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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يناقش مع مساعديه التكليفات الخاصة بعملهم

وزير الخارجية، لقاًء مع مساعديه لبحث الموضوعات والملفات المتعلقة بسياسة مصر الخارجية وبأسلوب عقد سامح شكري 

 العمل واألداء داخل الوزارة وبمختلف السفارات والقنصليات في الخارج.

 

 )بوابة األخبار( "الخارجية": نواصل الجهود السترداد اآلثار المهربة للخارج

يناير، بتسليم وزارة اآلثار  01صرحت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعالقات الثقافية، قيام وزارة الخارجية، الخميس 

حيث تم إثبات سرقتها من معبد بهبيت الحجارة وخروجها من مصر بطريقة غير ة أثرية مصرية مستردة من سويسرا قطع

 وأكدت ان وزارة الخارجية تواصل جهودها السترداد األثار المهربة الي الخارج. شرعية.

 

 )بوابة األهرام( مصر تستضيف االجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

المقبل، االجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير  تستضيف مصر بمقر وزارة الخارجية، يوم السبت

 الخارجية سامح شكري. وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كًلا من مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر.

 

 )األهرام( سيناتور أمريكى: يجب وضع اإلخوان في السجون

وقال  .الكونجرس تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كجماعة إرهابية علىأكد السيناتور األمريكي البارز تتيد كروز أنه يتعين 

موقع تويتر أمس: يجب تصنيف اإلخوان المسلمين منظمة إرهابية،  علىس الشيوخ عن والية تكساس في تدوينة له عضو مجل

األمريكي أن ناشطي اإلخوان وحماس « ناشونال ريفيو»جاء ذلك في الوقت الذي ذكر فيه موقع   .ويجب أال ندعهم خارج السجون

منذ فترة لمنع مالحقة عناصرهم قضائيا في « كير»اإلسالمية األمريكية  في الواليات المتحدة يتعاونون مع مجلس العالقات

  .الواليات المتحدة

 

 )بوابة األهرام(في أراضيها: ملتزمون بأمن مصر  د على تدريب تنظيم "حسم"السودان تر

أعربت سفارة السودان بالقاهرة عن انزعاجها البالغ إزاء ما نشر في بعض وسائل اإلعالم، بشأن وقائع إحالة متهمين ينتمون 

تدريبات عسكرية جرت وأن عناصرة تلقت لتنظيم محظور يسمى "حسم" إلى النيابة العسكرية التهامهم بارتكاب أعمال إرهابية 

ن أن الحكومة السودانية ظلت وعلى الدوام تلتزم باحترام خيارات الشعب المصري في اختيار وأكدت سفارة السودا داخل السودان.

حكوماته وحكامه، ولم يحدث أن أجازت لنفسها التدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية، وأكدت دولة السودان التزامها بأن 

 أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار السودان.
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 )المصري اليوم( «ريجينى»حتى نصل لحقيقة ما حدث لـروما: لن نتوقف 

أمس، إن إيطاليا ستتوقف فقط عندما تحصل على الحقيقة حول ما حدث للباحث  ألفانو،قال وزير الخارجية اإليطالى، أنجلينو 

 قتل فى القاهرة قبل نحو عام. والذياإليطالى، جوليو ريجينى، 

 

 )اليوم السابع( ملك إسبانيا يعتزم زيارة مصر مع أسرته قريبا

أبدى ملك إسبانيا فى حديثه مع السيد يحيى راشد وزير السياحة رغبته فى زيارة مصر قريبا مع أسرته، أثناء حفل االستقبال 

ُيعقد سنويا فى  الذي( 0202أقامه الملك على هامش المشاركة فى فعاليات المعرض الدولى للسياحة والسفر )فيتور الذي

 العاصمة االسبانية مدريد.

