتطلق أقوى قناة إخبارية  ONهشيمة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك " شبكة قنوات 

 محلية ودولية لتقديم أعلى خدمة إخبارية".

 

 الصحه

 (الوطن) أشخاص من ثالث قرى بالحصبة 2"صحة الغربية" تعلن إصابة 

مواطنين من قرى مراكز قطور وزفتى والمحلة بالحصبة، واحتجازهم داخل غرف عزل  2أعلنت مديرية الصحة بالغربية، إصابة 

والمكتشف  2آالف مصل لتطعيم المناطق المحيطة بالقرى الـ 20وأكد تشكيل لجنة وقائية وتم الدفع بـ وجاٍر إعطائهم المصل

 قبل المديرية.بها الحاالت الحصبة، وهناك متابعة من 

http://www.elwatannews.com/news/details/1802855
http://www.elwatannews.com/news/details/1802855
http://www.elwatannews.com/news/details/1801325
http://www.elwatannews.com/news/details/1801325
http://www.elwatannews.com/news/details/1801193
http://www.elwatannews.com/news/details/1801193
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-ON-Live-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89/3067907
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-ON-Live-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89/3067907
http://www.elwatannews.com/news/details/1805492
http://www.elwatannews.com/news/details/1805492
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 السياحه

 (اليوم السابع) القنصل الروسى فى الغردقة: افتتاح القنصلية ال عالقة له بعودة الرحالت إلى مصر

جامشيد بولتايف، أن افتتاح القنصلية العامة لروسيا فى الغردقة ليس له أى عالقة أعلن القنصل الروسى فى الغردقة 

وأوضح القنصل لوكالة "نوفستى" الروسية، أنه يؤكد بقوة أن افتتاح  باالستئناف المتوقع للرحالت الجوية الروسية إلى مصر

 القنصلية ليس له عالقة بعودة الرحالت الجوية.

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) ساعة 26ركة القطارات بسكة حديد سوهاج بعد تعطل عودة ح

شهدت محطات سكك حديد محافظة سوهاج، تعطل العديد من القطارات القادمة من القاهرة إلى الوجه القبلي والعكس  بسبب 

الغضب بين ركاب القطارات المختلفة وخاصة بين الركاب الحاجزين في قطارات القادمة من وسادت حالة من  انقالب قطار أسوان

 أسوان واألقصر إلى القاهرة.

 

 قباطاأل

 ( بوابة االخبار) القوات المسلحة تفتتح "الراعي الصالح" أقدم كنيسة في السويس بعد ترميمها

كانت أيادي قيادات القوات المسلحة وبطريرك اإلسكندرية لألقباط الكاثوليك، ومحافظ السويس ترفع الستار عن لوحة الشرف 

لترميم ورفع كفاءة منشآت كنيسة ودير الراهبات الراعي الصالح، ومن خلفهم تعالت زغاريد األمهات الطيبات وبنات الكنيسة 

 نت عليه قبل ثالثة أعوام عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.احتفاال بإعادة دار عبادتهم لما كا

 

 (االقباط اليوم) تواضروس لوفد البرلمان الكندي: األوضاع في مصر تتحسن باستمرار

الحالية  وتناول اللقاء األوضاع لمرقسية بالعباسية، وفًد من البرلمان الكنديبالمقر البابوي بالكاتدرائية ا الثاني،التقى تواضروس 

 في مصر والمنطقة، حيث أكد تواضروس للوفد الكندي الذي يزور القاهرة حاليًا، أن األوضاع في مصر تتحسن باستمرار.

