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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األهرام( مصر تشارك في اجتماع اللجنة اإلفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا غًدا في "برازافيل"

يتوجه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشئون اإلفريقية إلى العاصمة الكونغولية برازافيل لرئاسة وفد 

جوار حول ليبيا، وذلك بمشاركة السفير محمد أبو مصر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول االتحاد اإلفريقي ودول ال

 بكر سفير جمهورية مصر العربية في طرابلس.

 

 )اليوم السابع( مباحثات بين مصر واالتحاد األوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عقد بوزارة الخارجية، الجولة األولى من المشاورات السياسية بين مصر، واالتحاد األوروبى، حيث ترأس السفير هشام بدر، مساعد 

، السفير وزير الخارجية للشئون متعددة األطراف واألمن الدولى، الوفد المصرى، خالل االجتماع، بينما ترأس الجانب األوروبى

 كريستان ليفلر، نائب أمين عام جهاز الخدمة الخارجية باالتحاد األوروبى.

 

 )اليوم السابع( مصر تدين الهجوم اإلرهابى على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشيو

أول وقع يوم  الذيأدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم اإلرهابى على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشيو، 

 أخرين. 34شخصا وإصابة  22حركة الشباب اإلرهابية، وأسفر عن مقتل نحو  األربعاء وتبنتهأمس 

 

 )المصري اليوم( مصر ضيف شرف مهرجان الجنادرية والسعودية: الجميع يعّرف مكانة القاهرة

لمؤتمر الجنادرية، وتفاصيل  40الـ التويجرى، عن تفاصيل الدورة  عبد المحسنأعلن نائب وزير الحرس الوطنى السعودى، الشيخ 

ورّحب المسؤول السعودى، خالل مؤتمر صحفى مشترك مع  المشاركة المصرية، حيث تحل مصر هذا العام ضيف شرف المهرجان.

عن المشاركة المصرية بالمهرجان،  السعودية،، بمقر وزارة الحرس الوطنى في العاصمة السفير المصرى في الرياض، ناصر حمدى

، وعبر عن تطلعه إلى مشاركة مصرية فاعلة سواء في الجناح المصرى «مصر بلد شقيق جميعنا يعرف دوره ومكانته»مؤكدًا أن 

 مصريين وأشقائهم السعوديين.الذي سيقام على أرض الجنادرية أو في اللقاءات الثقافية بين المثقفين ال

 

 )بوابة األهرام( سفارة تركيا: رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية يزور مصر األحد

صات التركية، ويصاحبه أعلنت سفارة تركيا بالقاهرة اليوم "الخميس" أن رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبور

وذلك بناء  2107يناير  41-22رجال أعمال رفيعي المستوى بزيارة إلى جمهورية مصر العربية في الفترة من  01وفد مكون من 

 على دعوة من أحمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصري بهدف تنمية االستثمار فى مصر.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1385207.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1385207.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3074479
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3074479
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88/3073220
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88/3073220
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078934
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078934
http://gate.ahram.org.eg/News/1385374.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1385374.aspx
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 (20)عربي وأنباء عن لقاء بين هنية ودحالن ".حماس: زيارتنا لمصر "ناجحة

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أن وفدها الذي يزور مصر حاليا، برئاسة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي أكدت 

وفي سياق متصل،  للحركة، وعضوية موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، عضوي المكتب السياسي، قد أنهى زيارة "ناجحة" إلى مصر.

األيام القادمة بين هنية وبين القيادي المفصول من حركة فتح، النائب محمد  ترددت أنباء غير مؤكدة عن لقاء مرتقب خالل

 دحالن، في العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما لم تؤكده حركة "حماس" وال دحالن.

 

 )مصرالعربية( نائبة بالكنيست ساخرة: السيسي يركب الحنطور بعد توقف الوقود السعودي

يناير على كورنيش أسوان، مستقال حنطور، بصحبة زوجته، انتصار  22ربعاء أثارت صورة السيسي خالل جولة مساء أمس األ

النائبة بالكنيست اإلسرائيلي "كسينيا سفيتلوفا" عن تكتل "المعسكر وعلقت  السيسى، موجة من الجدل في إسرائيل.

السعودية عن تزويد مصر إن السبب في ركوب السيسي وزوجته الحنطور ربما يكون توقف "بالقول على الصورة الصهيوني"، 

 بالوقود.

