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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 
 

 (الشروق) اجتماع رؤساء مخابرات مصر والسعودية واإلمارات والبحرين بالقاهرة

ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط نقال عن مصادر مطلعة أنه تم عقد لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات في كل من جمهورية مصر 

 يوم الثالثاء.متحدة ومملكة البحرين بالقاهرة السعودية واإلمارات العربية ال العربية والمملكة العربية

 

 (اليوم السابع) مصر والسعودية واإلمارات والبحرين: تلقينا رد قطر وسنرد في الوقت المناسب

فجر اليوم األربعاء أنها تلقت عن طريق الكويت الرد القطري على مطالبها، في حين السعودية واإلمارات والبحرين ومصر أعلنت 

إنها سترد  في بيانوقالت الدول األربع  .أكدت قطر أن ردها كان في اإلطار العام الذي يحفظ سيادة قطر ويرفض الوصاية عليها

 في وقت سابق. األربع دولالالتي تقدمت بها  21في الوقت المناسب على الرد القطري، الذي هو بدوره رد على المطالب الـ

 

 (الجزيرة) مصر والسودان.. عالقة متأرجحة

اء األزمات المتراكمة بينهما عبر القنوات الدبلوماسية، فإن عالقة مصر والسودان بقيت منذ رغم مساعي مسؤولي البلدين الحتو

زمن مدموغة بهذا الطابع المتمثل في التوترات المتكررة والخالفات المكتومة، إلى جانب سعي سلطات البلدين لضبطها ومنعها 

رطوم والقاهرة عبر مقاربة تحليلية ومتابعة إخبارية ألبرز الجزيرة نت تفتح ملف العالقات المتأرجحة بين الخ .من التفاقم

الملفات الخالفية بين البلدين، وهي تضم تقارير وخرائط ومقاال تحليليا، إضافة إلى رصد ألبرز محطات التوتر بين سلطات 

 البلدين.

 

 (مصر العربية) «أخ»موقع إسرائيلي: مرسي اعتبر السيسي 

عزل مرسي طنطاوي وعين بداًل منه الجنرال األصغر سنًّا بالمجلس العسكري، مسلًما متدّيًنا، يستشهد بآيات  1021في أغسطس "

سيكون  «أخ مسلم»المه وترتدي زوجته مالبس إسالمية تقليدية، يسمى عبد الفتاح السيسي. اعتبر مرسي السيسي القرآن في ك

سنوات على االنقالب في  4عندما خان السيسي مرسي.. “جاء ذلك ضمن تحليل يعنوان ."مخلًصا له وسيرافقه في السراء والضراء

 .في مصر 1021يوليو  1رابعة ألحداث اإلسرائيلي في الذكرى ال” NRGمصر"، نشره موقع "

 

 (العربي الجديد) القاعدة العسكرية في البحرين... مجرد ضغط إعالمي "حتى اآلن"

في الوقت الذي انطلقت فيه وسائل اإلعالم المصرية المحسوبة على النظام للترويج، إلى أن محور محاصرة قطر، بصدد إقامة 

ية في قطر، أكدت مصادر مصرية وخليجية صعوبة تنفيذ تلك قاعدة عسكرية في البحرين ردًا على القاعدة العسكرية الترك

وقال مصدر مسؤول في إحدى دول محور الحصار، إنه في الوقت الراهن من المستبعد االتجاه .الخطوة على األقل في الفترة الحالية

لسعودية المنتشرة على األراضي إلقامة قاعدة عسكرية عربية في البحرين، ال سيما أن هناك اكتفاًء بقوات درع الخليج والقوات ا

 البحرينية.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=0d5ebc9e-9a7f-44d9-8d35-62ccdb56dd8c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=0d5ebc9e-9a7f-44d9-8d35-62ccdb56dd8c
http://www.youm7.com/story/2017/7/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA/3311673
http://www.youm7.com/story/2017/7/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA/3311673
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2017/7/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2017/7/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD%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%A9/1454082-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A3%D8%AE--%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
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%A9/1454082-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A3%D8%AE--%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
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 (12عربي) سخرية بعد كشف تلقي فهمي أمواال إماراتية لمقاضاة الجزيرة

واسعا في أوساط الصحفيين والنشطاء السياسيين  ليزية، محمد فهمي، جدالجالسابق في قناة الجزيرة اإلنأثار موقف الصحفي 

ونشرت صحيفة نيويورك  على مواقع التواصل االجتماعي، بعد الكشف عن تلقيه أمواال من اإلمارات لتقديم دعوى ضد الجزيرة.

