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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )مصرالعربية( رويترز: مع اقتراب االنتخابات الرئاسية.. حلفاء للسيسي ينقلبون عليه

المصري عبد الفتاح السيسي في الوصول إلى سدة الحكم الختيار شخص آخر لخالفته في يدعو بعٌض ممن ساعدوا الرئيس 

 الذي يقول إّنه -وسط مؤيديه -المنصب خالل االنتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وهو ما يعكس تحوًلا في الرأي الغالب

 يمثل ركيزة لالستقرار في البالد، بحسب وكالة "رويترز" لألنباء.

 

 السفارة المصرية في واشنطن تنقل للخارجية األمريكية "استياءها" من إرشادات السفر إلى مصر

 )بوابة األهرام( 

المصرية في واشنطن  صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري كلف السفارة

 ٩١بنقل رسالة استياء للخارجية األمريكية للصياغة المستخدمة في بيانها الخاص بتحديث إرشادات السفر إلى مصر، والصادر يوم 

 يوليو الجارى.

 

 )بوابة األخبار( مندوب مصر لدى األمم المتحدة: النظام القطري يدعم اإلرهاب

أكدت مصر أن النظام الحاكم في قطر يتبنى سياسة دعم اإلرهاب، بتمويله، وإمداده بالسالح، وبتوفير المالذ اآلمن، وبالتحريض، 

في سوريا أو في العراق، أو في دول أخرى. وشددت مصر على أن تلك السياسة يمارسها النظام القطري  وسواء كان ذلك في ليبيا، أو

وهو يعتقد أن المصالح االقتصادية واختالف التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبته من جانب مجلس األمن الدولي على 

 انتهاكاته لقرارات المجلس.

 

 )اليوم السابع( اإلسالمية وحزبها ضمن المنظمات اإلرهابية الخارجية األمريكية تضع الجماعة

وزارة الخارجية األمريكية السنوى بشأن اإلرهاب، الجماعة اإلسالمية المصرية ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية صنف تقرير 

وأشار التقرير، إلى أن الخارجية األمريكية صنفت الجماعة اإلسالمية المصرية  منظمة حول العالم. 21األجنبية، التى ضمت نحو 

، مشيرا إلى أنها تأسست فى سبعينيات القرن الماضى، وتعد واحدة من أكبر الجماعات 1992باعتبارها جماعة إرهابية منذ أكتوبر 

، الذى خاض االنتخابات البرلمانية فى العام 2111اإلرهابية فى مصر، كما لفت إلى أنها أسست حزب "البناء والتنمية" فى العام 

 مقعدا. 11نفسه وحصد 

 

 )بوابة األهرام( ية لليبيامصر تقدم شحنة من األدوية والمستلزمات الطب

أعلنت وزارة الخارجية، أنه في إطار التعاون بين مصر وليبيا، قامت وزارة الصحة المصرية وجمعية الهالل األحمر المصري بالتنسيق 

 شحنة مساعدات طبية قدمتها إلى ليبيا. مع وزارة الخارجية بتسليم جمعية الهالل األحمر الليبي

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%A9/1455069-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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%A9/1455069-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/1554270.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2513745/1/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2513745/1/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.html
http://www.youm7.com/story/2017/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3333016
http://www.youm7.com/story/2017/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3333016
http://gate.ahram.org.eg/News/1554225.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554225.aspx
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 )مصرالعربية( أسوشيتد برس: السيسي يخاطر بإغضاب قضاة مجلس الدولة

"أجرى السيسي تعديال في أحد الفروع القضائية القوية، حيث عين رئيسا جديدا لمجلس الدولة األربعاء، مخاطرا برد فعل عنيف 

ذين كانوا قد رشحوا اسما آخر".بهذه المقدمة، استهلت وكالة أنباء أسوشيتد برس تقريرا  حول تعيين الرئيس من القضاة ال

 المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، تلك الهيئة القضائية التي تحكم في قضايا النزاع بين الحكومة والمواطنين.