 

 )مصرالعربية( إريك تراجر يكتب: االلتصاق بالسيسي

هكذا عنون الباحث األمريكي إريك تراجر مقاال بمجلة  ال يوجد إال القليل من البدائل". بمصر.في ظل القمع  بالسيسي."االلتصاق 

 سنوات من ثورة يناير. 6يرصد األوضاع في مصر بعد مرور  فورين أفيرز

 

 )مصرالعربية( شهًرا بمصر 41الصادق المهدي يتوجه للسودان بعد نفيه 

 41األمة" السوداني المعارض، الصادق المهدي عائًدا إلى الخرطوم بعد غياب امتد  غادر مطار القاهرة الدولي الخميس زعيم "حزب

 شهًرا في منفاه االختياري بمصر.

 

 )اليوم السابع( السفير البريطانى يصنع الزبد البلدى مع فالحة مصرية

البريطانى جون كاسن عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لسيدة أثناء صناعة زبد بلدى فى نشر السفير 

وظهرالسفير  إحدى المطاعم التى تقدم أكالت إيطالية ومصرية فى نفس الوقت، كما يقدم الطعام اإليطالي بمكونات مصرية.

عبارة عن وعاء  وهيلتى تستخدم فى صناعة الزبد فى الريف المصرى، البريطانى أثناء ضخه "الجربة" مع إحدى الفالحات، وا

 مصنوع من جلد الماعز يضخ فيه اللبن.

 

 

 

 

 

 

https://arabi21.com/story/980963/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B1%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%A9/1353154-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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%A9/1353154-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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%A9/1352995-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1352995-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1353113-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%87-30-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1353113-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%87-30-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2017/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3074539
https://www.youm7.com/story/2017/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3074539
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 -الرئاسة المصرية: 

 )المصري اليوم( السيسي يفتتح أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب بأسوان اليوم.

الذي سيناقش على مدى يومين قضايا التنمية  أسوان،الجمعة، أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب بمدينة  السيسي،يفتتح 

بمحافظات صعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة والرئيس بدعم الصعيد على كل المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة 

 والمستقبلية.

 

 )األهرام( يتفقد السد العالى ويشيد بجهود القوات المسلحة سيسيال

السد العالي، حيث تفقد المجرى المائى ومحطة توليد الكهرباء، واسمتع إلى شرح من مسئولى السد حول  السيسى أمسزار 

التروبينات. والتقى مجموعة من العاملين بالسد، مشروعات التطوير الجارية. كما تفقد غرفة التحكم الرئيسية، وكذلك صالة 

 الكمائن الخاصة بالقوات السيسى قد قام بجولة تفقدية فى مدينة أسوان، استهلها بالمرور على أحد وكان .يثوتبادل معهم الحد

 .المسلحة

 

 )األهرام( قرار جمهورى بالموافقة على برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء

، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بالموافقة على مذكرة االتفاق بشأن برنامج 2106لسنة  020أصدر السيسى قرارا جمهوريا برقم 

ملك المملكة العربية السعودية، لتنمية شبه جزيرة سيناء، والموقعة بين حكومتى مصر  العزيز،الملك سلمان بن عبد 

 مارس. 21والسعودية فى الرياض بتاريخ 

 

 )بوابة األخبار( يوافق على اتفاق مصري فرنسي إلنشاء مركز تحكم إقليمي للكهرباء سيسيال

بالموافقة على االتفاق لتنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا تابع لوزارة الكهرباء  ٧١٠٢لسنة  ٧٩٢لسيسي قرارا جمهوريًا رقم أصدر ا

توفير مبلغ  ،٧١٠٢- ٤-٠٢يضمن االتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ  .وذلك بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية

 الرسمية.في الجريدة  يناير، 26وتم نشر القرار اليوم الخميس  يورو،مليون  ٠١

 

 )الوطن( زفتى" منفعة عامة“بـ قرار جمهوري باعتبار مشروع محطة صرف 

أصدر السيسي قرارا جمهوريا باعتبار مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بمركز زفتى محافظة الغربية من أعمال المنفعة 

أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على األراضي  علىونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية  .العامة

 الالزمة لتنفيذ المشروع.

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078979
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078979
http://www.ahram.org.eg/News/202157/25/576071/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/25/576071/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/25/576075/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/25/576075/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A.aspx
http://akhbarelyom.com/news/626866
http://akhbarelyom.com/news/626866
http://www.elwatannews.com/news/details/1819457
http://www.elwatannews.com/news/details/1819457
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 )الوطن( هوري باعتبار مشروع محطة صرف بالجيزة منفعة عامةقرار جم

أصدر السيسي قرارا جمهوريا باعتبار مشروع اقامة محطة رفع الصرف الصحي بمركز الصف محافظة الجيزة من أعمال المنفعة 

االرض الالزمة لتنفيذ  علىأن يستولي بطريق التنفيذ المباشر  علىونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية  .العامة

 المشروع.

