
  



 

 

7112يوليو  31  مرصد اإلعالم المصري       1   

 

 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )األهرام( يجتمعون مع تيلرسون بجدة لبحث أزمة قطر المقاطعةوزراء خارجية دول 

مع وزير الخارجية األمريكية لبحث األزمة مع قطر من جوانبها كافة، عقد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر فى اجتماع ضم 

و وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مصر سامح شكرى 

البحرين, ووزير الدولة للشئون الخارجية باإلمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش, ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ 

يز ان بن عبدالعزس مع وزير الخارجية األمريكى ريك تيلرسون، والذى التقى الملك سلممحمد عبداهلل المبارك الصباح , فى جدة ام

 فى اجتماع سابق.

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى فى اجتماع جدة: الرباعى العربى متمسك بموقفه من قطر

وم األربعاء، فى وزير الخارجية سامح شكرى شارك اصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن 

واإلمارات والبحرين فى جدة مع وزير خارجية الواليات المتحدة وبمشاركة وزير االجتماع الذى ضم وزراء خارجية مصر والسعودية 

حيث أعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم لإلرهاب، مؤكدا تمسك  الدولة للشؤون الخارجية الكويتية.

 مصر بالمطالب التى قدمتها الدول العربية األربع لقطر.

 

 )اليوم السابع( القوة المتعددة الجنسيات بمقر الخارجية غدا سامح شكرى يلتقى مدير

 القوة المتعددة الجنسيات، وذلك بمقر وزارة الخارجية.الخميس، ديفيد سترفيلد، مدير  اليومتقى سامح شكرى وزير الخارجية، يل

 

 )اليوم السابع( "الخارجية": اإلرهاب يمثل التحدى األكبر والعائق األساسى أمام التنمية

ثل التحدى األكبر والعائق قال السفير وائل نصر الدين، نائب مدير قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية المصرية، إن اإلرهاب يم

وأكد نائب مدير قطاع حقوق اإلنسان بوزارة  األساسى أمام أية عملية تنمية، والبد من العمل الجاد على تجفيف منابع تمويله.

الخارجية المصرية فى البيان الذى ألقاه باسم مصر فى المؤتمر اإلقليمى الثانى لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، والذى انعقد 

يوليو الجارى، ونظمته األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب المفوض السامى لحقوق  11و 11بالقاهرة يومى 

 من منظور حقوق اإلنسان فى العالم العربى". 7131اإلنسان تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/202324/136/603629/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202324/136/603629/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86/3322775
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86/3322775
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/3322769
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/3322769
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/3322392
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/3322392


 

 

7112يوليو  31  مرصد اإلعالم المصري       2   

 

 )مصرالعربية( شهرا 11« أخطر » مايكل روبين: السيسي الشجاع يواجه 

"العديد من السياسيين واالقتصاديين في مصر  تفهموا ماذا تحتاج األمور،  لكن لم يمتلك أحدهم  الشجاعة السياسية 

مال سياسي كبير لتنفيذ اإلصالحات التي جاءت متأخرة ألكثر من نصف قرن".. "اكتشفت مصر لتطبيقها"..."ضحى السيسي برأس 

،  7112أو  7111حقوال مهمة للغاز سيكون استغاللها تخفيفا لبعض الضغوط،  بيد أنها لن تنتج إمكانياتها كاملة حتى أواخر 

الشهر الماضي، كما أن  % 01مة، إذ أن سعر  القمح زاد بنسبة شهرا القادمة هي األكثر خطورة. ثمة أزمة قاد 11وبالتالي فإن الـ 

"كان ذلك مقتطفات من   تحليل بمجلة كومنتاري للباحث األمريكي مايكن روبين 1212المساحة المزورعة بالفدان هي األقل منذ 

 الذي كان أحد مسؤولي البنتاجون.

 

 )بوابة األخبار( رأس اهتماماتنا المشتركةسفير فرنسا: التعاون مع مصر في مجال مكافحة اإلرهاب علي 

أكد سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على تعميق العالقة مع مصر فهي 

تيجي لفرنسا، وأن لديه قناعة بأنه ال يكمن أن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق األوسط والبحر المتوسط دون شريك استرا

 وجود عالقة وثيقة مع مصر .