 

 (21)عربي عبر إسرائيل؟كيف ُأجبرت مصر على تصدير منتجاتها لواشنطن 

دفعت اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ما بين دولة االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة األمريكية، رواد صناعات النسيج المصري 

" اإلسرائيلي، أن "مصر تصدر إلى أمريكا بضاعة معفية من إلى تصدير منتجاتهم لواشنطن عبر "تل أبيب".وأكد موقع "المصدر

 ، ألن إسرائيل لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا".2112دفع الضرائب عبر إسرائيل منذ عام 

 

 (21)عربي مصر تقيم مشاريع بحاليب وشالتين.. والحوار مع السودان؟

في خطوة قد تزيد من التوتر بين مصر والسودان، قررت الحكومة المصرية إنشاء ميناءين في منطقة شالتين وأبو رماد، رغم 

مصنع ثلج وتعبئة بتكلفة ويتضمن المشروع مناطق خدمات لوجستية وإدارية، و .النزاع مع السودان على تبعية هذه المنطقة

وكان السودان قد طالب في  مليون جنيه، مع العمل على االنتهاء من اإلنشاء قبل نهاية العام الحالي. 221إجمالية تقدر بحوالي 

 بحل قضية حاليب وشالتين على نهج ما جرى بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. الماضي أبريل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1455100-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%B6%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1455100-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%B6%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://arabi21.com/story/1021950/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6
http://arabi21.com/story/1021947/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 (بوابة األهرام) عبد العال يوافق على عمل لجان البرلمان بفترة اإلجازة بدون بدالت ترشيًدا للنفقات

النواب، على عقد اللجان النوعية اجتماعات لها خالل فترة اإلجازة البرلمانية، كشفت مصادر برلمانية عن موافقة رئيس مجلس 

بواقع اجتماعين كل شهر، دون الحصول على بدالت، وذلك ترشيًدا للنفقات في المجلس، بعد مطالبة بعض اللجان باالجتماع 

 ة، والتعليم.خالل اإلجازة، وعلى رأسها اللجنة التشريعية، ولجنة اإلسكان، واإلدارة المحلي

 

 (بوابة األهرام)رئاسة الالحكومة توافق على مشروع قانون العتبار الرقابة اإلدارية "هيئة مستقلة" تتبع 

وقد تضمنت أهم  بة اإلداريةبشأن إعادة تنظيم الرقا 1995لسنة  25وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 

هذه التعديالت النص صراحة على أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون 

الشخصية االعتبارية واالستقالل الفني والمالي واإلداري، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة 

 واب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.مجلس الن

 

 (الوطن) طلب إحاطة حول تهريب اإلخوان أدوية مخدرة في شحنات أجهزة منزلية

ووزير الداخلية، اللواء مجدي  تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب،

عبدالغفار، عن قيام بعض الشركات التي يمتلكها اإلخوان المسلمين بالتجارة في بعض األدوية من الخارج الممنوع تداولها من 

 بينها الترامادول في شحنات السلع المنزلية من ثالجات وغساالت مستوردة من الخارج.

 

 (الوطن) اق" ويدعو لمواجهة المخالفين بالقانون"دعم مصر" يشكل لجنة لحل أزمة "الور

أعلن ائتالف دعم مصر، عن تشكيل لجنة لمتابعة أزمة جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك بهدف التواصل مع كافة الجهات 

وأضاف االئتالف، أنه يسعى لحل أزمة جزيرة الوراق من خالل  .قيادات الشعبية بالجزيرةالتنفيذية واألجهزة األمنية وعدد من ال

تقنين وضع كل من لديه مستندات قانونية تثبت صحة موقفه مع عدم اإلضرار باألسر البسيطة التي تعيش بالجزيرة، مطالبا 

 .أراضي الدولةبإعمال القانون وتطبيقه على المتجاوزين والمخالفين من المتعدين على 

 

 (سابعاليوم ال) مصطفى بكرى: تعديالت قانون الرقابة اإلدارية ستلقى تجاوًبا من البرلمان

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن التعديالت التى قدمتها الحكومة فى مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة 

اإلدارية سوف تلقى تجاوًبا من البرلمان حال إحالته هذه التعديالت إليه، موضًحا أن هذه التعديالت ترسخ لقيم أصيلة نحن فى 

 كاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.الحاجة إليها مثل إنشاء األ

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1554271.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554271.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554294.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554294.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2341040
http://www.elwatannews.com/news/details/2341040
http://www.elwatannews.com/news/details/2339636
http://www.elwatannews.com/news/details/2339636
http://www.youm7.com/story/2017/7/21/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/3333737
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 (بوابة يناير) ”عويضة“البرعي: الكنيسة المنوط بها الدفاع عن أوالدها فرطت في حق 

أوالدها  وأخذ حقهم استنكر المحامي الحقوقي نجاد البرعي، تفريط أهل القتيل جمال عويضة والكنيسة المنوط بها الدفاع عن 

ة بواب”في تصريحات خاصة لـ” البرعي“واضاف   ” .فماذا ستفعل حقوق اإلنسان”  ، لعدم الضغط من قبل الداخلية عليهم، قائال 

 ”.وإحنا هنعمل ايه لما أهله باعوا_“وافقت على استالم الجثمان دون تقرير طب شرعي، ” عويضة” أهل” يناير

 

 (العربي الجديد) أهالي جزيرة الوراق إلخالء أراضيهمضغوط حكومية ونيابية على 

زيرة الوراق، ومحاوالت اجتمع أعضاء البرلمان المصري عن دائرة الوراق، بمحافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، لبحث تطورات أزمة ج

النظام الحاكم نزع أراضي األهالي البسطاء بالقوة، بهدف إخالء الجزيرة، وطرح أراضيها أمام المستثمرين العرب، ضمن مخطط 

 تحويلها إلى مركز للمال واألعمال، الذي يتبناه السيسي.

 

 (مصر العربية) استياء بين نشطاء فيس بوك بعد رصد عشرات السيارات بدون لوحات معدنية

ما  .االجتماعي "فيس بوك" صور عديدة تم التقاطها لسيارات في شوارع مصر بدون لوحات معدنيةتداول رواد موقع التواصل 

 النيابة  -الرقم مشغول  –أثار استياء النشطاء قيام أصحاب السيارات باستبدال اللوحات المعدنية بعبارات مثل "باشا مصر 

 العامة"، ومع ذلك تسير بصورة طبيعية في الشوارع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yanairgate.net/?p=106570
http://yanairgate.net/?p=106570
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/20/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/20/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85
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%A7/1455110-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA--%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86---%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%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%A7/1455110-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA--%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86---%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%9F
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)مليار جنيه  12.2"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

وذكرت المالية، أنه تم ، مليار جنيه 12. 221أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت  ،2112يوليو  21طرحت وزارة المالية، الخميس 

 221، وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل %21. 295مليار جنيه بمتوسط عائد  9. 221يوما بقيمة  91طرح أذون خزانة أجل 

 . %21. 282مليار جنيه بمتوسط عائد  9. 2يوما بقيمة 

 

 (بوابة االهرام) ؤسسات الحكومية بسداد جميع التزاماتها لقطاعى البترول والكهرباءرئيس الوزراء يطالب الم

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كافة االلتزامات المتأخرة 

ليها لصالح قطاعي البترول والكهرباء، أخًذا في االعتبار األعباء المالية التي يتحملها القطاعان من أجل توفير الخدمة المستحقة ع

 بكفاءة.

 

 وزير المالية يتوقع طرح مصر سندات دوالرية دولية يناير المقبل.. ويقول إن قيمتها ال يمكن أن تحدد اآلن

 (بوابة االهرام)

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه من المتوقع أن تطرح مصر سندات دوالرية دولية، خالل الفترة من يناير ومارس، في العام 

تلك السندات غالًبا ما تتحدد طبًقا لالحتياجات وأضاف، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن قيمة ، المقبل

 المالية للحكومة والموازنة العامة للدولة، وال نستطيع أن نحدد ذلك اآلن.

