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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )بوابة األهرام( الخارجية تصف العالقات المصرية السودانية بـ"الخاصة"

ق المتحدث وعل قات المصرية السودانية بالخاصة.العال  باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد وصف المتحدث الرسمي

على إرجاء عقد اجتماعات لجنة المشاورات السياسية المصرية السودانية المشتركة في الخرطوم، قائاًل: "إن باسم وزارة الخارجية 

 موعد األساسي هو األول من أغسطس في العاصمة السودانية الخرطوم.يوليو، ولكن ال 10الموعد لم يكن مقرًرا له يوم 

 

 )بوابة األخبار( سامح شكري يترأس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسودان..األربعاء

يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، األربعاء المقبل، في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، على 

 ال المتحدث باسم الخارجية السودانية،  قريب اهلل خضر، إن اإلجتماعات ستبحث مجملوق .رأس وفد رفيع المستوى بالخرطوم

 .العالقات الثنائية بين البلدين

 

 )اليوم السابع( الخارجية: أطراف دولية تدخلت سلبيا فى عالقة مصر والسودان

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن العالقات المصرية السودانية عالقات خاصة، موضًحا أن 

لبية، ربما من أطراف خارجية، وتوترات نتيجة التناول اإلعالمى فى البلدين، الذى كان العالقة بين البلدين كانت محل تدخالت س

 سببا فى إحداث بعض التوتر.

 

 رام(بة األه)بوا محمد بن زايد يستقبل شيخ األزهر ويبحث معه القضايا والتحديات التي تواجه العالم اإلسالمي

استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي يزور اإلمارات، لترؤس االجتماع العاجل 

 لمناقشة تصعيد االحتالل انتهاكاته ضد المسجد األقصى الشريف. في أبوظبيلمجلس حكماء المسلمين، الذي عقد، 

 

 )اليوم السابع( المتحدة حول الهجرةمصر تترأس مؤتمر األمم 

ترأس مساعد وزير الخارجية للعالقات متعددة األطراف السفير هشام بدر المؤتمر الرابع التحضيرى لمفاوضات األمم المتحدة 

ظمات الدولية حول عهد عالمى جديد بشأن الهجرة، والذى ُعقد فى مقر األمم المتحدة بحضور واسع من وفود الدول والمن

 المتخصصة، فضاًل عن ممثلى المجتمع المدنى واألكاديميين.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1558264.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558264.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2517852/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86...html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2517852/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86...html
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/3347687
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/3347687
http://gate.ahram.org.eg/News/1558403.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/3348268
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/3348268
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 )اليوم السابع( العراق: إجالء القائم بأعمال السفارة العراقية بكابل إلى مقر سفارة مصر

كابل الى السفارة  أعلنت وزارة الخارجية العراقية، االثنين، انه تم إجالء القائم بأعمال السفارة العراقية فى العاصمة االفغانية

 المصرية.

 

 )الشروق( والشعب المصري على استضافتنا« السادات»إمبراطورة إيران السابقة: ممتنة للرئيس 

فرح ديبا، زوجة الشاه محمد رضا بهلوي، إنها ممتنة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، والشعب قالت امبراطورة إيران السابقة، 

، خالل لقائها ببرنامج «ديبا»وأضافت  عاًما رغم األوضاع الصعبة وقتئذ. 12المصري على كرم استضافة العائلة اإليرانية منذ 

 .ة وتحب العودة إلى القاهرة دائماثنين، أنها تحب مصر ألسباب كثير، مساء اال«سي بي سي»، المذاع عبر فضائية «هنا العاصمة»

 

 (70)عربي صمت مصري "مريب" بعد فيلم إسرائيلي أكد عمالة أشرف مروان

والذي عمل مساعدا لعبد الناصر ومستشارا تنتج إسرائيل فيلما عن أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، 

ويثبت الفيلم، المأخوذ عن كتاب "المالك: الجاسوس المصري الذي أنقذ  .0121للسادات ورئيسا للهيئة العربية للتصنيع حتى عام 

بها بالفعل عام عاما، وأنه أنقذ إسرائيل من هزيمة أكبر بكثير مما لحق  72إسرائيل"، أنه كان عميال مخلصا إلسرائيل على مدى 

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي  .؛ حينما أخبر تل أبيب بموعد حرب أكتوبر قبل اندالعها بيوم كامل0121