 

 

 تركيا فى عيوم الصحافة المصرية:

 ـــــــــــــــــــــــ

والداعم إلعادة توحيد األراضى السيسي يتلقي اتصاًلا هاتفًيا من رئيس قبرص ويؤكد موقف مصر الثابت 

 )بوابة األهرام( القبرصية

تلقى السيسي، اتصاال هاتفيا من الرئيس القبرصي " نيكوس أناستسيادس"، وصرح السفير عالء يوسف الُمتحدث الرسمي باسم 

حيث أشاد الرئيس القبرصي بتميز  بحث عدد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين. رئاسة الجمهورية، بأن االتصال تناول

ي تمرار فالعالقات المصرية القبرصية، وما تشهده من تطورات إيجابية على مدار السنوات الماضية، معربا عن تطلع بالده لالس

موقف مصر الثابت والداعم إلعادة توحيد األراضى القبرصية وفقا لقرارات مجلس األمن  سيسيوأكد ال، فتح آفاق جديدة للتعاون

 ذات الصلة ومقررات الشرعية الدولية، وبما يلبى طموحات وشواغل الشعب القبرصي.

 

 )بوابة األخبار( أردوجان يستبعد رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي

استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوجان رفعا فوريا لحالة الطوارئ التي فرضتها أنقرة قبل عام نتيجة االنقالب الفاشل قائال 

 إن من الممكن رفعها بمجرد انتهاء الحرب على اإلرهاب.
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 )بوابة األخبار( موظفا سابقا بالتلفزيون الحكومي 30تركيا تعتقل 

موظفا سابقا بمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون  30يوليو، أوامر العتقال  17قالت وسائل إعالم رسمية إن تركيا أصدرت األربعاء   

لن المتهم بالوقوف وراء االنقالب التركية في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الواليات المتحدة فتح اهلل كو

 الفاشل في يوليو الماضي.

 

 )بوابة األهرام( اندالع حريق هائل وانفجارات ذخائر داخل ثكنة عسكرية للجيش التركي

للجيش التركي على الطريق السريع بين مدينتي  يوم الخميس داخل مستودعات للذخيرة داخل ثكنةاندلع حريق ضخم فجر 

ريق الذي لم يتم الكشف عن وترددت أصوات انفجارات الذخائر في المنطقة جراء الح كيليس على الحدود السورية وغازي عنتاب.

 .أسبابه

 

الدول "تركيا على الرادار".. دعم أنقرة للتطرف وإيوائها اإلرهابيين وسياساتها المشبوهة بالمنطقة تدفع 

 )اليوم السابع( العربية لتكرار سيناريو المقاطعة

عالمات استفهام عديدة، خاصة فى ظل تحدى أنقرة إلرادة العرب، ووقفوها إلى  ما زال الدور التركى فى المنطقة العربية، يثير

جانب قطر ضد المنطقة، وهذا الموقف ليس بغريب خاصة، أن تركيا تأوى العناصر اإلرهابية التى تشكل خطرا على الدول العربية 

فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة وفى هذا السياق يقول الدكتور طارق  وصادر ضدها أحكام قضائية بعضها نهائيا.

القاهرة، إن نموذج ما حدث من جانب الدول الداعية لإلرهاب ضد قطر، قابل للتكرار فى تركيا إذا توافرت اإلرادة السياسية، موضحا 

ك منظومة أن ما تفعله قطر من تمويل لإلرهاب وارتكاب جرائم تفعله تركيا أيضا، موضحا أنه إذا قامت دوال الخليج بتحري

 التعاون التجارى االقتصادى من تركيا ستكون مقدمة لفرض عقوبات عليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510270/1/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-34-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510270/1/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-34-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1552046.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1552046.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/11/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/3318423
http://www.youm7.com/story/2017/7/11/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/3318423
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية
 

 (بوابة األهرام) أبوشقة لـ "بوابة األهرام" : سأترشح لرئاسة "الوفد" استجابة لرغبة جموع الوفديين

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماًعا برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، وبحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة 

ه وأوضح أبوشقة أن للحزب وكافة مؤسسات الحزب.السكرتير العام للحزب، في أول ظهور له بعد رفض استقالته من الهيئة العليا 

 .ة الحزب استجابة لرغبة الوفديينتقديًرا لهذا الحب واالحترام والود الذي لمسه من الجميع قرر ترشيح نفسه لرئاس

 