 150لى تايمز تقريرا بعنوان: "صحفي ينحاز إلى معسكر جالديه في الخالف الخليجي الغريب"، تحدثت فيه عن حصول فهمي ع

ألف دوالر أمريكي من سفير اإلمارات بواشنطن يوسف العتيبة، لمقاضاة قناة الجزيرة بحجة أنها تخلت عنه بعد اعتقاله، مطالبا 

 مليون دوالر. 200بتعويض يزيد عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/1018655/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية
 

 (الوطن) جنيها للمتر: ريحة مش حلوة ٠٥٣فدانا بـ ٦٧بيع وكيل "اقتصادية النواب" عن 

جنيها به ُشبهة فساد  ٠٥٣قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشوؤن االقتصادية، ان تخصيص ارض علي شاطئ بورسعيد بـ

جاء ذلك خالل مناقشة اللجنة االقتصادية  منتقدا تسعير األرض بهذا السعر في ظل التعويم."الموضوع فيه ريحة مش حلوة"، 

 .اطة المقدم من النائب أحمد فرغليطلب اإلح

 

 (الوطن) برلماني: هناك نقص شديد بالمحاليل.. وأرباحها أكثر من المخدرات اآلن

شن النائب الدكتور سامي المشد، خالل اجتماع لجنة الصحة لمناقشة طلب إحاطة بشأن نقص المحاليل الطبية بالمستشفيات، 

وأضاف: "أنا طبيب  هجوما حادا ضد وزارة الصحة، قائال: "إلى متى يتم االستهتار بالنواب؟ وإلى متى تستمر األزمات دون حلول؟".

وأحصل فقط على عبوتين، وأصبحت أرباح تجارة المحاليل أكثر من تجارة المخدرات، ورغم تصريحات الوزير صيدلي وأشعر باألزمة، 

 بإنهاء األزمة إال انها مازالت قائمة".

 

 (الوطن) صنف دواء أسعارهم سترتفع الشهر المقبل 2400برلماني: 

صنف دواء في  2400حذر الدكتور مجدي مرشد، الرئيس السابق للجنة الصحة في البرلمان، في كلمة له باللجنة، أن هناك نحو 

طريقهم للزيادة الشهر المقبل، نتيجة غياب أي استراتيجية عن وزارة الصحة.وأضاف أنه لألسف وزارة الصحة تعالج األزمات 

نقاط إلصالح  9وفقا للحدث واللحظة"، قائال: "طلبنا من وزارة الصحة منذ أكثر من عام الصحية التي تواجه المواطن بأسلوب "

 .زيادة األسعار على المريض الفقيرالمنظومة الصحية منها السريع ومنها األجل ولم يحدث أي شيء، سوى 

 

 (الوطن) "الغول" منفعال على ممثل "المالية": "مصر تدار بفكر فوت علينا بكرة"

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشادة بين النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق اإلنسان، وممثل وزارة المالية، 

على حساب جارى الجمعيات عامل يعملون  4000أثناء مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من "الغول" بشأن أزمة ما يزيد عن 

وانتقد "الغول" التناقض بين كالم ممثلي وزارتي المالية والزراعة والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة  التعاونية باإلصالح الزراعي.