 

 أخرى

 (بوابة االهرام) انتحار سيدة لمرورها بضائقة مالية في ديرب نجم بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها منتحرة بالشنق بشقتها بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد يومين فقط من انتحار مدرس بنفس 

 بًلا علي االنتحار.المركز في ظروف غامضة، حيث أكد والده أنه لم يعلم أن نجله كان سيئ المزاج العام ومق

 

 (الوطن) انتحار مدرس بإلقاء نفسه من أعلى عمارة سكنية بالشرقية

وبسؤال  أقدم مدرس في منتصف العقد الثالث من العمر على االنتحار بإلقاء نفسه من أعلى عمارة سكنية بمدينة ديرب نجم

 .قرر عدم علمه بسبب إقبال نجله على االنتحار وال يتهم أحد بالتسبب في الواقعةأ والده

https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/3067938
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/3067938
http://akhbarelyom.com/news/624235
http://akhbarelyom.com/news/624235
http://akhbarelyom.com/news/624537
http://akhbarelyom.com/news/624537
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=184916
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=184916
http://gate.ahram.org.eg/News/1383924.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1383924.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1801217
http://www.elwatannews.com/news/details/1801217
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (أصوات مصرية) النائب العام يسمح إليطاليا باسترجاع بيانات كاميرات مراقبة بقضية ريجيني

قال بيان إن النائب العام المصري نبيل أحمد صادق وافق على السماح لخبراء إيطاليين وشركة ألمانية باسترجاع بيانات من 

 ي قبل نحو عام.كاميرات مراقبة في القاهرة فيما يتعلق بمقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجين

 

 (بوابة األخبار) الداخلية تصدر قرار بإنشاء سجن مركزي بمنطقة الطور

وقال مصدر أمني، إن السجن .أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قرارا بإنشاء سجن مركزي بمنطقة الطور بجنوب سيناء

 .تخصيصه للمتهمين الصادر بحقهم أحكاما قضائية بدائرة محافظة جنوب سيناءسيتم 

 

 (بوابة األخبار) الداخلية تصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة

حتى يوم الخميس  36/2/3027استثنائية اعتبارا من الخميس الموافق  قرر وزير الداخلية منح جميع نزالء السجون زيارة

 على أال تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء. 32/3/3027الموافق 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (أصوات مصرية) أيام في قضية رشوة 2آخرين  3حبس مستشار لوزير المالية و

أمر خالد ضياء الدين المحامي العام األول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واثنين 

 بطلب وتقديم رشوة مالية. أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم 2آخرين لمدة 

 

 (اليوم السابع) إبريل من مركز شرطة أجا بالدقهلية 6إخالء سبيل محمد عادل عضو حركة 

إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر  6أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية سبيل محمد عادل عضو حركة 

 ضده.

 

 (اليوم السابع) بتهمة االنضمام لجماعة اإلخوان أخرين 22و حبس أمين حزب مصر القوية

يوما  ٤١آخرين  ٤١حبس حسام النجار أمين حزب مصر القوية باإلسكندرية و أول،قرر المستشار محمد وحيد، مدير نيابة المنتزة 

إدارى المنتزة أول، بتهمة االنضمام لجماعة اإلخوان المسلمين، والتحريض  ٨١٤٧لسنة  ٤٨٢١على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 

 على التظاهر والعنف.

 

 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/72386
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72386
http://akhbarelyom.com/news/624347
http://akhbarelyom.com/news/624347
http://akhbarelyom.com/news/624820
http://akhbarelyom.com/news/624820
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72366
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72366
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/3067410
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/3067410
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/3068085
https://www.youm7.com/story/2017/1/22/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/3068085
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 (بوابة األخبار) عدم قبول دعوى تتهم عمرو أديب بسب وقذف مرتضى منصور

بمحكمة جنايات الجيزة عدم قبول الدعوة المدنية والجنائية التى تتهم اإلعالمى عمرو أديب مقدم برنامج  23قضت الدائرة 

العاملين بذات البرنامج بسب وقذف المستشار  وشريف مصطفى"القاهرة اليوم" سابقا وكل من مصطفى السقا وطارق يونس 

 مرتضى منصور وإلزام المدعى بالمصروفات

 

 (بوابة األخبار) دعاوى استئناف مرتضى منصور على تغريمه التهامه بسب ممدوح عباس 2 رد

دعاوى استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس  2قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، المنعقدة بمحكمة الجيزة االبتدائية، رد 

 الحالي على تغريمه التهامه بسب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك األسبق.نادى الزمالك 

 

 (بوابة األخبار) إحالة دعوى نقيب المحامين لوقف قانون القيمة للمضافة للدائرة الرابعة لالختصاص

الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة قررت محكمة القضاء اإلداري إحالة 

المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد في الدعوى بإحالتها للدائرة الرابعة 

 لالختصاص.