 

 )مصرالعربية( راديو فرنسا عن أبو تريكة: االعتقال ينتظر زيدان النيل

" لالشتباه في صلته رهابإلنجم كرة القدم محمد أبو تريكة مهدد باالعتقال، بعد أن أدرجت السلطات المصرية اسمه على قائمة "ا

كان هذا ملخص تقرير نشره "راديو فرنسا الدولي" عن محمد أبو تريكة الذي وصفه بـ "زيدان النيل"  المسلمين. خوانإلبجماعة ا

 .سبانيإلفي إشارة إلى زين الدين زيدان، نجم المنتخب الفرنسي السابق والمدرب الحالي لنادي ريال مديريد ا

 

 )مصرالعربية( ضاقت في مصرتليجراف: حياة الماجيكو 

العيش في مصر يزداد صعوبة بالنسبة لـ محمد أبو تريكة منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين في 

الظروف التي يمر بها أسطورة كرة القدم هكذا وصفت صحيفة "تليجراف" البريطانية  على أيدي المؤسسة العسكرية 0203يوليو  3

المصرية محمد أبو تريكة في وطنه مصر على خلفية صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة يقضي بإدراج اسمه على قوائم 

 سنوات. 3الكيانات اإلرهابية لمدة 
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

 

 الرئاسة المصرية:

 اإلجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابرالسيسي يناقش 

 )بوابة األهرام(

تاج الحربي، والخارجية، عقد السيسي، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، باإلضافة إلى وزراء الدفاع واإلن

وتطرق االجتماع كذلك إلى اإلجراءات  والداخلية، والعدل، والتموين، باإلضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية.

 لقائمةالتي تتخذها مختلف أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات األمنية ا

 بالمنطقة، ومخاطر اإلرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق األوسط من اضطراب وتوتر.

 

 )بوابة األخبار( السيسي يشيد بالتطور في العالقات الثقافية المصرية الصينية

السيسي بالتطور واالزدهار الذي شهدته العالقات بين مصر والصين في اآلونة االخيرة، والنتائج االيجابية التي حققتها  أشاد

 ( نحو مزيد من التقارب والتعاون على المستويين الرسمي والشعبي.0202فعاليات العام الثقافي المصري الصيني )

 

 الحكومة المصرية:

 )بوابة األخبار( ديل الوزاري األسبوع القادمرئيس الوزراء: انتهاء التع

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إنه جاري العمل على التعديل الوزاري والمشاورات قائمة، متوقعا أن يتم االنتهاء 

 .الجاري يمه للبرلمان نهاية الشهرمنه األسبوع القادم وتقد

 

 )بوابة األخبار( رئيس الوزراء: ال حركة جديدة للمحافظين

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن حركة المحافظين غير واردة، مؤكًدا أن ضريبة الدمغة لم تضع لها 

 الحكومة تصوًرا إلى اآلن.

 

 )المصري اليوم( مصر حققت االستقرار السياسي واألمني تحت قيادة السيسي«: دافوس»خورشيد في داليا 

الخطوات  وزيرة االستثمار، إن مصر اتخذت خالل السنوات القليله الماضية، تحت قيادة السيسي، عددا من خورشيد،قالت داليا 

 خالل جلسة رسمية بمؤتمر، جاء ذلك تحقيق االستقرار السياسي واألمنيالتي كانت األساس في تهيئة المناخ االستثماري، أولها 

 .«االستثمارات األجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع»دافوس االقتصادي بعنوان 
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 )المصري اليوم( تعتزمان ضخ استثمارات فى مصرشركتان هندية وإندونيسية «: دافوس»وزير التجارة بـ

وزير التجارة والصناعة، أن اثنتين من كبريات الشركات الهندية واإلندونيسية أعربتا عن عزمهما  قابيل،أعلن المهندس طارق 

ية خالل المرحلة المقبلة فى مجاالت صناعة األتوبيسات وتكنولوجيا المعلومات ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصر

 والبتروكيماويات.