 (الوطن) "الطماوي": إحالة هيثم الحريري لـ"القيم" مرهون بقرار "مكتب البرلمان"

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بمجلس النواب، إن التقرير الخاص بالنائب هيثم الحرير، والذي تم التحقيق معه 

وأضاف  .لم يحال حتى هذه اللحظة إلى لجنة القيمبمكتب المجلس بناء علي شكوى مقدمة من النائبة مي محمود، بالتعدي عليها، 

أن هذا القرار مرهون بقرار رئيس مجلس النواب، خصوصا أن لجنة القيم ال تنظر المواضيع من تلقاء نفسها، ولكن بناء علي ما 

 .يحال إليها

 

 (اليوم السابع) مصطفى بكرى: من العجب استمرار قطر فى جامعة الدول العربية

، إنه كان أولى على مندوب قطر فى جامعة الدول العربية أن ينسحب بداًل من  أن يدافع عن نظام يدعم قال مصطفى بكرى

وأضاف أن قناة الجزيرة لعبت دورا فى  والعرقية فى األوطان العربية.اإلرهاب ويموله وقناة تثير الفتن والصراعات الطائفية 

تخريب الوطن العربى والتحريض على العنف واإلرهاب وعهد عليها تنفيذ مخطط الفوضى فى الشرق األوسط الجديد واستمرت 

 الدول العربية.على هذا النهج رغم التحذيرات الدول العربية، متابعا أنه من العجب استمرار قطر فى جامعة 

 

 (الوطن) عالء عابد: قناة "الخنزيرة" القطرية المتحدث الرسمي باسم اإلرهاب

في اجتماعات  أشاد النائب عالء عابد، بالقضايا المهمة، التي استعرضها السيسي، خالل لقائه مع وزراء اإلعالم العرب المشاركين

وقال إن االعالم العربي عليه دور كبير وهام للغاية في مواجهة جميع المشكالت  مجلس وزراء اإلعالم العرب بالجامعة العربية، 

واألزمات، التي تواجه األمة العربية، خاصة ظاهرة اإلرهاب األسود، التي امتدت خطورتها على األمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن 

خنزيرة" القطرية كانت وال تزال هي المتحدث الرسمي باسم اإلرهاب واإلرهابيين وأنه كان يجب على الدول العربية أن تعي قناة "ال

 .الجرائم اإلرهابية، التي ارتكبهاخطورة إعالم نظام تميم اإلرهابي، والذي يعد المسؤول األول عن كل 

 

 (71عربي) لتشويههاوثائق: األمن المصري جند صحفيا في"الجزيرة" 

كشفت وثائق حصلت عليها "األناضول" أن المصور السابق في قناة "الجزيرة" القطرية "محمد فوزي" )مصري(، كان على عالقة 

اء األمريكي حاليا، بهدف "تشويه" صورتها، استجابة وثيقة مع جهات أمنية مصرية أثناء عمله مع القناة، ويقاضيها أمام القض

 لتعليمات من الجهات ذاتها.

http://gate.ahram.org.eg/News/1551975.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551975.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2316074
http://www.elwatannews.com/news/details/2316074
http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3322803
http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3322803
http://www.elwatannews.com/news/details/2315612
http://www.elwatannews.com/news/details/2315612
http://arabi21.com/story/1020427/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%87%D8%A7#tag_49232
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 (مصر العربية) : الحكومة تهدر المال العام 2نواب البرلمان عن مستشاري عمر مروان الـ 

مستشارين له، على  2يوم الثالثاء، بالحديث عن وجود مجلس النواب، الجميع فاجأ المستشار عمر مروان، وزير شئون النواب" 

االقتصادية السيئة التي تعانيها مصر، والعجز الكبير في الموازنة العامة، واالتجاه نحو تقليص عدد الموظفين الرغم من األوضاع 

 في الدولة، ومطالبات الحكومة" الحكومة للمواطنين بالتقشف وتخفيض االستهالك والنفقات.