 .ا الفيلموسياسيون الصمت المصري إزاء هذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3347444
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3347444
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=e3ebaa2a-64b6-49c2-8af0-ad395aa52b50
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=e3ebaa2a-64b6-49c2-8af0-ad395aa52b50
http://arabi21.com/story/1024621/%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%88
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 )العربي الجديد( مشاريع قوانينمصر: "نظريات" السيسي تتحول إلى 

كشفت مصادر برلمانية مصرية، أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، كلف رؤساء اللجان النيابية، هاتفيًا، بصياغة اقتراحات أدلى 

شة المقبل، ومناق  نعقاد مطلع أكتوبربها السيسي، في مشاريع قوانين فور انتهاء اإلجازة البرلمانية، وعودة مجلس النواب إلى اال

 عدد من االقتراحات بقوانين، للحد من الزيادة السكانية، ومكافحة جرائم اإلنترنت، فضاًل عن تنظيم اإلعالم.

 

 (مدي مصر) «تيران وصنافير»صحفيين لتأييدهم مصرية  4فصل «: اليوم السابع»بـ مصادر 

أربعة من صحفييها شفاهة بقرار فصلهم من العمل، وذلك بعد رفضهم التوقيع على إجازة « اليوم السابع»أبلغت إدارة تحرير 

جاء قرار اإلجازة ثم الفصل على خلفية موقف الصحفيين الرافض  .بدون راتب لمدة سنة بناء على طلب رئيس التحرير، خالد صالح

بين مصر والسعودية، وما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بحسب  التفاقية تعيين الحدود البحرية

 .«مدى مصر»مصادر تحدثت معها 

 

 (اليوم السابع) «التآمر مع مؤسسة إعالمية تابعة لحزب اهلل»بـ من صحفييها  1تتهم « اليوم السابع»

ين يبياًنا جاء فيه أن المستشار القانوني للصحيفة، أنور الرفاعي، سيتقدم بشكوى لنقابة الصحف« اليوم السابع»نشرت صحيفة 

التآمر مع مؤسسة »و« إساءتهم لليوم السابع»يطالب فيها بإحالة ثالثة صحفيين من المؤسسة إلى لجنة التأديب بدعوى 

 .(في إشارة إلى صحيفة األخبار اللبنانية)، «إعالمية تابعة لحزب اهلل اللبناني

 

 (اليوم السابع) الحقيقيةالسيسى يجتمع بالسفراء المرشحين للخارج ويشدد على ضرورة نقل الصورة 

 كما أكد ير الخارجية.اجتمع السيسى مع مجموعة من المرشحين للعمل كسفراء لمصر فى الخارج، وذلك بحضور سامح شكرى وز

ية يهدف لتحقيق التنم الذيأهمية نقل الصورة الحقيقية لما يجرى فى مصر من جهود لتنفيذ برنامج النمو االقتصادى المستدام 

الشاملة، والعمل على جذب المزيد من االستثمارات األجنبية الجديدة، وخاصة فى ضوء ما يتم إنجازه فى مصر من مشروعات 

 العديد من الفرص االستثمارية. عمالقة توفر 

 

 (بوابة يناير) عضو خالل شهر يوليو 103تعلن إسقاط قيد « المحامين»

، 7102قالت نقابة المحامين، إنه استمرارا للبحث وفحص األوراق والحاالت المقدمة من المحامين لتعديل وتجديد القيد لعام 

 .خالل شهر يوليو الجارى محاميقيد  103أسقطت لجنة القبول 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-1
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/30/news/u/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-4-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A3/
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/30/news/u/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-4-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A3/
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-3/3347110
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-3/3347110
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/3348068
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/3348068
http://yanairgate.net/?p=108783
http://yanairgate.net/?p=108783
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 (70يعربحركة غالبة تدعو المصريين مجددا للتظاهر )

وقالت "غالبة"  .نوفمبر المقبل، إلسقاط سلطة االنقالب العسكري 00دعت حركة غالبة الشعب المصري إلى التظاهر مجددا في 

في بيان لها: "بعد مراجعة أحرار مصر من الرافضين الستمرار الذل والمهانة والرضوخ لعصابة السيسي المجرمة، وبناء على نتائج 

 ".7102القادم لعام  00/00أجرته حركة غالبة على صفحتها الرسمية قررنا إطالق الدعوة لثورة الغالبة ليوم استطالع الرأي الذي 

 

 

 (بوابة األهرام) مصطفى الفقي: أرفض إغالق قناة الجزيرة.. ومواجهتها تتطلب إنشاء منبر إعالمي

كتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة اإلسكندرية، إن ما تقوم به دولة قطر من إقامة متاحف بها عدد من اآلثار والوثائق قال الد

المصرية، هو بمثابة "هاكر"، على التراث المصري، مضيًفا "هناك دول كثيرة سرقت التراث المصري ومن بينها إسرائيل التي لديها 

رغم ما تقوم بها قطر فأنا أرفض ما يطرح عن غلق قناة الجزيرة كمنبر إعالمي، وإن أردنا أن وتابع:  أرشيف أم كلثوم اإلذاعي".