 

 )المصري اليوم( مليون جنيه 301شركة جديدة في أسبوع برأسمال مصدر  ٤٣٣تأسيس «: االستثمار»

شركة جديدة، األسبوع الماضي، طبقا لقوانين االستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ  333تأسيس  االستثمار،أعلنت وزارة 

 فرصة عمل حرفية. 282فرصة عمل للشباب، منها  0300مليون جنيه، توفر  301.2شركة، بإجمالي رأسمال مصدر  21

 

 )بوابة األخبار( أفريقيايتوجه لتنزانيا للمشاركة في تجمع الطاقة لدول شرق « شاكر»

إلى مدينة أروشا بتنزانيا للمشاركة في االجتماع  يناير، 01يوم الخميس اقة المتجددة د.محمد شاكر صباح توجه وزير الكهرباء والط

 .EAPPلتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا  00الـ الوزاري 

 

 )الشروق( التموين ينتدب أحمد مهدي رئيسا لقطاع الرقابةوزير 

لقطاع الرقابة والتوزيع، وذلك أصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بندب أحمد مهدي رئيسا 

 خلفا لحمدي عالم الذي تم تعيينه مستشارا للوزير.

 

 )الشروق( أزمة السكر انحسرت نهاية العام الماضي«: التموين»

جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر ليست في صدارة الدول المنتجة لقصب السكر، مؤكًدا أنها ضمن قال كريم 

وأوضح أن الوزارة بدأت في تقديم مقترحات حول توفر كميات  دول في إنتاجه عالمًيا، في حين تحتل البرازيل المقدمة. 02أكثر 

أزمة السكر انحسرت نهاية العام الماضي، وخالل الفترات المقبلة سيتوافر »؛ مضيًفا: السكر، وتجنب حدوث أي نقص في كمياته

 «.السكر بشكل ملحوظ

 البرلمان المصري:

 األهرام()بوابة  بيان عاجل لرئيس البرلمان لوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية 

 .0203من الدستور المصرى لعام  050ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 

 

 )اليوم السابع( بروكسيل األحد المقبل لبحث وضع اإلخوان"خارجية البرلمان": وفد من النواب يسافر 

ية كقال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة ستنظم زيارة األحد المقبل إلى العاصمة البلجي

نواب؛ هم الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان، وطارق رضوان  3أيام وتضم  3لـ بروكسيل، تستمر 

 وكريم درويش وكيلى اللجنة، ورشا رمضان عضو مجلس النواب.
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http://akhbarelyom.com/news/623141
http://akhbarelyom.com/news/623141
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=70c2427e-2073-44fc-8825-e135ad1e37f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=70c2427e-2073-44fc-8825-e135ad1e37f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012017&id=75c62482-2f0b-4ca3-8e88-9cee1681ba93
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012017&id=75c62482-2f0b-4ca3-8e88-9cee1681ba93
http://gate.ahram.org.eg/News/1382725.aspx
https://www.youm7.com/story/2017/1/20/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/3063545
https://www.youm7.com/story/2017/1/20/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/3063545
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 )اليوم السابع( طارق الخولى: لجنة العفو سلمت الرئاسة القائمة الثانية

ثالث قوائم تنظيمية فى إطار تسليم  الرئاسة،إن اللجنة سلمت لمؤسسة  الرئاسى،قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو 

 قائمة العفو الثانية مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى اآلن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.

 

 )الشروق( الوقت غير مناسب«: الخولي»و للكونجرس.تأجيل زيارة وفد برلماني 

يناير الجاري،  00، تأجيل زيارتهم للواليات المتحدة االمريكية التي كان من المقرر أن تبدأ يوم أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب

وفد الزيارة ألمريكا وعضو لجنة  وقال النائب طارق الخولي، أحد اعضاء ويرافقهم عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

 العالقات الخارجية، إن "التأجيل سببه أن الوقت غير مناسب لزيارة بعد تنصيب دونالد ترامب مباشرة".

 

 )مصرالعربية( طلب إحاطة لوزير األوقاف بسبب تعرض آالف المواطنين للطرد من منازلهم باإلسماعيلية

حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل للدكتور محمد مختار جمعة،  النواب، عنتقدم النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس 

 وزير األوقاف، بسبب تعرض آالف المواطنين للحبس والطرد من منازلهم.