 

 -اعتقاالت: 

 (اليوم السابع) بحوزتهم منشورات تحريضية بالشرقية أشخاص 2القبض على 

محمد ، بمركز ههيا مسقط رأس أشخاص ينتمون لجماعة اإلخوان 2ى ألقت األجهزة األمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض عل

 ، بحوزتهم منشورات تحريضية وتولت النيابة العامة التحقيقات.مرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/624851
http://akhbarelyom.com/news/624851
http://akhbarelyom.com/news/624871
http://akhbarelyom.com/news/624871
http://akhbarelyom.com/news/624614
http://akhbarelyom.com/news/624614
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3068283
https://www.youm7.com/story/2017/1/23/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3068283
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 السادسالمحور 

 المصري العسكريتطورات المشهد 
 

 (األهرام) تمديد مشاركة القوات المسلحة فى الدفاع عن األمن القومى بالخليج

عقده أمس برئاسة السيسى على تمديد مشاركة العناصر الالزمة من القوات  الذيوافق مجلس الدفاع الوطنى خالل االجتماع 

خارج الحدود للدفاع عن األمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر المسلحة المصرية فى مهمة قتالية 

 الدستور.من  253األحمر وباب المندب، وذلك إعمااًل للمادة 

 

 (أصوات مصرية) "الوزراء" يرخص لإلنتاج الحربي بتأسيس شركة وطنية للدواء

 للمستحضرات شركة تأسيس في بالمشاركة الحربي لإلنتاج القومية للهيئة يرخص أصدر شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا 

 الشركة" باسم مساهمة شركة تأسيس في بالمشاركة الحربي لإلنتاج القومية للهيئة يرخص ونص القرار على أن.الدوائية

 .الترخيص هذا طلب من هو الحربي لإلنتاج الدولة وزير أن القرار أوضح كما". الدوائية للمستحضرات الوطنية المصرية

 

 (بوابة األخبار) الفريق حجازي يعود من اإلمارات بعد مشاركته بمؤتمر رؤساء أركان دول الخليج

، والتي لدولة االمارات العربية المتحدة بعد انتهاء زيارته مصررئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى  عاد الفريق محمود حجازى

 شارك فيها حضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة رسمية من نظيرة اإلماراتي.

 

 (موقع وزارة الدفاع) شعب" القوات المسلحة تكرم الفائزين بالمسابقة األدبية "أكتوبر انتصار

نظمتها إدارة الشئون المعنوية خالل  كرمت القوات المسلحة الفائزين بالمسابقة األدبية السادسة "أكتوبر انتصار شعب" التى

 .3026النتصارات أكتوبر المجيدة لعام  22احتفاالت مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 

 

 (الوطن) حفتر"“بـ "الدفاع" تنشر فيديو للقاء رئيس األركان المصري 

الرسمية لوزارة الدفاع واالنتاج الحربي، فيديو للقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأعضاء نشرت القناة 

اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبى مع السيد المشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية 

 وما افرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة.حيث بحثا تطورات األزمة الليبية 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202153/25/575418/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202153/25/575418/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72385
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72385
http://akhbarelyom.com/news/625005
http://akhbarelyom.com/news/625005
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29592
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29592
http://www.elwatannews.com/news/details/1799609
http://www.elwatannews.com/news/details/1799609
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 السابعالمحور 

 السيناويتطورات المشهد 
 -: 3027يناير  32في 

مقتل عشرة مواطنين بمنطقة العجراء جنوب مدينة رفح أثر قصف تجمع للمواطنين بعد صالة الجمعة من قبل طائرة بدون  -