 

 (الشروق) «األستيكة»يرد على السخرية من مصنع « اتحاد الصناعات»

خرج بفكرة من لجنة الصناعات الصغيرة باالتحاد « األستيكة»قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن مصنع 

ستيراد اللتوفير المنتج المحلي بدًلا من االستيراد، متعجًبا من االنتقادات التي تطال المصنع، وفرص العمل التي يوفرها وتقليل ا

 وزيادة التصنيع.

 

 (الشروق) تبقي على التصنيف االئتماني لمصر عند مستقر« موديز»

من  %1الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجيا إلى نحو للتصنيف اإلئتماني أن ينكمش العجز في « موديز»توقعت وكالة 

، مدعوما بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات االقتصادية 2121الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية العام المالي 

 ."1التصنيف االئتماني لمصر عند مستوى مستقر "بي « موديز»وأبقت ، المصرية

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2513673/1/المالية-تطرح-أذون-خزانة-بـ-12.7-مليار-جنيه.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2513673/1/المالية-تطرح-أذون-خزانة-بـ-12.7-مليار-جنيه.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1554286.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554286.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554275.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554275.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072017&id=e9218061-3749-4622-ae83-a71f967ad605
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072017&id=e9218061-3749-4622-ae83-a71f967ad605
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072017&id=454140eb-a511-4744-aa05-e90af010c27a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072017&id=454140eb-a511-4744-aa05-e90af010c27a
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 (المصري اليوم) نيه خسائر البورصة خالل أسبوعمليار ج 1.2

مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي  1ر2منيت البورصة المصرية خالل تعامالت األسبوع الثالث من الشهر الحالي بخسائر بلغت نحو 

مليار جنيه خالل األسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته  211ر8مليار جنيه مقابل  211ر9 ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة

 في المائة. 1ر5

 

 (ربي الجديدالع) التهرب الضريبي يقترب من حجم اإليرادات العامة بمصر

كشف مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية أن النتائج التي توصلت إليها دراسات وزارة المالية مؤخرًا، أظهر أن حجم التهرب 

مليار دوالر خالل السنة المالية الماضية، موزعة بين تهرب جزئي عبر إخفاء  22.2مليار جنيه ما يعادل  511الضريبي سجل قرابة 

 ب كلي من خالل اإلفالت التام من منظومة الضرائب.بعض األرباح وتهر

 

 (العربي الجديد) وزير البترول المصري يعلن خطوات تنفيذية التفاقية "تيران وصنافير"

 ربيةالع المملكة مع األحمر البحر في البحرية الحدود ترسيم اتفاقية" وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق المال، إنقال 

هذه المنطقة ألول مرة، خاصة أنها منطقة بكر، ولم تشهد نشاطًا بتروليًا من  في البترولي النشاط بدء لمصر تتيح السعودية،

 قبل باستثناء خليج السويس".

 

 (21عربي) مفاجأة.. الحكومة المصرية تقترض من بنك قطري

طار ما وصف بأنه أضخم ذكرت صحيفة المصريون المصرية، أن وزارة الكهرباء المصرية حصلت على قرض من بنك قطري، في إ

ومن إجمالي قيمة ير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قرض في تاريخ قطاع الكهرباء، والذي تم توقيع عقوده النهائية بحضور وز

 .مليارات جنيه شريحة تمويلية من بنك قطر الوطني األهلي 8مليار جنيه، حصلت الوزارة على  12.5القرض البالغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1165523
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1165523
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/21/22-2-مليار-دولار-حجم-التهرب-الضريبي-في-مصر
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/20/وزير-البترول-المصري-يعلن-خطوات-تنفيذية-لاتفاقية-تيران-وصنافير-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/20/وزير-البترول-المصري-يعلن-خطوات-تنفيذية-لاتفاقية-تيران-وصنافير-
http://arabi21.com/story/1022088/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A#tag_49232
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 (بوابة االهرام) قوة أمنية تنفذ حكًما بالتحفظ علي استوديوهات قناة الحياة لصالح "النهار"

قناة الحياة، تنفيذا لحكم قضائي لصالح قناة النهار وقالت مصادر أمنية نفذت مديرية أمن الجيزة حكما قضائيًا بالتحفظ علي مقر 

رفيعة المستوي، أن قوة أمنية من قطاع تنفيذ األحكام بمديرية أمن الجيزة ومباحث قطاع أكتوبر، قامت بغلق استديوهات 

 قناة الحياة داخل مدينة اإلنتاج اإلعالمي.