 

 مؤسسات دينية:

 )بوابة األهرام( اإلمام األكبر لوفد المفوضية األمريكية: اإلسالم سبق الجميع في إقرار حرية االعتقاد

 استقبل اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، وفد المفوضية األمريكية للحريات الدينية، خالل زيارته للقاهرة.

 .قاد، ألن اإلسالم كدين سبق الجميع في إقرار هذه الحريةوثيقة تقر حرية االعت 0200قال اإلمام األكبر: إن األزهر أصدر في 

 تصريحات:

 )الشروق( علي جمعة: جماعة اإلخوان اإلرهابية رأس كل بالء

لو كانت نيات بعض اآلباء األول  الجمهورية السابق، إن "جماعة اإلخوان رأس كل بالء منذ نشأتها حتىقال علي جمعة، مفتي 

 خيرا"، معتبًرا أنه "ليس بحسن النيات تبنى األمم".

 

 )الشروق( «إسماعيل»رفعت السعيد يطالب بتنحي حكومة 

زراء قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس االستشارى لحزب التجمع، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبعض و

أن الحل الصحيح في الفترة الحالية ليس إجراء تعديًلا وزارًيا، ولكن تنحي رئيس الوزراء مسئولية والحكومته، لم يكونوا على قدر 

 .لحكومة، لتجاهلهم مصالح الفقراءعن منصبه، الفًتا إلى ضرورة تنحي وزراء المجموعة االقتصادية با

 توك شو:

 )الشروق( تستبعد المنتمين لإلخوان والتنظيمات اإلرهابية« العفو الرئاسي»

ل ، مث«إرهابية»قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي عن السجناء، إنه سيتم استبعاد المنتمين للجماعات المصنفة كـ

جاء ذلك  كشوفات البحث، مؤكًدا أن هذا األمر يعد أحد الشروط الموضوعة لإلفراج عن السجناء. جماعة اإلخوان المسلمين، من

 .«المحور»، المذاع على فضائية «قةدقي 12»في مداخلة هاتفية ببرنامج 

https://www.youm7.com/story/2017/1/19/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/3062560
https://www.youm7.com/story/2017/1/19/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/3062560
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=a0735480-295a-4c90-ae40-b51ded145c66
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=a0735480-295a-4c90-ae40-b51ded145c66
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%A9/1348403-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8--%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85
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%A9/1348403-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8--%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/1382690.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1382690.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=6b7a5af1-6b17-4c7d-9c25-428339740eb2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=6b7a5af1-6b17-4c7d-9c25-428339740eb2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=69212947-2809-42b7-bf7b-944c10a09032
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=69212947-2809-42b7-bf7b-944c10a09032
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=ea25cd74-452d-4ed9-b03c-c01963ab936e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=ea25cd74-452d-4ed9-b03c-c01963ab936e
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 )الشروق( «أبو تريكة»بسبب « العالم أكل وشنا»تامر أمين: 

طالب اإلعالمي تامر أمين، المسؤولين في القضاء والمباحث بتحديد موقفهم تجاه الالعب محمد أبو تريكة، العب منتخب مصر 

سنوات، على ذمة القضية التي يتم التحقيق فيها  3لذي تم إدارج اسمه ضمن قائمة اإلرهابيين لمدة والنادي األهلي السابق، وا

  بناء على بالغ مقدم من لجنة أموال اإلخوان.