ال: الشيخ، قائوالمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة لإلصالح الزراعي ومحافظ كفر 

 .دار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة"مازالت مصر ت

 

 (اليوم السابع) لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل 

ُيذكر أن طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، مقدم من ممدوح عباس، .اللجنة، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور

 .الزمالك األسبق، وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية فى الطلب، بحد ما قالت إنها توصلت إيه رئيس مجلس إدارة نادى

http://www.elwatannews.com/news/details/2280539
http://www.elwatannews.com/news/details/2280539
http://www.elwatannews.com/news/details/2280395
http://www.elwatannews.com/news/details/2280395
http://www.elwatannews.com/news/details/2280359
http://www.elwatannews.com/news/details/2280359
http://www.elwatannews.com/news/details/2280031
http://www.elwatannews.com/news/details/2280031
http://www.youm7.com/story/2017/7/4/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/3310716
http://www.youm7.com/story/2017/7/4/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/3310716
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 (بوابة األخبار) تامر عبد القادر: وزارة الري تضلل الرأي العام في أسباب حظر زراعة األرز بالوادي الجديد

من قانون  21اتهم النائب تامر عبدالقادر، وزارة الري، بتضليل الرأي العام، وعدم االلتزام بأمانة العرض الصحيح للمادة رقم 

 إلى أن الوزارة الزراعة والري، والتي تحظر زراعة األرز فى األراضي التي تروى عبر اآلبار االرتوازية ومنها محافظة الوادي الجديد، مشيرا

 خرجت عن السياق والشفافية أثناء العرض على القيادة السياسية.

 

 (بوابة األخبار) 1014البرلمان يقر قانون هيئة االنتخابات ويلغي وجوب اإلشراف القضائي من 

أقر البرلمان، قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات االنتخابية، كما ألغى القانون 

. ويتيح القانون للهيئة الجديدة إمكانية االستعانة بأعضاء 1014الكامل على االنتخابات اعتبارا من العام  وجوب اإلشراف القضائي

 الهيئات القضائية في اإلشراف على االنتخابات بعد ذلك العام.

 

 (بوابة األخبار) بدء التحقيق مع الحريري وعبد الغني في تجاوزات "تيران وصنافير"

يمثل كل من النائبين هيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، بوقائع مناقشات تيران 

بعد تقديم شكوى ضدهم من قبل النائبة مي محمود، بشأن التطاول عليها أثناء  وصنافير التي تمت الشهر الماضي، وذلك

 المناقشات.

 

 (الشروق) ال بديل عن الدعم النقدي بدال من السلعي«: السويدي»

أكد رئيس تكتل دعم مصر النائب محمد السويدي، عدم إمكانية استمرار دعم السلع، مشددا على ضرورة تحويله إلى الدعم 

النقدى، وإنهاء الدعم السلعي، وفًقا لقوله.وأضاف "أى سلعة بسعرين تفتح الباب الفساد، وال يجب أن نترك المواطن فريسة 

 ار توريد بعض الحاصالت الزراعية".للتاجر، لذلك اتخذنا قرارات لزيادة أسع

 

 (الشروق) بعد تجاهل البرلمان مالحظاتهم على قانون المجلس« القومي لإلنسان»استياء بين أعضاء 

المبدئية لمجلس النواب على تعديالت القانون المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق اإلنسان استياء أعضاء أثارت الموافقة 

وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان عبدالغفار شكر إن  .المجلس، وذلك لتجاهل البرلمان مالحظاتهم حول القانون

 .ن باإلخطار، وإلزام أجهزة الدولة التنفيذية بتوصيات المجلس القومىالبرلمان لم يوافق على أهم مطلبين وهما زيارة السجو

 

 (مصر العربية) «رشوة»نور فرحات: منح تأشيرات حج ألعضاء مجلس النواب 

إذا صح » وكتب .استنكر الفقيه الدستوري، نور فرحات، منح السفارة السعودية في القاهرة تأشيرات حج ألعضاء مجلس النواب

 ٠تأشيرة بواقع  ٠٠٣٣ما تردد أن السفارة السعودية أعطت كل نائب عدًدا من تأشيرات الحج المجانية بلغ مجموعها للمجلس 

جريمة رشوة مكتملة األركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم  تأشيرات لكل نائب، نكون أمام شبهة

 «.الحدود الباطلة

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2507103/1/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B8.html
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http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2507031/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2507031/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2507030/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2507030/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=68324e7b-0312-423f-a3a7-5aa64bc66bd3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=68324e7b-0312-423f-a3a7-5aa64bc66bd3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=a29bc38f-f27c-45b2-9007-0701d41dd495
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=a29bc38f-f27c-45b2-9007-0701d41dd495
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%A7/1454083-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%C2%BB
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%A7/1454083-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%C2%BB
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 (مصر العربية) «الخطر اليزال قائًما»البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ.. وعبد العال: 

ئ في جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوار

 أشهر، تبدأ من يوم العاشر من يوليو المقبل، وذلك بثلثى أعضاء المجلس.