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) لجزئى لكوبرى أكتوبر إلصالح فواصل معدنيةالمرور تبدأ اإلغالق ا

ق مع شركة المقاولون العرب، أعمال تطوير بدأت اإلدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عالء متولى مدير المرور، بالتنسي

ا  1وإصالح  فواصل بكوبرى أكتوبر، وذلك فى االتجاه القادم من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس ما يستلزم إغالق الكوبرى جزئًي

 .روريةالم الخدمات انتشار وسط األعمال انتهاء لحين أيام 1لمدة 

 

 قباطاأل

 (الوطن) "القديسين": "يجب أن نكون منتبهين"تواضروس عن حادث طعن حارس 

 وقال تواضروس، ، على حادث طعن فرد أمن إداري بكنيسة القديسين في االسكندرية بداية األسبوع الجاريتواضروس الثانيعلق 

زخاري بكنيسة القديسين، وما حدث يؤكد أهمية أن نكون منتبهين ألن العمل االرهابي "نشكر اهلل على سالمة فرد األمن مينا 

 .اهلل تحرس كل بيت من بيوت اهلل" قد يقع في أي وقت ولكن يد

 

 (الوطن) الكنيسة تفتتح مركزا لذوي االحتياجات الخاصة للمرة األولى في شبرا

افتتح األنبا أنجيلوس األسقف العام لكنائس شبرا الشمالية لألقباط األرثوذكس بالقاهرة، مركز "ني أنجيلوس" لرعاية األطفال 

وقال بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، إن "ني أنجيلوس" يعد ، من ذوي االحتياجات الخاصة

 .شبرا لرعاية هذه الفئة من أبناء الكنيسة رعاية متكاملة أول مركز بمنطقة

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1554404.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554404.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/21/المرور-تبدأ-الإغلاق-الجزئى-لكوبرى-أكتوبر-لإصلاح-فواصل-معدنية/3333640
http://www.youm7.com/story/2017/7/21/المرور-تبدأ-الإغلاق-الجزئى-لكوبرى-أكتوبر-لإصلاح-فواصل-معدنية/3333640
http://www.elwatannews.com/news/details/2340272
http://www.elwatannews.com/news/details/2340272
http://www.elwatannews.com/news/details/2340113
http://www.elwatannews.com/news/details/2340113


 

 

2112يوليو   12 اإلعالم المصريمرصد        8     

 

 أخرى

 (الوطن) منازل ببني سويف 2هبوط أرضي يتسبب في تصدع 

بهبوط أرضي داخل منازلهم ما تسبب  فوجئ عدد من أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، اليوم الخميس،

ووجه محافظ بني سويف بإخالء المنازل، وإجراء معاينة لها ، منازل مجاورة من القرية، وحدوث تشققات في الحوائط 2في تصدع 

 من خالل لجان فنية متخصصة.

 

 (الوطن) هبوط أرضي في شارع بالسويس.. واألهالي يخلون منازلهم

شهد شارع بكفر سليم في حي األربعين بمحافظة السويس، اليوم، هبوطا أرضيا، ما دفع سكان العمارات المجاورة إلى ترك منازلهم 

، بالهبوط األرضيكدين أنهم فوجئوا وأبلغ األهالي األجهزة المعنية بمحافظة السويس ومديرية األمن، مؤ، خوفا من انهيارها

 وقد أحدث حفرة كبيرة تمر داخلها ماسورة كبيرة من مواسير الصرف الصحي، مناشدين المسؤولين التدخل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2340467
http://www.elwatannews.com/news/details/2340467
http://www.elwatannews.com/news/details/2339057
http://www.elwatannews.com/news/details/2339057
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 

 )بوابة األهرام( آخرين في إطالق أعيرة نارية علي سيارة جنود بالفيوم 1مجند وإصابة مقتل الداخلية: 

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأنه أثناء سير ثالث سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالطريق الدائرى 

تغيير الخدمات األمنية، قام مجهولون القاهرة/الفيوم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم مساء أمس الخميس، يستقلها جنود ل

 تلمقأسفر الحادث عن  بإطالق األعيرة النارية بكثافة بشكل عشوائى من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة األخيرة.