 

 سوشيال ميديا:

 

 )الشروق( مذهل« أبو تريكة»لـ نجاد البرعي: حب الناس 

، لالعب كرة القدم الدولي السابق محمد أبو تريكة، «حب الناس»بـ وصفه  مماأعرب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عن تعجبه 

، مساء «تويتر»، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة «البرعي»وقال  األهلي. العب منتخب مصر والنادي

حب الناس ألبو تريكة، مذهل القائمة العجيبة فيها ناس أكثر منه ثراء مثل صفوان ثابت، وناس أكثر منه علًما كهشام »الخميس، 

 «.جعفر، لكن في النهاية المحبة من اهلل

 

 )الشروق( اإلجهاض الفج للقانون واالستقطاب المدمر يجهضان معهما اإلنتاج واالستثمار«: البرادعي»

ة الذرية، مما وصفه باإلجهاض الفج للقانون واالستقطاب حّذر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاق

، مساء الخميس، إن "األسبقية القصوى هي «تويتر»عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي « البرادعي»وقال  .المدمر

واالستثمار والسياحة"،  النهوض باالقتصاد، فهل ندرك أن اإلجهاض الفج للقانون، واالستقطاب المدمر ُيجهضان معهما اإلنتاج

 مضيًفا: "الكل يخسر".

 

 )مصرالعربية( خليل العناني متضامًنا مع أبو تريكة: من زرع كل هذا الظلم في بالدنا؟

علق خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز األمريكية، على قرار محكمة جنايات 

حسابه على موقع التدوين المصغر  وقال في تغريدة عبرعلي قائمة األرهاب  أبو تريكة القاهرة الذي تضمن إدراج اسم محمد

"تويتر": "أبو تريكة الخلوق المحترم قالوا عليه إرهابي، ومن يسجن ويقتل قالوا عليه نبي، من زرع كل هذا العته والظلم في 

 وادينا؟".

 

 )مصرالعربية( عمرو واكد: ربنا يرزق مصر بأمثال أبو تريكة

وقال في تغريدة علي قائمة األرهاب  ي تضمن إدراج اسم محمد أبو تريكةأدان الفنان عمرو واكد، قرار محكمة جنايات القاهرة الذ

ريكة وأي شيء سلبي يقوله النظام عليه ده في حد ذاته نتيجته عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "أنا بحب أبو ت

 هي إني أحبه أكتر، ربنا يرزق مصر بأمثال أبو تريكة".

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=dbbf9f0f-987f-4b93-869f-3859ddeac059
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=dbbf9f0f-987f-4b93-869f-3859ddeac059
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=50459be7-d2fa-48e2-b239-34ce2ad9d12b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=50459be7-d2fa-48e2-b239-34ce2ad9d12b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=fcddd288-59bd-4f0d-b278-f6ba0239b3ac
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=fcddd288-59bd-4f0d-b278-f6ba0239b3ac
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%A7/1348895-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9--%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1348895-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9--%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1348453-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF--%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9
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%A7/1348453-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF--%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9
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 )مصرالعربية( داليا البحيري معتذرة: لست بالغباء كي أهاجم شخص بحجم أبو تريكة

بها على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": وقالت في تدوينة عبر حساة اعتذرت الفنانة داليا البحيري، لمحمد أبو تريك

"اعتذار وتوضيح، في البداية أحب أن أقدم اعتذاري الشخصي لالعب محمد أبو تريكة وإلى جمهوره وعاشقيه من غالبية الشعب 

 المصري عن أي فهم خاطيء أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1348295-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9
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%A7/1348295-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد األمني

 األخبار األمنية:

 )بوابة األخبار( خبير أمني: القبض على أبو تريكة فور وصوله من الخارج

السابق محمد أبو تريكة أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية األسبق والخبير األمني، أن العب منتخب مصر والنادي األهلي 

 سيتم القبض عليه فور وصوله إلى مصر وفقًا لقانون القوائم اإلرهابية.

 

 )اليوم السابع( نقل مهدى عاكف من قصر العينى لمستشفى خاص بعد إلتماس من أسرته

دى عاكف مرشد جماعة اإلخوان السابق من مستشفى قصر العينى إلى إحدى المستشفيات كشف مصادر مطلعة، أنه تم نقل مه

 الخاصة، بناء على التماس من أسرته نظرا لتدهور حالته الصحية واستكمال عالجه.