 

 -الحكومة المصرية: 

 

 )الوطن( وصول إسماعيل ووزراء النقل والتنمية المحلية واآلثار إلى أسوان

وصل كل من شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور جالل السعيد، وزير 

 في مؤتمر الشباب، والذي يبدأ اليوم بحضور السيسي. النقل، والدكتور خالد العناني، وزير اآلثار، منذ قليل، إلى أسوان للمشاركة

 

 )األهرام( لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 32إسماعيل يفتتح الدورة 

لمعرض القاهرة الدولى  32يس مجلس الوزراء أمس، نيابة عن السيسي، أعمال الدورة افتتح المهندس شريف إسماعيل رئ

 ".الشباب وثقافة المستقبل“شعار فبراير المقبل، تحت  01للكتاب، والتى تستمر فعالياتها حتى 

 

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء يتفقد جناحى وزارة الدفاع والداخلية بمعرض الكتاب

وزير الثقافة، األجنحة  النمنم،ولى، يرافقه حلمي تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عقب افتتاحه معرض الكتاب الد

 المخصصة لوزارتى الدفاع والداخلية، وجناح هيئة الكتاب.

 

 )اليوم السابع( مجلس الوزراء: اإلعالن عن التعديل الوزارى الجديد األسبوع المقبل

تا فأنه ليس هناك مالمح للتعديل الوزارى، ومازالت تجرى المشاورات، ال قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء

إلى أنه سيتم اإلعالن عن التعديل الجديد األسبوع المقبل، ورئيس الوزراء أشار إلى أن مسألة دمج بعض الوزارات واردة، ولكن 

 حتى اآلن ال يوجد أى مالمح للدمج.

 

 )بوابة األخبار( حقائب ٨االنتهاء من تصور للتعديل الوزاري فى حدود 

أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء انتهى من وضع تصور متكامل للتعديل الوزارى صرح مصدر رفيع المستوي ب

بأن المهندس إسماعيل يعقد بالفعل  مصدرالوصرح  .حقائب ٨حقائب وزارية وقد يصل إلى  ٢المرتقب يتضمن عدداً ال يقل عن 

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الترشيحات على  .يات المرشحة لالنضمام إلى التشكيل الوزارىوفى تكتم لقاءات مع الشخص

 يعقد اليوم وغدا. الذيالسيسى للبت فيها خالل حضوره المؤتمر الشهرى للشباب بأسوان 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1819304
http://www.elwatannews.com/news/details/1819304
http://www.elwatannews.com/news/details/1820795
http://www.elwatannews.com/news/details/1820795
http://www.ahram.org.eg/News/202157/136/576065/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/136/576065/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6/3073280
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6/3073280
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3074378
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3074378
http://akhbarelyom.com/news/627313
http://akhbarelyom.com/news/627313
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 مؤسات دينية:

 )بوابة األخبار( مستشار المفتى يعرض تجربة اإلفتاء في مكافحة التطرف أمام الجامعات األمريكية

غادر د.إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إلى الواليات المتحدة األمريكية؛ لعرض تجربة دار اإلفتاء في عدد من الجامعات 

ورة اإلسالم ومكافحة التطرف الفكري داخلًيا ومراكز األبحاث األمريكية، وذلك في إطار خطة دار اإلفتاء المصرية في تصحيح ص

 وخارجًيا. 

 

 -تصريحات: 

 )الوطن(المقبل مصطفى بكري: ربما يتم اإلعالن عن التعديل الوزاري األربعاء 

لالنعقاد، يوم األربعاء المقبل، مشيرا إلى أن الدعوة تعني أنه قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان مدعو 

 سيعرض على البرلمان أسماء الوزراء الذين سوف يجري إبعادهم من التشكل الوزاري واآلخرين الذين سيأتون بدال منهم.

 

 )مصرالعربية( ومن األفضل للسيسي ان يرحل عن السلطةأبو الفتوح: مصر تعيش "جمهورية الذعر" 

باألوضاع الراهنة في بلده، معتبرا أن "مصر تعيش جمهورية  المعارض،وح، رئيس حزب "مصر القوية" ندد عبد المنعم أبو الفت

"باقية وستسترد عافيتها"، مستشهدا باالحتجاجات على محاولة  2100يناير  22الذعر"، وشدد في الوقت نفسه على أن ثورة 

لسيسي، أن يرحل عن لاعتبر أبو الفتوح أنه "من األفضل"  .النظام الحاكم "التفريط" في جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية

السلطة، بعد أن "فشل" في إدارة البلد، ما أفقده "شعبيته". كما شدد في الوقت نفسه أن خالفه مع السيسي ليس شخصي وانه 

 ذلك.لن يتردد في لقاء الرئيس المصري إذا طلب 

 

 )رصد( الحل في ثورة جديدة إبراهيم:سعد الدين 

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، الحقوقي ومدير مركز ابن خلدون، أن ثورة يناير اختطفت ثالث مرات من شبابها الذين ضحوا 

ابها الذين قامو بها، حيث من اجلها، وقدموا دمائهم في سبيلها، المرة األولى حين انتزعها منهم الجيش، ونكل بالثورة، وحارب شب

 .في ثورة جديدة يقوم بها جيل جديدوأكد "إبراهيم" أن الحل  عقابهم على ثورتهم.