 

 (مصر العربية) فرصة ذهبية 7111دراسة :تيران وصنافير فضحت المعارضة .. ورئاسة 

قالت دراسة للدكتور زياد عقل الخبير في علم االجتماع السياسي بوحدة الدراسات العربية واإلقليمية بمركز األهرام للدراسات 

، والذي صار فتح باب 7111ة عام السياسية واالستراتيجية، إن قوى المعارضة المصرية أمامها فرصة ذهبية في انتخابات الرئاس

 الترشح لها على بعد أشهر قليلة، في وقت  ينتظر فيه أن تكون طريقا للعودة بعد حالة التقهقر الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1454583-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80-9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86----%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%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%A9/1454583-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80-9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86----%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%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%A9/1454608-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85---%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2018
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%A9/1454608-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85---%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2018
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) %11مصر توقف دعم الدقيق وتقلص واردات القمح بما يصل إلى 

قالت وزارة التموين المصرية إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الشهر القادم 

يواجه ، وعشرة بالمئة عن طريق تضييق الخناق على التهريبفي خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى 

 .المصريون الذين يعصف بهم التقشف تضخما فوق الثالثين بالمئة مما يلجئهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم

 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر في مجال إنتاج الزجاج 111وزير التجارة: شركة تركية تضخ 

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن احدى كبرى الشركات التركية المنتجة للزجاج ستقوم بضخ استثمارات 

د اتمامها صفقة لالستحواذ على احدى الشركات المصرية المنتجة مليون دوالر بع 111جديدة بالسوق المصرى بقيمة تصل إلى 

 مليون دوالر، مشيرًا الى ان االنتاج الفعلى خالل العام المقبل. 01أكتوبر بقيمة بلغت  6للزجاج بمدينة 

 

 (بوابة االخبار) 7112/7111"فيتش" تشيد باإلصالحات االقتصادية األخيرة وبموازنة العام المالى 

 7112/7111أشادت مؤسسة "فيتش" للتقييم السيادي بالتطورات االقتصادية األخيرة بمصر خاصة إقرار موازنة العام المالى 

المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدالت الدين من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية 

 العام وتحقيق فائض أولي ألول مرة منذ سنوات.

 

 (جريدة االهرام) مميش: نسعى إلنشاء منطقة بولندية ضمن محور قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس ان االستثمارات البولندية المزمع 

ن م ضخها بمصر تعد إضافة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وتعمل على زيادة تنافسيتها وزيادة اإلقبال عليها لالستفادة

 الفرص االستثمارية المتنوعة التى تتوافر بالمنطقة.

 

رئيس غرفة البترول والتعدين: رفع سعر الفائدة مفيد لمن يضع ودائع بالبنوك.. واستمراره ينذر بالخطر 

 (بوابة االهرام) على االستثمار

رئيس غرفة البترول والتعدين، باتحاد الصناعات، أن قرار رفع سعر الفائدة ممتاز لمن يضع ودائع بالبنوك، أكد تامر أبو بكر، 

 "لكنه بمثابة إعدام لالستثمار في مصر" إذا استمر الوضع على ذلك، على حد قوله.

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510387/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-10.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510387/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-10.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510140/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AE-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510140/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AE-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510307/1/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510307/1/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-.html
http://www.ahram.org.eg/News/202324/5/603630/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202324/5/603630/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551969.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551969.aspx
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ة بواب) اإلنتاج"مستثمري السويس": بطء تسجيل معدات شركات المناطق الحرة ُيقلل تدفق الدوالر ويعطل 

 (االهرام

قالت جمعية مستثمري السويس، إن بطء إجراءات تسجيل اآلالت والمعدات للشركات العاملة في المناطق الحرة، يسبب معاناة 

 ا تعطل إنتاج المصانع.شديدة للمستثمرين، فضاًل عن أنها تقلل من تدفق الدوالر للبالد وكذ

 

 (الوطن) جنيه يا سيادة المحافظ 01أهالي اإلسماعيلية يصرخون: األنبوبة بـ

لذي أكد فيه جنيه، في الوقت ا 01اشتكى عدد من أهالي اإلسماعيلية، من ارتفاع أسعار أنابيب الغاز التي وصل سعرها إلى 

جنيه، وذلك بعد التحريك األخير في أسعار المحروقات، إال أن األهالي  31المجلس التنفيذي للمحافظة أن سعرها ال يتجاوز الـ

 .ديد من عدم تفعيل القرار وتطبيقهأكدوا على استيائهم الش

 

 (مصر العربية) «الناس ماشية تكلم نفسها»بسبب األسعار.. 