 نواجهها فعلينا أن نقيم منبر إعالمي معارض.

 

 (بوابة األهرام) ألًفا 01عكاشة: "الداخلية" تعاني نقًصا كبيًرا في أعداد الضباط.. وعددهم ال يتجاوز 

قال مدير المركز الوطني للدراسات األمنية، العميد خالد عكاشة، إن حركة التنقالت والمعاشات داخل جهاز الشرطة هي خريطة 

ا يضع موسعة وُيعد أمًرا معقًدا، وأن الوزارة تضطر إلخراج البعض من القيادات والكوادر ألنها جزء من الجهاز اإلداري للدولة، مم

ن وزارة الداخلية الزالت تعاني من نقص فادح في عدد الكوادر من شريحة وأضاف أ الوزارة أمام بعض القيود في مثل هذه األمور.

ار وأش الضباط، وبرغم زيادة أعداد المقبولين في كليات الشرطة إال أن األمر له عالقة بالميزانية والدرجات الوظيفية في الوزارة.

 .ألف ضابط، وهو رقم غير كاف على اإلطالق ويحتاج بشكل عاجل إلى ما يقارب الثلث 01الضباط ال تتجاوز إلى أن أعداد 

 

 (الوطن) مصطفى الجندي: دعوة قطر لـ"تدويل الحج" رسالة شيطانية ودعوة لإلرهاب

الجندي، رئيس لجنة الشئون اإلفريقية بمجلس النواب، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان اإلفريقي، إن قال النائب مصطفى 

الدعوة القطرية بشأن تدويل الحج، بمثابة رسالة "إرهابية وإجرامية" من النظام اإلرهابي لدويلة قطر ممثاًل في تميم بن حمد 

وحذر الجندي، قطر وتركيا وإيران من ارتكاب أي أعمال  في موسم الحج المقبل. وعصابته اإلجرامية بتهديد حجاج بيت اهلل الحرام

إرهابية داخل األراضي السعودية المقدسة خالل موسم الحج المقبل، مؤكدًا أن هذه الدعوة الخبيثة والمرفوضة من قطر تؤكد 

 ة ضد الدول العربية واإلسالمية.أنه ال أمل في عدول قطر عن سياسة اإلرهاب وتؤكد استمرار سياسة تميم العدائي

 

 (الوطن) "عقيل" يعلن ترشحه على رئاسة "برلمانية الوفد": أرحب بأي منافسة

يترشح على منصب رئاسة  أكد النائب اللواء صالح شوقي عقيل، القائم بأعمال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه سوف

 الهيئة البرلمانية للحزب في دور االنعقاد الثالث لمجلس النواب.

 

 

http://arabi21.com/story/1024568/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/News/1558219.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558219.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1557916.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1557916.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2376041
http://www.elwatannews.com/news/details/2376041
http://www.elwatannews.com/news/details/2374988
http://www.elwatannews.com/news/details/2374988
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 (الشروق) العرابي: ال مجال ألي وساطات مع قطر بعد الكويت

السفير محمد العرابي، وزير الخارجية األسبق، وعضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب، إنه ال يوجد مجاًلا ألي وساطات  قال

مع قطر بعد الوساطة الكويتية، الفًتا إلى وضوح موقف كًلا من طرفي األزمة، وضرورة ثبات وتماسك موقف الدول األربع، 

 ر، تجاه قطر.السعودية واإلمارات والبحرين ومص

 

 (الشروق) «لو كل مصرية رفضت التحرش.. هيخلص»عمرو أديب: 

لو كل واحدة في مصر رفضت التحرش، »قائال: سنوات ضد متحرش،  3علق اإلعالمي عمرو أديب، على الحكم القضائي الذي صدر بـ

وأشار إلى معاناة السيدات من التحرش في مصر، بدءا من حدوث واقعة التحرش حتى رفض ذويهن اإلبالغ  «.هيخلص من مصر

ن عن الواقعة، وتعرضهن لحمالت من الهجوم واالنتقاد كما لو كن هن الجناة، مناشًدا كل فتاة أن تتمسك بحقها في الدفاع ع

 نفسها، واإلبالغ الفوري عن كل متحرش.