 

 سوشيال ميديا:

 )الشروق( ثورة ضد الديكتاتورية ومن أجل الحرية« يناير 22»ستظل «: ساويرس»

وأضاف  ."يناير، وكل واحد عنده رأي وذكريات 22في الذكرى السادسة لثورة يناير، قال رجل األعمال، نجيب ساويرس، "مضى 

يناير ستظل ثورة ضد  22يوم الخميس، أن "، «تويتر»قع التواصل االجتماعي على موعبر حسابه الرسمي « ساويرس»

 الديكتاتورية، ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدل، حتى لو ُسرقت أو أجهضت".

 

 

http://akhbarelyom.com/news/626951
http://akhbarelyom.com/news/626951
http://www.elwatannews.com/news/details/1820789
http://www.elwatannews.com/news/details/1820789
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%A9/1353522-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4--%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1--%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8
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%A9/1353522-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4--%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1--%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://rassd.com/200073.htm
https://rassd.com/200073.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=f9815036-67f7-4660-b732-c9cff0ef13d7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=f9815036-67f7-4660-b732-c9cff0ef13d7
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي
 

 (بوابة االخبار)آالف طن قمح روسي  301مصر تشتري 

آالف طن روسي و فازت  301قامت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين و التجارة الداخلية بإجراء أكبر مناقصة الستيراد 

مارس القادم  01لتوريد خالل الفترة من أول مارس إلى وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه من المقرر ا شركات عالمية 2بها 

 .مشيرة إلى أنها تسعى لتكوين مخزون استراتيجي من السلع األساسية وعلى راسها القمح 

 

 (اربوابة االخب) جلسات وارتفاع جماعي لمؤشراتها 3مليار جنيه فى  06البورصة تربح 

يناير وعيد الشرطة مكاسب  22جلسات بسبب عطلة ثورة  3حققت البورصة المصرية خالل تعامالت األسبوع الجاري المقتصر على 

مليار جنيه في األسبوع  602ر3مليار جنيه مقابل  622ر3السوقي ألسهم الشركات المقيدة نحو  مليار جنيه ليبلغ راسمال 06بلغت 

 في المائة. 2ر6السابق له بنسبة ارتفاع بلغت نسبته 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 00"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

وذكرت المالية، عبر موقعها  مليار جنيه 00، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2107يناير26ال خميسالمالية، اليوم طرحت وزارة 

، فيما بلغ أعلى عائد %21ر102مليار جنيه بمتوسط عائد  2ر72يوما بقيمة  022اإللكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 

 .%02ر724، وسجل أقل عائد %21ر020

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر التكلفة اإلجمالية لحقل "ظهر" 06 البترول:

تقع تحت مظلتها شركة بتروشروق أنه تم اعتماد استثمارات العام المالي  بتروبل التيعاطف حسن رئيس شركة  قال المهندس

 وأنه من المخطط ار دوالر ألنشطة االستكشاف واستكمال تنمية المرحلة األولى من المشروعملي 4. 2والتي تبلغ حوالي  2107/2102

 مليار دوالر. 06أن يبلغ إجمالي استثماراته على مدار عمر المشروع حوالي 

 

 (المصري اليوم) شركة خالل أسبوع 220تأسيس «: االستثمار»

شركة جديدة طبقا لقوانين االستثمار المصرية، خالل األسبوع الماضي، بمعدل  220أنه تم تأسيس  االستثمار،أعلنت وزارة 

 فرصة عمل للشباب. 0247ماليين جنيه، وتوفر 417شركة، بإجمالي رأسمال مصدر  71تأسيس يومي بلغ 

 

 (بوابة االخبار) 2102مليار قدم مكعب غاز يوميا من " ظهر" نهاية  2.7إنتاج  البترول:

ط بالبحر المتوسإلى أن مشروع تنمية حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية  المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية أشار

يسير بخطى جيدة لتحقيق وضع المرحلة األولى على اإلنتاج في نهاية العام الحالي بمعدل إنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز 