 

 )اليوم السابع( : مسئولو التدريب خططوا إلنشاء جهاز استخباراتىالتحقيقات بقضية حسم 

متهمين فى القضية، أن مسئولى التدريب  323والتى تضم  (،تنظيم ا )حسمة ابة أمن الدولة العليا فى قضيكشفت تحقيقات ني

داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على "العمل االستخباراتي" بغرض إنشاء جهاز استخباراتى لتنظيم اإلخوان، يضطلع بتنفيذ عدد 

اخل البالد الستهدافها بعمليات عدائية من األهداف منها حفظ األمن الداخلى للتنظيم من االختراق، ورصد عدد من األهداف د

 وفى مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.

 

 )الوطن( مليون جنيه على الدولة 3.5"الرقابة اإلدارية" تضبط مسئولين بجمرك سفاجا إلضاعتهم 

ضبطت هيئة الرقابة االدارية رئيس قسم الحاسب اآللى بجمرك سفاجا، وآخرين بجمرك سفاجا لتالعبهم فى اإلفراج الجمركي عن 

 مليون جنيه على الدولة. 3.5مبلغ سيارة، مما ترتب عليه ضياع  83عدد 

 محاكم ونيابات:

 )الشروق( أكتوبر 2من نزالء السجون بمناسبة احتفال انتصارات  050اإلفراج عن 

من نزالء السجون بمناسبة االحتفال بعيد السادس من أكتوبر، حيث واصل قطاع مصلحة  050قررت وزارة الداخلية، اإلفراج عن 

حسن السوهاجي، عقد لجان لفحص ملفات نزالء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي اإلفراج السجون برئاسة اللواء 

 نزيًلا ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو. 23بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 

 

 )البوابة نيوز( ي مصر واألهليحكم نهائي ببيع ممتلكات أحمد بهجت لسداد ديونه لبنك

النقض، طعن رجل األعمال أحمد بهجت، الذي تقدم به إللغاء حكم التحكيم الصادر ضده، بإتمام بيع معظم أصول  قضت محمكة

مدينة "دريم الند"، وكافة األراضي الفضاء بمدينة "دريم"، لصالح الشركة المصرية إلدارة األصول العقارية واالستثمار، للوفاء بجزء 

 لدى بنكي األهلي ومصر. من المديونيات الضخمة لرجل األعمال

http://akhbarelyom.com/news/623155
http://akhbarelyom.com/news/623155
https://www.youm7.com/story/2017/1/20/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3/3063889
https://www.youm7.com/story/2017/1/20/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%83%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3/3063889
https://www.youm7.com/story/2017/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89/3063061
https://www.youm7.com/story/2017/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89/3063061
http://www.elwatannews.com/news/details/1796558
http://www.elwatannews.com/news/details/1796558
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=949c9cfa-f3ae-49e7-ba38-baf978ba1ee7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=949c9cfa-f3ae-49e7-ba38-baf978ba1ee7
http://www.albawabhnews.com/2331588
http://www.albawabhnews.com/2331588
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد العسكري

 

 األهرام() مراسم االحتفال بانتهاء فترة اإلعداد العسكرى لطالب الكليات العسكريةوزير الدفاع يشهد 

 003مراسم االحتفال بانتهاء فترة اإلعداد العسكرى لطالب الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات  صبحيصدقى وزير الدفاع شهد 

 والتى غزالة،ابو  عبد الحليمدفعة المشير محمد  فنيمعهد  38دفاع جوى و 38فنية عسكرية و 58و جوية 82و بحرية 20وحربية 

تضم نخبة من الدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة بكل من الكويت والمملكة العربية السعودية وفلسطين والصومال 

 السودان.ودولة جنوب 

 

 )المصري اليوم( يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين« حفتر»

قائد الجيش الليبي، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين  حفتر،غادر القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة المشير خليفة 

التقى خالل زيارته مع عدد من كبار حفتر وصرحت مصادر مطلعة بأن  بحث خاللها دعم عالقات التعاون وآخر التطورات الليبية.