"البلد في حالة يرثى لها.. الناس ماشية تكلم نفسها في الشارع.. اللي بيحصل فينا دا حرام".. عبارات صاح بها مواطنون حسرًة 

يه غالبية الشعب من غالء األسعار المستمر في جميع السلع، مطالبين برحيل الحكومة باعتبارها  تقسو على وألًما عما يعان

 المواطن البسيط وتزيد من أعبائه.

 

 (مصر العربية) وسط اتهامات بين التجار والمصانع.. زيادات كبيرة بأسعار الحديد

 اق مؤقتةتشهد أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة بشكل يومي في اآلونة األخيرة بعدما فرضت الحكومة في مطلع يونيو رسوم إغر

تتهم شركات الحديد التجار برفع األسعار لتعظيم المكاسب في حين يقول التجار إّن المصانع ، على واردات الحديد من ثالث دول

 تخفض اإلنتاج وتوقف التسليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1551964.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1551964.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2314145
http://www.elwatannews.com/news/details/2314145
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1454134-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1--%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7%C2%BB
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1454134-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1--%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7%C2%BB
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1454247-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1454247-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 االعالم

 (الشروق) المواقع المحجوبة األسبوع المقبلأزمة « مكرم»يبحث مع « سالمة»

ور المقبل بحضقال نقيب الصحفيين عبد المحسن سالمة، إنه بصدد عقد لقاء مع رئيس المجلس األعلى لإلعالم مطلع األسبوع 

وأضاف سالمة، عقب لقائه بصحفيو البورصة المحجوب موقعه، والمتحفظ على ، رؤساء تحرير ومسئولي المواقع المحجوبة

 أموالهم "سنقعد اللقاء بحضور قيادات الجريدة في إطار الخل السبت أو األحد القادم وساعدوا باقي قيادات المواقع المحجوبة".

 

 (الشروق) باطل« بى إن سبورت»و« المصرية للقنوات الفضائية»تفاق بين اال«: حماية المنافسة»

وهى الشركة المصرية  CNEكل من شركة قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، فى بيان له، إن االتفاق بين 

باطل قانونيا دون الحاجة إلى حكم قضائى.. ولم يوضح الجهاز فحوى هذا االتفاق « بى إن سبورت»للقنوات الفضائية وشركة 

 بين الشركتين.

 

 (العربي الجديد) السلطات المصرية تحارب "بي إن سبورتس"

السلطات المصرية في األيام األخيرة من أجل اتخاذ خطوات إلنهاء التعاقد مع قنوات "بي إن سبورتس"، متعللة ببطالن  تحركت

بعض بنود التعاقد بين القنوات الرياضية والشركة المصرية للقنوات الفضائية، وهو األمر الذي قد ينتهي بفسخ العقد بين 

 الطرفين، وإنهاء التعامل بشكل فوري.

 

 لتعليما

 (بي الجديدالعر)  ألًفا 10بيزنس الجامعات الخاصة| الدوالر ُيشعل المصروفات.. والزيادة تصل 

فى ظل معاناة وصعوبة التحاق عدد كبير من طالب الثانوية العامة بالكليات التى يتمنونها بالجامعات الحكومية نتيجة نظام 

التنسيق، وعدم حصولهم على المجموع الكافى، يلجأ هؤالء الطالب إلى الجامعات الخاصة التى تستغل هذا الوضع وتحدد 

 لتى تريدها.مصروفات الدراسة بالمبالغ ا

 

 الصحه

 (الوطن) "رأس غارب لحماية البيئة" ترسل إنذارا على يد محضر لـ"العامة للبترول"

شعلة حرق الغازات أرسلت جمعية رأس غارب لحماية البيئة، إنذارا على يد محضر، للشركة العامة للبترول، يخطرها بضرورة نقل 

خارج المدينة، أو التصرف فيها لعدم انبعاث الغازات السامة، التي تصيب المواطنين بأمراض صدرية وتدمر حياة الكائنات 

 البحرية.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072017&id=94cb6ea4-4583-4412-80c1-fda20b9d785a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072017&id=94cb6ea4-4583-4412-80c1-fda20b9d785a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072017&id=2a104fcf-8a1b-43a3-bdf9-f9476eeecd86
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072017&id=2a104fcf-8a1b-43a3-bdf9-f9476eeecd86
https://www.alaraby.co.uk/sport/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/sport/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1454641-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA--%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.elwatannews.com/news/details/2315957
http://www.elwatannews.com/news/details/2315957
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 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) أيام 3المرور : إغالق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصالح فواصل لمدة 