 .2102مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام  2. 7يوميًا واستكمال باقي مراحل المشروع ليصل اإلنتاج إلى حوالي 

http://akhbarelyom.com/news/627305
http://akhbarelyom.com/news/627305
http://akhbarelyom.com/news/627286
http://akhbarelyom.com/news/627227
http://akhbarelyom.com/news/627227
http://akhbarelyom.com/news/626996
http://akhbarelyom.com/news/626996
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078735
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078735
http://akhbarelyom.com/news/626988
http://akhbarelyom.com/news/626988
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 (جريدة االهرام) مليارات دوالر 3يمة المالية تصدر سندات دولية بق

المصري، على  مليارات دوالر من خالل طرح خاص لصالح البنك المركزى 3وزارة المالية سندات ببورصة ايرلندا بقيمة  أمسطرحت 

 01 أجلها الثانية والشريحة ،%6٫022 فائدة بسعر سنوات 2 لمدة دوالر مليار 0٫721شرائح زمنية تضمنت الشريحة االولى بقيمة  4

 .%2٫322 فائدة بسعر دوالر مليار 0٫22عاما بحجم  41اما الشريحة الثالثة ألجل  %7٫622 بفائدة دوالر مليار بحجم سنوات

 

 (اليوم السابع) الفضاء الروسية يستعد للتنقيب عن الذهب فى مصر تحالف من شركات

ركة إمكانية مشا أن وفدا من المؤسسة الروسية "سينتيز" قام بزيارة إلى مصر مؤخرا، لدراسة كشفت وكالة "أنباء روسيا" اإلخبارية

 .شركات الفضاء الروسية فى المشروعات التى تطرحها القاهرة للمشاركة فى استخراج واستغالل مناجم الذهب المصرية

 

 (ات مصريهأصو) مليار دوالر 0.2السيسي يوافق على برنامج السعودية لتنمية سيناء بقيمة 

 رارونص الق أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على مذكرة االتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء

على "الموافقة على مذكرة االتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض 

 دوالر.مليار  0.2بقيمة  بين حكومتي جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202157/5/576032/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/5/576032/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%89/3074300
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%89/3074300
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72505
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 المجتمعيالحراك -0

 

 (الوطن) ووزير الصحة "مستفز" األحد."صيادلة الدقهلية": فترة تعليق اإلضراب تنتهي 

 السيسيقال الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، إن فترة تعليق إضراب الصيادلة لمدة أسبوعين بناء علال تدخل 

تنتهي يوم األحد المقبل، مضيفا: "نأمل في التوصل إلى حلول قبل هذا اليوم ألن الموقف صعب ويتعقد مع مرور الوقف باستمرار 

 وزير الصحة في استفزازاته للصيادلة".

 

 قضايا المجتمع-2

 

 االعالم

 (الشروق) سره باتع« ترامب»و قاتل.تامر أمين: تركيا بها سم 

 نحن مع أمريكا في تحذير»علق اإلعالمي تامر أمين على تحذيرات الواليات المتحدة األمريكية، لرعاياها من السفر إلى تركيا، قائًلا: 

وتابع:  تركيا بها سم قاتل، ونحذر رعايا العالم من الذهاب إلى تركيا» وأضاف .«ذهاب إلى تركيا، ال تذهبوا إلى تركيارعاياها من ال

 ".خسارة دوالر واحد في أرض "أردوغان"، إحنا أولى بفلوسنا، واألمريكان أولى بالدوالرات بتاعتهم، "ترامب" دا رسره باتع»

 

 (الشروق) ئها فرصة إلجراء حوار تليفزيوني معهبإعطا« السيسي»نهاوند سري تطالب 

هتم ي لسيسيأن ابما « »سري»وقالت  بإعطائها الفرصة إلجراء حوار تليفزيوني معه السيسي طالبت المذيعة الشابة نهاوند سري

، مشيرة إلى عدم قيام أي «بالشباب، ويقدر دوره، ويدعمه، فأتمنى أن يأتي الوقت الذي يقوم فيه إعالمي شاب مصري بمحاورته

 شاب في أي دولة عربية بمحاورة رئيس أو ملك.

 

 التعليم

 (رصد) شاومينج لوزير التعليم: "البوكليت هيتسرب وباألربعة نماذج"

او " العم ش:فيهاالتربية والتعليم وجاء  وزير-وجهت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" رسالة للدكتور الهاللي الشربيني 

طبعة السرية، صحيح إلى عمو الوزير، البوكليت يا باشا هيتسرب وباألربعة نماذج وعايزك السنادي تحط مدافع ودبابات على الم

 ومتنساش طيارتين هليكوبتر والنبي عشان بحب صوتهم أوي".