 

 (عاليوم الساب) مليار دوالر من أموال شعب قطر 200يونيو بـ 10خالد صالح: تميم مّول اإلرهاب منذ 

وأضاف أن  يونيو وحتى اآلن. 10مليار دوالر لتمويل اإلرهاب منذ  200لـ 55قال الكاتب الصحفى خالد صالح، إن قطر أنفقت من 

األموال التى يستحقها الشعب القطرى والتى كان من الممكن أن تبنى آالف المستشفيات وعشرات اآلالف من المدارس؛ أنفقها 

 األبرياء فى الكنائس، وعلى الحدود، ورجال الشرطة فى مصر، وفى ليبيا، وسوريا، على هذا النحو أيًضا.تميم على قتل المواطنين 

 

 (اليوم السابع) خالد صالح يطالب بتوثيق فيديوهات "الجزيرة" التحريضية أمام الجنائية الدولية

قال الكاتب الصحفى خالد صالح، إن قناة الجزيرة القطرية تحرض علًنا على القتل عبر منابرها اإلعالمية، وتخطط وترسم الخطط 

وعرض مجموعة فيديوهات وحوارات أجرتها قناة "الجزيرة" القطرية طوال الفترة ألساليب القتل المختلفة.العسكرية على الهواء 

يوسف القرضاوى، يحرض فيها على قتل جميع من يعمل مع السلطة، سواء عسكريين أو مدنيين أو علماء، بحجة  معالماضية، 

 .أن السلطة ظالمة

 

 (العربي الجديد) محمد العصار أبرز المرشحين أحاديث التعديل الحكومي في مصر: اللواء

"دعم مصر" عن احتمالية قرب إجراء تعديل وزاري واسع أو محدود، المتصاص اآلثار االجتماعية  لـعّبرت تصريحات نواب ينتمون 

ياسية السلبية للقرارات االقتصادية األخيرة المتمثلة في تخفيض الدعم على المحروقات للمرة الثالثة خالل عامين. واتهم والس

بعض نواب األكثرية، الحكومة بعدم التخطيط جيدًا لهذه الزيادة، وبعدم الترويج لها على النحو األمثل بين المواطنين، على 

 من قبل البرلمان مع الموازنة العامة الجديدة. الرغم من أن الزيادة تم إقرارها
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http://www.youm7.com/story/2017/7/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/3311421
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/4/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/4/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86
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 الثالثالمحور 

 المصري االقتصاديتطورات المشهد 
 

 (الشروق) مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول 5يوافق على « النواب»

مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول، بالبحث عن البترول في الصحراء  5وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على 

 الغربية.

 

 (مصر العربية) أعوام 1ثمار اإلصالح االقتصادي سيشعر به المواطن بعد "الوزراء" : 

االقتصاد المصري عانى منذ سنوات طويلة من الركود، وذلك قبل قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  

وأكد  يناير، ولكن بدأ يسترد عافيته بشكل تدريجي. 15.وأضاف أن االقتصاد المصري عانى من فترة عصيبة بعد ثورة 1022عام 

 في االنتاج. أن ثمار اإلصالح االقتصادي سيشعر به المواطن بعد عامين أو ثالث أعوام، حيث سيكون هناك تحسن
 

 (العربي الجديد) بعد الوقود والكهرباء..الحكومة المصرية تبحث خفض الدعم على "رغيف العيش"

ارزة النقاَب عن تحركات جديدة من جانب حكومة شريف إسماعيل في ملف خفض الدعم المقدم كشفت مصادر حكومية مصرية ب

وأوضح مصدر بوزارة التموين أن الحكومة بصدد  .للمواطنين على السلع والخدمات في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي

أن الوزارة بدأت في وضع الرتوش األخيرة إلعالن  اإلعالن عن تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على رغيف الخبز، مشيرًا إلى

 القرار خالل وقت قريب.