تشرف اإلدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عالء متولى مدير المرور، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، على أعمال إصالح 

، أمام القادم من مدينة نصر وفى طريقه صباح األحد 6بعد منتصف ليل الخميس و حتى  17فواصل لكوبرى أكتوبر  من الساعة 

 أيام، لحين انتهاء مدة األعمال وسط انتشار الخدمات المرورية. 3إلى ميدان رمسيس، ما يستلزم إغالق الكوبرى جزئًيا لمدة 

 

 (اليوم السابع) النزهة" -من قضبان مترو "هارون  %10رئيس القومية لألنفاق: انتهاء تركيب 

من القضبان الحديدية بالجزء النفقى األول  %10أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية لألنفاق، االنتهاء من تركيب 

و الممتد من هارون حتى النزهة، وأنه جارى إنهاء تركيب بعض المناطق المتبقية فى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمتر

 المحطات التى استلمتها الهيئة متأخرة.

 

 قباطاأل

 (الوطن) يلقي عظته من البطرسية ألول مرة.. ويتحدث عن بطوالت شهداء سيناءتواضروس 

والتي توافق االحتفال بعيد الرسل، من الكنيسة البطرسية بالعباسية، ألول مرة في  عظته األسبوعية استهل تواضروس الثاني

بالحديث عن العملية  قتيل 71تاريخها، وألول مرة منذ التفجير االنتحاري الذي استهدفها في نوفمبر الماضي، وأسفر عن سقوط 

 "."نتذكر شهداء رفح الذين قدموا دمائهم في سبيل حياة مصر، وقالسيناء الجمعة الماضية اإلرهابية التي وقعت في

 

 (اليوم السابع) مصادر كنسية: تواضروس ألغى زيارته ألمريكا

وقال  ،األمريكية التى كان من المقرر لها أكتوبر المقبلكشفت مصادر كنسية عن إلغاء تواضروس الثانى زيارته للواليات المتحدة 

المصدر، الذى رفض االفصاح عن اسمه لليوم السابع، أن تواضروس أبلغ اليوم األنبا كاراس النائب الباباوى بأمريكا وكافة 

 إيبراشيات الواليات المتحدة قراره بإلغاء الزيارة دون الكشف عن األسباب.

 

 أخرى

 (بوابة االخبار)  حقيقة ظهور أسماك قرش كبيرة بشواطئ العين السخنةالبيئة تكشف 

قامت وزارة البيئة بتكثيف حمالت الرصد البيئي والمسوحات البحرية بطول شواطئ البحر األحمر و العين السخنة إستجابًة لما تم 

وذكرت الوزارة، انه لم يتم رصد أي من أسماك ، تداوله حول ظهور سمكة قرش من نوع الماكو بالقرب من شواطئ العين السخنة 

 .ة ولكن تم رصد عدد من الخراف النافقة بمنطقة رأس غاربالقرش الكبيرة الحجم بالمنطق

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3/3323107
http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3/3323107
http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86/3322945
http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86/3322945
http://www.elwatannews.com/news/details/2315984
http://www.elwatannews.com/news/details/2315984
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/3322972
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/3322972
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510522/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510522/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3.html
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري
 

 (المصري اليوم) «دواع أمنية»غلق محيط مراكز وأقسام الشرطة في المنيا لـ

في المنيا ، برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف ، مدير أمن المنيا ، محيط مراكز وأقسام الشرطة، ومنعت أغلقت األجهزة األمنية 

وكشف مسؤول أمني، أن اإلجراءات التي تم اتخاذها جاءت عقب قيام بعض العناصر  السيارات والمشاة من المرور لدواعي أمنية.

 6طة، وقيام أجهزة األمن بمداهمة أوكار لهم في أسيوط والفيوم ، وقتل الداعشية بأعمال إرهابية ببعض األكمنة وأقسام الشر

 من عناصرهم اإلرهابية.

 

 (اليوم السابع) متهمين باالنتماء لجماعة مخالفة للقانون فى كرداسة 3القبض على 

 ، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.كرداسةأشخاص ينتمون لجماعة مخالفة للقانون بمنطقة  3ضبطت أجهزة األمن بالجيزة 

 

 (األهرامبوابة ) براءة اإلعالمي أحمد موسى من تهمة سب وقذف أبو الفتوح

قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار مايكل صفوت، ببراءة اإلعالمي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي 

، ورفضت المحكمة ح القيادي السابق بجماعة اإلخوانالمذاع على فضائية صدى البلد من تهمة سب وقذف عبدالمنعم أبو الفتو

 الدعوى المدنية.