 (، والمواقع اإلعالمية الرسمية تتالفي ذكر الحادثة.32سيناءطيار قيل أنها اسرائيلية )

(، 32سيناءسيناء ) مسلح على موكب وكيل ادارة البحث الجنائي بشمالافراد اخرين، في عملية الهجوم ال 5إصابة عميد شرطة و -

لق عام أصيب بط 30عام أصيب بطلقتين بالساقين، مجند سعيد منصور عبد النبي  32والمصابين هم: مجند األمير صبحي السيد 

عام أصيب  32عام أصيب بطلق ناري بالذراع اليمن، مجند باسم علي عبد اهلل  33ناري بالساق اليسرى، مجند محمد السيد محمد 

عام أصيب بشظايا بالوجه والصدر، هذا باالضافة الصابة العميد وهبى  333بطلق ناري بالقدم اليسرى، مجند كريم محمد أنور 

 (أخبار اليومائي بمديرية أمن شمال سيناء والذي أصيب بكسر في الحوض )الشورى وكيل ادارة البحث الجن

حدث هجوم مسلح قتل فيه  3025اليوم حصل هجوم مسلح وأصيب فيه قائد إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء، وفي أواخر   -

 .إلدارة البحث الجنائي العميد أحمد محمد سيد إبراهيمالقائد السابق 

 

 -: 3026يناير  33في 

 2 لديه المواطن ان المصادر وقالت ناسفه، عبوة بهعام، من قبيلة الرميالت، حيث انفجرت  23مقتل المواطن "حّماد. ا." -

 ولقى رفح، جنوب المهدية منطقة قرب ناسفة عبوة به فانفجرت للشرب مياه إلحضار طريقه في وكان سنة، 25 أكبرهم أطفال

 (32سيناء) الحال في مصرعه

 (32سيناء) وزير الداخلية يصدر قرارا اليوم بإنشاء سجن مركزي بمنطقة الطور بجنوب سيناء -

ـ عناصر - المدينة من تعمد عناصر  ويشتكي اهاليمستوى منخفض داخل مدينة الشيخ زويد  وعلىيطلقون النار عشوئيًا  202ال

 (32سيناء) مستويات منخفضة وباتجاه المنازل، ما يعرض حياتهم للخطر المجموعة وبعض االرتكازات باطالق النار علي

 بعد هذا يأتي سيناء، جنوب فيمسلحون يفجرون برجي الكهرباء الرئيسيين المغذيين لدولة األردن بمنطقة عيون موسى -

 (32سيناء) سيناء بوسط اخرين برجين تفجير من أسبوع

  
 -: 3027يناير  32في 

ة الصفحة الرسميالمتحدث العسكري ينعي خمسة أفراد من القوات المسلحة دون توضيح رتبتهم أو ظروف مقتلهم في سيناء )-

في الطريق  (، يذكر أن بعض المواقع والناشطين قد اوضحوا أنه قد عثر على جثث ملقاهللمتحدث العسكرى للقوات المسلحة

العام قبل منطقة الحسنة بوسط سيناء، ليتضح بعد ذلك أنهم خمسة أفراد من قوات الجيش قتلوا في هجوم مسلح استهدفهم 

 (32سيناء) سيناء بوسط الحسنة  وهم عائدين من إجازتهم على طريق

https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/677785812403406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/678313025684018
http://akhbarelyom.com/news/624512
http://akhbarelyom.com/news/624512
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/678769818971672
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/678374755677845
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/678419425673378
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/678322069016447
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/photos/a.219625808168409.52727.217455035052153/982022971928685/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/photos/a.219625808168409.52727.217455035052153/982022971928685/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/678879885627332
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باعتقال الشاب "إبراهيم أسعد مقيبل" من منزله بقرية نجيلة غرب مدينة بئرالعبد، يذكر ان الشاب قامت قوات الجيش -

 (32سيناء) يناير 36الخميس القادم  زفافهالمعتقل كان يستعد القامة حفل 

 

https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/679001142281873/?type=3&theater