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202157/5/576032/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/5/576032/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=50a80887-0988-4705-9871-fb0860071e34
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=50a80887-0988-4705-9871-fb0860071e34
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=8b83871b-469b-44c8-b0af-ec5816be085b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=8b83871b-469b-44c8-b0af-ec5816be085b
http://rassd.com/200059.htm
http://rassd.com/200059.htm
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 السياحه

 (الوطن) "تنشيط السياحة": المشاركة بـ "اإليميت" بتركيا تؤكد سالسة العالقات بين البلدين

التنشيط السياحي، أن مكتب مصر السياحي في إيطاليا، والذي يتولى اإلشراف على النشاط السياحي كشف مصدر مسئول بهيئة 

 22وحتى  26في تركيا، هو الذي شارك في معرض "اإليميت" السياحي، المنعقد حاليا بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 

ة في المعرض العام الماضي، لعدم جدواه اقتصاديا فضال عن اعتذرت عن المشارك وكانت هيئة التنشيط السياحي يناير الجاري

 وجود توترات في العالقة بين مصر وتركيا آنذاك.

 

 (الشروق) وكالة روسية: انطالق أول رحلة جوية من موسكو إلى مصر منتصف فبراير

الروسية، أن أول رحلة جوية من موسكو إلى « إنترفاكس»، نقال عن وكالة «الحياة»، المذاع على قناة «الحياة اليوم»أفاد برنامج 

 مصر تنطلق في منتصف فبراير المقبل.

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) من مشاكلنا %71األحوال الشخصية األقباط": مقترح الكنيسة يحل  "منكوبى

اط، إحدى الروابط المطالبة بحق األقباط فى الطالق والزواج اعتبر هانى المصرى منسق رابطة منكوبى األحوال الشخصية األقب

 من مشاكل العالقين فى زيجات فاشلة. %71الثانى، أن الئحة األحوال الشخصية لألرثوذكس التى اعتمدتها الكنيسة تحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1819991
http://www.elwatannews.com/news/details/1819991
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=fdacd087-21a3-4846-ba07-7a9a6adf7f14
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=fdacd087-21a3-4846-ba07-7a9a6adf7f14
https://www.youm7.com/story/2017/1/27/%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%84-70-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7/3074078
https://www.youm7.com/story/2017/1/27/%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%84-70-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7/3074078
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 الخامسالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 

 -األخبار األمنية: 

 )بوابة األهرام( ويتفقد نقاط التفتيش بأسوان الشباب.وزير الداخلية يراجع خطط تأمين مؤتمر 

يواصل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعاته مع القيادات والضباط بمقر مديرية أمن أسوان؛ لمراجعة عناصر الخطط 

كما تفقد وزير الداخلية، عدًدا من النقاط األمنية  التأمينية قبل انطالق فعاليات مؤتمر الشباب غدًا السبت، بحضور السيسى.

ن، التي تستضيف مؤتمر الشباب، وأطمأن على جاهزية القوات واستيعابهم لمهام عملهم المكلفين ووحدات تأمين مدينة اسوا

 .حذربها، ووجه بمراعاة اليقظة وال

 

 )بوابة األهرام( مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين معرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة الخدمات األمنية القائمة على تأمين أرض المعارض وشدد على نشر 

الخدمات المرورية واللوحات اإلرشادية لتوجيه وتنظيم حركة مرور السيارات والزائرين باإلضافة لتعزيز خدمات البحث الجنائي 

 .وتوسيع دائرة االشتباه لتحقيق أقصى درجات التأمينبمحيط مقر إقامة المعرض 

 

 )اليوم السابع( مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد مواقع شرطية

ونقل رئيس قطاع  .الداخليه لغرب الدلتا عدة مواقع شرطية باالسكندرية والبحيرة ومطروحمساعد وزير  لطفيزار اللواء هشام 

 .الداخلية لهم بمناسبه عيد الشرطةغرب الدلتا، تهانى اللواء مجدي عبد الغفار وزير 

 

 )بوابة األهرام( دعوى أمام مجلس الدولة لوقف برنامج أحمد موسى

أقام على أيوب وحميدو جميل، المحامان، بصفتهما وكالء عن المهندس ممدوح حمزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلدارى 

ناة صدى البلد ومنعه من تقديم أى برنامج يقدمه أحمد موسى على ق الذيبمجلس الدولة، طالبت بمنع برنامج على مسئوليتى 

آخر على ذات القناة تحت أى مسمى أو أى قناة أخرى وإحالته إلى مجلس التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لمخالفته ميثاق 

 .مكالمات مسربة بالمخالفة للقانونالشرف الصحفى واإلعالمى بإذاعته ل

 

 )المصري اليوم( منع نجاد البرعى من السفر

قال المحامى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة لالستشارات القانونية إنه فوجئ بقرار منعه من السفر أثناء تواجده في 

أنه كان متوجًها إلى األردن لزيارة عائلية وأضاف، في تصريحات  مطار القاهرة، الخميس، ولم يتم إخطاره بسبب المنع حتى اآلن.