 

 (الوطن) "اتحاد الجرابيع" في قضية التحريض على التظاهرإخالء سبيل مؤسس 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، إخالء سبيل الناشط السياسي سامح سعودي مؤسس تنظيم "اتحاد الجرابيع"، 

ووجهت النيابة للمتهم إهانة  لتحريض على التظاهر، احتجاجا على تمرير اتفاقية تيران وصنافير.بضمان محل اإلقامة، بتهمة ا

 رئيس الجمهورية والتحريض على التظاهر وإذاعة أخبار كاذبة واالنتماء لتنظيم الجرابيع المؤسس، خالفا ألحكام القانون.

 

 (بوابة فيتو) «مايو 10أحداث عنف »متهمين في  ٤سنوات لـ ٧السجن المشدد 

متهمين والسجن سنة مع  ٤سنوات لـ ٧قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المشدد

 درة المضبوطات.مايو مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصا 10الشغل لمتهم باالشتراك في أحداث عنف منطقة 

 

 (المصري اليوم) يوًما بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية 10تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 

يوًما  10القيادي بحزب الوسط، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كل من عال يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف، 

على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمين فيها باالنضمام إلى جماعة أسست على خالف أحكام القانون والدستور، وتم إدراجها 

 ضمن الجماعات اإلرهابية.

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161584
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161584
http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9/3322893
http://www.youm7.com/story/2017/7/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9/3322893
http://gate.ahram.org.eg/News/1551951.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2313701
http://www.elwatannews.com/news/details/2313701
http://www.vetogate.com/2787088
http://www.vetogate.com/2787088
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161795
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161795
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 (البوابة نيوز) آخرين التهامهم بقتل مجند بـ"محمد محمود" 1سنة لـ 10اإلعدام لمتهمين و

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة المتهمين "فريد رأفت على، مرتضى محمد 

" بالحبس سنة، وعاقبت "منيرة محمد 10متهمين آخرين بالسجن المشدد  1يوسف"، من "البالك بلوك" باإلعدام شنًقا، كما عاقبت 

 .7113سنة مع الشغل، بتهمة قتل مجند بشارع محمد محمود فى مايو 

 

 (اليوم السابع) مصدر أمنى: مصرع شخص بعد اقتحامه لكمين بدهب وبحوزته مواد مخدرة

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن أحد االشخاص لقي مصرعه بعد قيامه وأخر باقتحام كمين أمني بمدينة دهب بمحافظة 

مصدر، أنه أثناء قيام قوة أمنية من مديرية أمن جنوب سيناء بمالحظة وأضاف ال .جنوب سيناء وعدم االمتثال إلجراءات التفتيش

الحالة األمنية بكمين مدينة دهب فوجئت بإحدى السيارت المالكي ترفض االمتثال إلجراءات التفتيش ويقوم قائدها باقتحام 

الستيقافه، ما أدى إلى مصرع المدعو سليمان الكمين في محاولة للفرار، مما اضطر أفراد القوة إلى مطاردته وإطالق األعيرة النارية 

 .جرام من مسحوق الهيروين المخدر 311ع.س "قائد السيارة" بينما الذ المتهم األخر بالفرار فيما عثر داخل السيارة على 

 

 (المصري اليوم) بأسوان« اإلخوان»من عناصر جماعة  0القبض على 

من  0ألقت مأمورية مشتركة من إدارة البحث الجنائي وإدارة األمن الوطني بأسوان مدعومة بقوات األمن المركزي القبض على 

 عناصر جماعة اإلخوان بدائرة مركز شرطة دراو.

 

 (12عربي) شاب بحوزته صورة ألمير قطراألمن المصري يقبض على 

وكشفت  .قامت السلطات األمنية المصرية بإلقاء القبض على شاب بحوزته صورة ألمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

منطقة روض الفرج من محافظة سوهاج بالقاهرة، بحوزته مواقع مصرية محلية أن "قوات األمن ألقت القبض على شاب في 

 هاتف محمول يحتوي على صور ألمير قطر".