 .آخر التطورات على الساحة الليبيةالمسؤولين والشخصيات حيث تم بحث دعم عالقات التعاون بين مصر وليبيا مع استعراض 

 

 صري اليوم()الم فى ليبيا« الدواعش»غارة أمريكية تقتل عشرات 

، أمس، فى غارة «داعش»مقتل العشرات من مسلحى تنظيم « البنتاجون»أعلن مسؤولون عسكريون فى وزارة الدفاع األمريكية 

 تنظيم، خارج مدينة سرت فى ليبيا.أمريكية على معسكر لل

 

 )الشروق( ضم اللواء بحري أحمد خالد لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراًرا بضم اللواء بحري أ. ح/ أحمد خالد حسن سعيد أحمد، قائد القوات 

اية والخبرة بمجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي بدال من الفريق أسامة منير محمد ربيع، البحرية، عضو من ذوي الكف

 وذلك لتعيينه نائب رئيس هيئة قناة السويس.

 

 )الشروق( لتطوير المنتجات والتصدير للخارج« باكين»و« اإلنتاج الحربي»بروتوكول تعاون بين 

نائب رئيس الهيئة القومية لإلنتاج  عبد المجيدشهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي، والدكتور حسن 

، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «باكين»الرفاعي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات  عبد الحكيم الحربي، والدكتور محمود

البويات والصناعات الكيماوية  وشركة-شركات الهيئة القومية لإلنتاج الحربي  إحدى-« هليوبوليس للصناعات الكيماوية»

 ، بديوان عام الوزارة.«باكين»

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202150/136/575023/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1075240
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1075240
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1075171
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=927a0533-fb4a-4c74-abd4-e4bca488c9fe
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=927a0533-fb4a-4c74-abd4-e4bca488c9fe
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=f47228e8-6caf-4a34-9a05-055ebd7d2a3a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012017&id=f47228e8-6caf-4a34-9a05-055ebd7d2a3a
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 المحور الخامس

 السيناويتطورات المشهد 

 

 )مصرالعربية( مقتل مجند وإصابة ضابط ومجندين في هجوم مسلح برفح

في هجوم مسلح على قوة من الجيش غرب مدينة رفح بمحافظة شمال  الخميس،ُقتل مجند وأصيب ضابط ومجندان آخران، 

وحسب مصادر أمنية وطبية، فإنَّ مسلحين هاجموا قوة من الجيش غربي مدينة رفح، وأسفر الهجوم عن مقتل مجند  .سيناء

 وإصابة ضابط برتبة نقيب ومجندين آخرين بطلقات نارية متنوعة.

 

 )الوطن( مدرس برصاص مسلحين في العريش مقتل

وقال مصدر أمني بشمال سيناء، إن مسلحين يستقالن  مساء أمس، في مدينة العريش. مسلحة،مدرس برصاص عناصر قتل 

القرى بدائرة ثان العريش، أطلقوا عاما، مدرس، وأثناء وجوده بجوار مسجد أم  32دراجة نارية رصدا تحركات محمد أحمد السيد 

 عليه النار في الرأس، وعلى الفور تم نقل الجثمان لمستشفى العريش العام.

 

 )البوابة نيوز( دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار فرض شروط لدخول سيناء

قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار مدير أمن  ١٧لسنة  ٤٣٠٤٢حملت رقم أقام المحامي أيمن عويان دعوى قضائية 

وقال  جنوب محافظة سيناء بفرض شروط وإجراءات لدخول المحافظة، واختصمت الدعوى وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء.

كفله  الذياطن المصرى من الحق الدستورى عويان، فى دعواه: إنه فوجئ بصدور إجراءات من مدير أمن جنوب سيناء تمنع المو

 له القانون بالتحرك والتنقل داخل جنوب سيناء.

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1348774-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1348774-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD
http://www.elwatannews.com/news/details/1798349
http://www.elwatannews.com/news/details/1798349
http://www.albawabhnews.com/2331671
http://www.albawabhnews.com/2331671