 

 (العربي الجديد) شهور 1مليار دوالر في  10.5مصر تقترض 

 127.5مليار دوالر( مقابل  10.5مليار جنيه ) 172إلى  1022/ 1027ع األول من العام المالي الجديد رفعت مصر معدل اقتراضها للرب

 مليارات دوالر(. 1مليار جنيه ) 54مليار دوالر( خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة  27.5مليار جنيه )

 

 (العربي الجديد) دالطبقة الوسطى في مصر األكثر تضررًا من رفع أسعار الوقو

قال بنك االستثمار "برايم" في مصر، إن الطبقة الوسطى في البالد هي األكثر تأثرًا بقرار رفع أسعار الوقود، وباقي قرارات اإلصالح 

والسوالر وغاز البوتاجاز )غاز الطهي(، بنسب ورفعت مصر أسعار الوقود، نهاية األسبوع الماضي، والتي تشمل البنزين  .االقتصادي

 .1025نوفمبر  1، للمرة الثانية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العمالت األجنبية، في %200و %5.5متفاوتة تتراوح بين 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=4ee6c6e9-6c2f-421b-a3a5-91997b0eefe0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=4ee6c6e9-6c2f-421b-a3a5-91997b0eefe0
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1454059-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1----%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-3-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1454059-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1----%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-3-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/3/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%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%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/3/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%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%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-20-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-20-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/4/%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/4/%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
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 الرابعالمحور 

 المصري المجتمعيتطورات المشهد 
 

 (اليوم السابع) حادث أتوبيس غرب الدلتاآالف جنيه ألسرة كل متوفى فى  20محافظ مطروح يقرر صرف 

لقيا مصرعهما في حادث انقالب أتوبيس غرب الدلتا، شرقي  1آالف جنيه ألسرتى  20قرر اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح، صرف 

من ركاب أتوبيس شركة غرب ووسط الدلتا، إثر انقالبه  10كان طفالن لقيا مصرعهما وأصيب  مرسى مطروح، صباح اليوم األربعاء.

 .مطروح " إثر انفصال اإلطارين الخلفيين للجانب األيمن لألتوبيس–طريق " اإلسكندرية  45عن الكيلو 

 

 (الوطن) آخرين في حادث انقالب أتوبيس بمطروح 44مصرع شخصين وإصابة 

اإلسكندرية"، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين  -"مطروح 52تعرض أتوبيس نقل ركاب إلى حادث انقالب على طريق الكيلو 

 آخرين.44وإصابة 

 

 (بوابة األخبار) لغاء مسابقة النيابة اإلداريةمظاهرات في مجلس الدولة إل

تظاهر العشرات من الفائزين في مسابقة التعيين بهيئة النيابة اإلدارية، ثم صدر حكم ببطالن اإلعالن، وتم فصلهم، داخل 

ة بعدما تنازلت هيئة قضايا الدولة وكيال عن هيئة النيابة اإلدارية عن طعنها على الحكم وجاءت التظاهر.مجلس الدولة بالدقي

الصادر من المحكمة اإلدارية للرئاسة، بإلغاء تعيينات النيابة اإلدارية "وظيفة كاتب رابع"، وقررت المحكمة اإلدارية للرئاسة 

 أغسطس المقبل. 12التأجيل لجلسة 

 

 (الوطن) تتكرر مجددًا.. عامل يغتصب رضيعة فى أسيوط« طفلة البامبرز»جريمة 

، التى شهدتها محافظة الدقهلية، «طفلة البامبرز»لم تمضِ إال أيام قليلة على صدور حكم بإعدام المتهم بارتكاب جريمة اغتصاب 

كرر سيناريو الجريمة مرة أخرى، لكن هذه المرة فى محافظة أسيوط، حيث قام عامل بالتعدى على وهزت الشارع المصرى، إال وت

 بمدينة أسيوط.« األربعين»طفلة رضيعة، محدثًا بها إصابات وأضرارًا جسيمة، فى منطقة 

 

 (الوطن) سيارة "صرف صحي طنطا" تفرغ الصرف في عرض الشارع

سادت حالة من الغضب واالستياء بين أهالي شارع المتوكل بطنطا، بسبب قيام سيارة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي 

 بتفريغ حمولتها، في عرض الشارع بجوار أكياس قمامة.