 لكن سلطات المطار منعته من السفر دون إخطاره باألسباب.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1385375.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1385375.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1385154.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1385154.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A9/3074350
https://www.youm7.com/story/2017/1/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A9/3074350
http://gate.ahram.org.eg/News/1385227.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1385227.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078731
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078731
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 )الوطن( «اإلخوان الهاربين»مصر تستعجل رد قطر وتركيا ودول أوروبية لتسليم 

جال قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، للدول التى تحتضن عناصر هاربة من جماعة اإلخوان كشفت مصادر قضائية عن استع

 «قطر، وتركيا»المتهمة على ذمة قضايا جنائية، للرد على الطلبات القضائية المرسلة من مصر لتسليم المتهمين لها، ومنها 

 .وبعض دول أوروبا

 

 )الشروق( وسوالر قبل طرحها بالسوق السوداء ألف لتر بنزين 32ضبط مدير محطة وقود بحوزته 

لتر مواد بترولية ألف  32تمكنت اإلدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسني زكي من ضبط مدير محطة وقود قبل ترويجه 

 في السوق السوداء بالقاهرة الجديدة.

 

 محاكم ونيابات:

 )الشروق( «التجاريين»مستأنف األمور المستعجلة تقضي بإلغاء فرض الحراسة القضائية على 

يوم الخميس، بإلغاء حكم أول درجة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة، أنف القاهرة لألمور المستعجلة، قضت محكمة مست

نقيب التجاريين شكال وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة  عبد الفتاحوقبلت المحكمة استئناف عصام  وحل مجلس إدارتها الحالي.

 أول درجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1817699
http://www.elwatannews.com/news/details/1817699
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=6cea0fcb-5748-4e4c-a0b8-a54e457fdb6b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=6cea0fcb-5748-4e4c-a0b8-a54e457fdb6b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=c69f59be-2a39-45f5-ade4-615a5e802baf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=c69f59be-2a39-45f5-ade4-615a5e802baf
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 السادسالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام(الفرنسي وحجازى يلتقيان رئيس األركان  صبحي

يزور  يالذالفريق أول بيير دى فيلى رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق له صبحي بصدقى  وزير الدفاعإلتقى 

والجهود الرامية نحو  الراهنة،اإلقليمية والدولية  تناول اللقاء تطورات األوضاع التى تشهدها المنطقة والتحديات حاليا،مصر 

وكان الفريق الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات  تحقيق السالم وحفظ األمن واالستقرار لكل شعوب المنطقة.

هتمام ن الملفات ذات اال. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العديد ماستقبل الفريق أول بيير دى فيلىالمسلحة قد 

 المشترك، وسبل تعزيز التعاون.

 

 )بوابة األخبار( من وكالء المخابرات العامة للمعاش ٠٩قرار جمهوري بإحالة 

وشمل   .بناًء على طلبهممن وكالء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش  ٠٩بإحالة  ٧١٠٢لسنة  ٧٩أصدر السيسي قرارا جمهوريًا رقم 

قرار الرئيس كال من وائل محمد عبدالغني الصفتي ، وهانئ حسن كاظم صفوت ، وعمرو محمد عبدالحميد ، وعالء الدين احمد 

عامر ، وخالد محمود مختار كمالي ، وأسامة محمود إبراهيم ، وأيمن أحمد القاضي ، وخالد حسن عبدالفتاح ، وحمزة عبدالحفيظ 

عيد محمود شاهين ، ومحمد مصطفى كمال دسوقي ، ووائل محمد فريد ، وعالء ِعَوض سالم ماضي ، وزكي السيد درويش ، وس

العربي حبيشي ، وطارق حسين بكري عبدالعال ، ويارب إبراهيم العرابي ، ومحمد وفيق جمال الدين زكي ، ومحمد يحيي إبراهيم 

 يناير ، بالجريدة الرسمية .   26ار اليوم الخميس الدرعي ، وياسر خالد محمد الغزاوي ، وتم نشر القر

 

 )بوابة األخبار( صدقي صبحي يلتقي قائد قوات حفظ السالم بالكونغو

له الذي يزور مصر  قائد قوات حفظ السالم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافقبصدقي صبحي  وزير الدفاعالتقى 