 .جالمجند عصام صابر متولى وإصابة ثالثة آخرين، وتم نقل المصابون للمستشفى لتلقى العال

 

 )بوابة األهرام( واليونان لكتابة التقريرحجز دعوى اتفاقية مصر 

دمرداش نائب رئيس مجلس قررت الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ال

أيوب وحميدو البرنس المحاميين، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية يوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من على الدولة، 

 ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، وذلك لكتابة التقرير.

 

 )بوابة األهرام( حجز دعوى سحب قالدة النيل من البرادعي لكتابة التقرير

قررت الدائرة األولى مفوضين، بمحكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، 

، لكتابة تقريرها بالرأي حجز الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي، والتي تطالب بسحب قالدة النيل من محمد البرادعي

 القانوني في الدعوى.

 

 (بوابة فيتو) أغسطس 22إلى « القومي لحقوق اإلنسان»تأجيل دعوى حل 

من طارق  قررت هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة

وذكرت الدعوى، أن الرئيس  .أغسطس المقبل 22محمود المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق اإلنسان، لجلسة 

 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان. ٣١٩٢السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 

 

 (بوابة األهرام) أغسطس المقبل 12تأجيل دعوى االستفتاء على حل البرلمان لـ 

قررت الدائرة األولى مفوضين، بمحكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهى، وتطالب 

 طس المقبل، لتقديم األوراق والمستندات.أغس 12بالدعوة الستفتاء شعبي على حل مجلس النواب لجلسة 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1554413.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554413.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554312.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554312.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554199.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554199.aspx
http://www.vetogate.com/2797871
http://www.vetogate.com/2797871
http://gate.ahram.org.eg/News/1554198.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1554198.aspx
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 (اليوم السابع) سماع دوى انفجار فى المعادى ورجال الحماية المدنية يهرعون إلى مكان الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بالغا يفيد بسماع صوت دوى انفجار فى منطقة المعادى ، وعلى الفور انتقل اللواء عالء 

 مدير الحماية المدنية وبصحبته القوات وخبراء المفرقعات إلى مكان البالغ  للوقوف على مالبسات الواقعةعبد الظاهر نائب 

 

 (مدي مصر) أسرة قتيل منشأة ناصر تتهم ضباط قسم الشرطة بتعذيبه حتى الموت

للنائب العام ضد مأمور وضباط تقدمت أسرة جمال كمال عويضة، الذي لقي مصرعه أثناء احتجازه بقسم منشأة ناصر، ببالغ 

واتهم البالغ ضباط المباحث، الذين قاموا بإلقاء القبض على جمال الثالثاء  .عرائض النائب العام 525/2112القسم، حمل رقم 

الماضي، باحتجازه داخل قسم الشرطة بدون سبب أو إجراءات قانونية، وقاموا بتعذيبه داخل القسم ما تسبب في مقتله، ولكي 

التعتيم على الجريمة قاموا باالتصال باألسرة مدعين أنه شنق نفسه، كما قاموا باستدعاء النيابة وأرسلوا الجثة إلى المشرحة  يتم

 .دون الرجوع إلى أهل القتيل حتى ال يتم معرفة السبب الحقيقي وراء وفاته، بحسب البالغ

 

 (مدي مصر) على إحدى خصيتيه أسرة قتيل منشأة ناصر: وجدنا ضربة بمؤخرة رأسه وآثار تعذيب

تراجعت أسرة القتيل جمال كمال عويضة عن عدم استالم جثمانه، وأقاموا قداس الجنازة بدير القديس سمعان الخّراز بالمقطم، 

وجهه وقال أهل القتيل إنهم وجدوا أثار ضربة بمؤخرة رأس القتيل، وَحَمَل  اليوم، وُدفن بمدافن كنيسة مريم المجدلية بطرة.