 

 (اليوم السابع) الداخلية: مقتل المسئول عن عمليات اغتيال رجال الشرطة فى تبادل إلطالق النيران

أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد أهم كوادر حركة حسم فى تبادل إلطالق النيران بمنطقة المرج بالقاهرة والمسئول عن تنفيذ 

 عدة عمليات الغتيال رجال الشرطة.

 

 (المصري اليوم) من تهمة االنضمام لجماعة إرهابية« حسين هالل»براءة 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ببراءة متهم على خلفية اتهامه باالنضمام لجماعة إرهابية 

منها االنضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع عدة تهم، « هالل»وكانت النيابة العامة نسبت لـ بمنطقة السيدة زينب.

 إخبارية في التحريض ضد الدولة، وتعريض السلم االجتماعي للخطر.

 

 

https://www.albawabhnews.com/2610744
https://www.albawabhnews.com/2610744
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/3322965
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/3322965
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161564
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161564
http://arabi21.com/story/1020570/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1#tag_49232
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84/3322401
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84/3322401
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161493
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1161493
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 م()األهرا حجازى : القيادة العامة تحرص على تبنى استراتيجة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية العسكرية

أكد محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التطور العلمى والتكنولوجى المتالحق يفرض علينا تطوير نظم وآليات 

بناء القدرات البشرية داخل القوات المسلحة بما يضمن اكتساب المهارات واإلمكانات الالزمة للدفاع عن الوطن والمشاركة ودعم 

جاء ذلك خالل لقائه أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات . ة الشاملة فى كل المجاالت جهود الدولة نحو تحقيق التنمي

 المسلحة .

 

 )بوابة األخبار( قائد القيادة األمريكية المشتركة في أفريقيار يلتقي حفت

التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، السفير األمريكي لدى ليبيا بيتر وليام بودي، وقائد القيادة األمريكية 

 الجنرال توماس والدهاورز، بمقر القيادة العامة للجيش الليبي بالرجمة جنوب بنغازي .» أفريكوم«المشتركة في أفريقيا 

 

وفرنسا تنفذان أكبر التدريبات البحرية بالبحرين األحمر والمتوسط .. ومعركة تصادمية بمشاركة مصر 

 )بوابة األهرام( الميسترال

عدة أيام بالبحرين األحمر والمتوسط ( الذي استمر 7112اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصرى الفرنسى )كليوباترا 

 ، حيث ينفذ التدريب باشتراك العديد من القطع البحرية للجانبين وحاملتى المروحيات "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات".

ات ووك قائد القحضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق أول كريستوف براز

 .البحرية الفرنسية

 

http://www.ahram.org.eg/News/202324/27/603646/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510462/1/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2510462/1/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1551966.aspx
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 ()بوابة األهرام السفارة الفرنسية تنظم حفًلا الستقبال "الميسترال" وانضمامها للقوات البحرية المصرية

السفينة البحرية "حاملة الطائرات " شهد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرية، حفل االستقبال الذي أقيم على متن 

ميسترال" ، بدعوة من السفير ستيفان روما تيت، سفير فرنسا بالقاهرة، في إطار التعاون المشترك بين البحرية المصرية 

 جاء ذلك، بحضور الفريق بحري أحمد خالد سعيد، قائد القوات والفرنسية ، بمناسبة وصول الميسترال للقوات البحرية المصرية.

البحرية المصرية، وكريستوف برازوتش رئيس أركان القوات البحرية الفرنسي، وستاني ساالس دو شارجار قائد السفينة، ونبيل 

 حجالوي قنصل عام فرنسا باإلسكندرية .

 

 )اليوم السابع( قائد القوات الخاصة الليبية: أمن ليبيا من أمن مصر.. ونحيى السيسى والمصريين

ية ، وكذلك تحية للقبائل الليبالسيسى للقيادة المصرية بقيادة تحية وجه العميد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة الليبية، 

على التنظيمات اإلرهابية تم بدعم من الشعب  الموجودة باألراضى المصرية، الفتًا إلى أن أمن ليبيا من أمن مصر، وانتصار بنغازى

 الليبي، مؤكدا أن قطر من الدول الداعمة لإلرهاب وعملت على خراب الدولة، والقطريين ال يعرفون الليبيين جيدًا.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1551723.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%89/3322768
http://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%89/3322768