 تناول اللقاء بحث العديد من الملفات وعلى رأسها الجهود الرامية لتحقيق السالم والقضاء على اإلرهاب في القارة السمراء. حاليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202157/25/576091/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/25/576091/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89.aspx
http://akhbarelyom.com/news/626868
http://akhbarelyom.com/news/626868
http://akhbarelyom.com/news/627228
http://akhbarelyom.com/news/627228
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )األهرام(القوات المسلحة تدمر مخزنا للمواد المتفجرة وثالثة أنفاق بشمال سيناء 

الخطرة بمنطقة كمين الماسورة برفح  المسلحةتمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى من تصفية أحد القيادات 

كما تمكنت القوات بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من نسف وتدمير ثالثة أنفاق جديدة على الشريط الحدودى 

زنين تستخدمهما أمتار أسفل سطح األرض كما تم تدمير مخ 01متر وبعمق  0.2متر وعرض  0.2رئيسى بارتفاع  أحدهابرفح 

 اإلدارية.فى تشوين احتياجاتها  مسلحةالعناصر ال

 

 )الشروق( في هجمات متفرقة بشمال سيناء 3مجند وإصابة مقتل 

بمحافظة شمال سيناء، وذلك فترة انقطاع شبكات االتصاالت واإلنترنت التي  مسلحة آخرون في عدة هجمات 3مجند وأصيب قتل 

 ساعات في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح. 2استمرت حوالي 

 

 )الشروق( ساعة 23سقوط قذيفة بالعريش للمرة الثانية خالل 

ذكر شهود العيان أن  سقطت قذيفة غير محددة المصدر في نطاق حى الزهور السكنى بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء

قذيفة مجهولة المصدر سقطت فى نطاق حى الزهور جنوب العريش مما أسفر عن أضرار بمنزل ولم يسفر انفجارها عن إصابات 

 بشرية.

 

 )المصري اليوم( حمالت أمنية موسعة جنوب مدينة العريش

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، الجمعة، حملتها 

وقالت مصادر  وضبط الخارجين عن القانون. العناصر المسلحةاألمنية الموسعة بمناطق جنوب مدينة العريش، للقضاء على 

، 07ي مناطق المزرعة والصفا والمسمي وجهاد أبوطبل والدهيشة والسبيل والكيلو أمنية إن القوات تنفذ حملة أمنية موسعة ف

 مسلحة.ن من المتورطين في هجمات وضبط آخري مسلحةعن مصرع عدد من العناصر الجنوب مدينة العريش، حيث أسفرت 

 

 )المصري اليوم( مطلوًبا في حملة بشمال سيناء 42ضبط 

 مطلوًبا ومحكوًما عليهم، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية وجاٍر اتخاذ اإلجراءات القانونية. 42ضبطت قوات األمن في شمال سيناء 

 

 )بوابة األخبار( أيامفتح معبر رفح في االتجاهين من السبت المقبل ولمدة أربعة 

من الشهر ذاته، لعبور الحاالت اإلنسانية  40يناير وحتى الثالثاء الموافق  22تقرر فتح معبر رفح في االتجاهين من السبت الموافق 

 جراءات المتبعة. اع غزة وفقا لإلوالعالقين والطلبة وإدخال المساعدات اإلنسانية لقط

http://www.ahram.org.eg/News/202157/38/576095/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%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-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202157/38/576095/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%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-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=15b88143-7484-4bb6-a2ee-fbbd5de171fb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=15b88143-7484-4bb6-a2ee-fbbd5de171fb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=f77ec5ee-2245-4f8f-b88f-e84115f46167
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012017&id=f77ec5ee-2245-4f8f-b88f-e84115f46167
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078994
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078994
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078960
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078960
http://akhbarelyom.com/news/627247
http://akhbarelyom.com/news/627247
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عن وسط مدينة رفح لقرابة الشهر بشكل متواصل، رغم تقديم األهالي أكثر من شكوى بشكل شفهي  استمرار انقطاع المياه -

لمجلس مدينة رفح ومرفق المياه بسبب االنقطاع التام فى المياه، الذي تعلل بأن انقطاع المياه سببه انقطاع الكهرباء أو ضعفها، 

 (الوطن) الكهرباء قد عادت للمدينة بشكل منتظم منذ أكثر من أسبوعإال أن 

مدينة رفح المصرية الجمعة  اسرائيلية جنوبالتي نفذتها طائرة  مجزرة_العجراء# فيديو متداول لتوثق شهادات أهالي ضحايا-

 (42سيناء) مدنيين بينهم طفل 01الماضية، وقتل فيها 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1820114
http://www.elwatannews.com/news/details/1820114
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&story_id=681060288742625
https://www.facebook.com/news24sinai/videos/681060288742625/