 

 (الوطن) سويفالتحقيق في اختفاء حقن مخدرة واستبدالها بأخرى للمغص بمستشفى بني 

أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتشكيل لجنة لفحص وجرد عهدة قسم العناية المركزة بمستشفى 

حقن من عقار البيثيدين المخدرة  7االت المغص، بـحقن من األتروبين التي تستخدم في ح 7بني سويف العام، على إثر إستبدال 

 التي تستخدم في تسكين االلم والتشنجات وال تصرف إال تحت إشراف طبيب.

http://www.youm7.com/story/2017/7/5/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89/3311739
http://www.youm7.com/story/2017/7/5/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89/3311739
http://www.elwatannews.com/news/details/2283575
http://www.elwatannews.com/news/details/2283575
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2506916/1/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9...html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2506916/1/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9...html
http://www.elwatannews.com/news/details/2282575
http://www.elwatannews.com/news/details/2282575
http://www.elwatannews.com/news/details/2283515
http://www.elwatannews.com/news/details/2283515
http://www.elwatannews.com/news/details/2282611
http://www.elwatannews.com/news/details/2282611
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري
 

 (اليوم السابع) فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش 20مجندين وإصابة  1 مقتل

اخرين فى انفجار عبوة ناسفة فى مدرعة اثناء  20وأصيب  قتلوامجندين شرطة  1أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء أن 

 سيرها فى منطقة حى الصفا جنوب مدينة العريش.

 

 (بوابة األهرام) جلسات البرلمان وإجراء استفتاء على بقائه للمفوضينإحالة دعوى وقف 

قررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي السيد وعصام شحاتة ومحمد حمزاوي 

التي تطالب بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة إلجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من وصالح حسب اهلل، و

 عدمه لهيئة مفوضي الدولة إلعداد التقرير القانونى الخاص بها.

 

 (بوابة األهرام) إحالة دعويى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، اليوم الثالثاء، إحالة دعويي إسقاط الجنسية عن أبناء محمد مرسي 

 لهيئة مفوضي الدولة إلعداد التقرير القانونى الخاص بها.

 

 (بوابة األخبار) متهما بـ" نقل األعضاء واالتجار في البشر " للجنايات 42م يحيل النائب العا

جرائم نقل وزراعة األعضاء متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك التهامهم بارتكاب  42أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة 

بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير هذه الجرائم  البشرية، واالتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

 مليون جنيه. 10والوساطة فيها على 

 

 (البوابة نيوز) آالف جنيه في تهمة سب مواطن 20تغريم محمد األمين 

جنايات الجيزة، ببراءة مجدي الجالد رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، وتغريم محمد األمين رئيس مجلس إدارة  27قضت الدائرة 

 حسن مصطفى. صحفيين آخرين مبلغ عشرة آالف جنيه، في واقعة اتهامهما بسب وقذف محمد 1الجريدة و

 

 (الشروق) «القاهرة -أسيوط »إصابة رقيب شرطة وسائق في انقالب سيارة بطريق 

بسبب اختالل عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى أصيب رقيب شرطة وسائق في حادث انقالب سيارة نقل بطريق دهشور، 

 مستشفى الهرم، لتلقى العالج الالزم.

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/7/4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-3-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-10-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/3310772
http://www.youm7.com/story/2017/7/4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-3-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-10-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/3310772
http://gate.ahram.org.eg/News/1549149.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1549149.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1549184.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1549184.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2506737/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-41-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2506737/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-41-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7.html
https://www.albawabhnews.com/2597309
https://www.albawabhnews.com/2597309
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=ba2bf855-e1d2-45f1-a7be-1d55b5dcba41
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072017&id=ba2bf855-e1d2-45f1-a7be-1d55b5dcba41