يد ق»آثاًرا لكدمات، وقد لمحوا عالمات تعذيب على إحدى خصيتيه. فيما صدر تصريح الدفن دون تحديد سبب الوفاة، وُكتب أنه 

 .«البحث

 

 (ربوابة يناي) وِفي انتظار قرار بنقله للمستشفى” اللوكيميا”مصاب بـ“الفسحة “محامي: أحمد نصر معتقل 

على الرغم من ” عزرا”قال المحامي محمود حيدر، إن مستشفى القصر العيني والدمرداش رفضوا استقبال أحمد نصر الشهير بـ

به لمستشفى حميات العباسية  تدهور حالته، مضيفا إنه أثناء العودة  لقسم الجمالية مرة أخرى تدهورت حالته أكثر فتم التحرك

نتيجة التحاليل أثبتت إصابة أحمد بفشل في النخاع، وأنيميا حادة ولوكيما، الفًتا إلى حاجته “وتابع قائًلا:  . وهناك تم نقل دم له

 .”لعملية بزق نخاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/7/21/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89/3334072
http://www.youm7.com/story/2017/7/21/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89/3334072
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/20/news/u/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/20/news/u/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/20/news/u/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AE%D8%B1%D8%A9/
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/20/news/u/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AE%D8%B1%D8%A9/
http://yanairgate.net/?p=106579
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 ()مصرالعربية ألمانيا غواصات متطورة لمصريديعوت: وثيقة تظهر موافقة إسرائيل على بيع 

يوم الخميس وثيقة تؤكد أن إسرائيل لعبت دوًرا في موافقة الحكومة األلمانية ونوت" اإلسرائيلية نشرت صحيفة "يديعوت أحر

وبحسب الصحيفة، تتعلق  على تزويد سالح البحرية المصري بغواصات متطورة، رغم نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

مصر تحت قيادة الرئيس حسني مبارك إلى شراء غواصتين من "سنكروب"، الشركة ، عندما سعت 2119الوثيقة باتفاق عام 

 المصنعة للغواصات من طراز "دولفين".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1455080-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )العربي الجديد( شمال سيناء بال كهرباء وماء واتصاالت منذ أسبوعين

مع استمرار المعارك بين الجيش المصري وتنظيم "والية سيناء" )الذي بايع داعش( في مدينتي رفح والشيخ زويد، انتقلت 

تداءات من دون أن تردعها عشرات اعتداءات األخير إلى مناطق جنوب العريش، في معضلة جديدة بالنسبة للجيش. وازدادت االع

الكمائن واالرتكازات األمنية المنتشرة. وكان آخر تلك االعتداءات، تفجير مدرعة على الطريق الساحلي مما أسفر عن مقتل خمسة 

 قفي هذا السياق، أشار مراقبون من أبناء المنطقة، إلى أن "الجيش لم يتمكن من السيطرة على مناط عسكريين وإصابة آخرين.

واسعة وقعت في يد التنظيم، منذ سنوات جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، رغم التفوق العددي والعتاد لصالح الجيش، 

واستعانته بمجموعات عسكرية قبلية، لتعويض ما يحتاجه من معرفة بجغرافيا ودروب سيناء. إال أن ذلك لم يغير من 

محافظة شمال سيناء تعاني انقطاعًا تامًا في التيار الكهربائي والمياه، وانقطاع  على التوالي، ما زالت مناطق 15الواقع".ولليوم الـ

شبه دائم لشبكات اإلنترنت واالتصاالت. وذلك تزامنًا مع دعوات إخالئها، بعد الهجوم اإلرهابي على ارتكاز البرث األمني الذي أدى 

والشيخ زويد والقرى التابعة لها، أوضاعاً إنسانية حرجة؛  لمقتل وإصابة عشرات العسكريين. فمنذ أسبوعين تعيش مدينتا رفح

في ظل انقطاع الكهرباء والماء، بسبب استمرار العمليات العسكرية لقوات الجيش والشرطة وإضرارها بشبكات الكهرباء والماء 

 الواصلة للمدينتين.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/20/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/20/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86