 

 )الشروق( من المصريين ضد رفع أسعار الوقود والكهرباء %00«: بصيرة»

)بصيرة(، استطالًعا لرأي المصريين حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نمط انفاق أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام 

من المصريين غير موافقين على رفع أسعار الوقود والكهرباء، في  %00واستهالك المصريين، لتظهر نتائج االستطالع إلى أن 

 لم يحددوا رأيهم. %2يوافقون و %73مقابل 

 

 )مصرالعربية( ملياًرا استثمارات األجانب بأذون الخزانة 010مليار دوالر.. و 24الديون الخارجية ترتفع لـ 

كشف البنك المركزي المصري فى أحدث تقرير شهري صادر له عن مؤشرات القطاع المصرفي الخاصة بالقروض والودائع، بجانب 

رير ارتفاع إجمالي ديون مصر الخارجية الي وأظهر التق مؤشرات االقتصاد الكلي الخاصة بالدين الخارجي واالستثمارات المباشرة.

وسجلت نسبة الدين  مليار دوالر. 0.3، بارتفاع قدره 7100مليار دوالر بنهاية  02.117، مقابل 7102مليار دوالر بنهاية مارس  21.22

الفرد من الدين الخارجي ، وبلغ متوسط نصيب 7100بنهاية  %12.0بنهاية مارس مقابل  %40.7الخارجي الى الناتج المحلي االجمالي 

 .7100دوالر بنهاية  010، مقابل 7102دوالر بنهاية مارس  231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=c5a027e7-4e3e-4a8b-aeb8-b6898b7ac314
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082017&id=c5a027e7-4e3e-4a8b-aeb8-b6898b7ac314
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=ca34c292-da9b-43dc-98c3-dafa779bb2c4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=ca34c292-da9b-43dc-98c3-dafa779bb2c4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=a3a68d1b-8455-4d92-9161-ba2d5186b6c6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=a3a68d1b-8455-4d92-9161-ba2d5186b6c6
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1455868-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%80-74-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1---%D9%88136-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1455868-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%80-74-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1---%D9%88136-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9
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 الثالثالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 (مصر مدي) كجمعية أهلية« المجموعة المتحدة»تأييد حظر التعامل مع 

التي يديرها « المجموعة المتحدة»أيدت محكمة القضاء اإلداري اليوم، قراًرا أصدرته وزارة التضامن االجتماعي بحظر التعامل مع  

* إللغاء قرار وجهته وزارة التضامن في  7111وقال البرعي إنه رفع الدعوى عام  المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، كجمعية أهلية.

، مضيًفا أنه أقام الدعوى على أساس أن «المجموعة المتحدة»األهلية تخطرها فيه بحظر التعامل مع للمنظمات  7112

شركة محاماة بالفعل وليست جمعية أهلية، وأوضح أنه لم يكن على علم بصدور قرار المحكمة اليوم، وأنه « المجموعة المتحدة»

 سيذهب غًدا للحصول على نسخة من حيثيات الحكم.

 

 (الشروق)الظواهري وبراءة نهائية لشقيق «.. خلية الظواهري»متهمين في  01دال من اإلعدام لـالمؤبد ب

، «خلية الظواهري»بـ متهمين في القضية المعروفة إعالميًّا  01قضت محكمة النقض، بتعديل أحكام اإلعدام الصادرة ضد 

فيما رفضت المحكمة موضوع طعن باقي  وبتأييد براءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، ليصبح الحكم نهائًيا باًتا.

 متهًما من بينهم محمد الظواهري. 00ورفضت أيًضا طعن النيابة على براءة  المتهمين الحاصلين على أحكام بالسجن،

 

 (اليوم السابع) القبض على اثنين من أعضاء تنظيم داعش بالسويس قبل توجههما إلى سيناء

اثنين من أعضاء تنظيم داعش قبل توجههما إلي سيناء وانضمامهم لتنظيم  علىتمكن جهاز األمن الوطني بالسويس من القبض 

 داعش في شمال سيناء.

 

 (بوابة يناير) لمدير مكتبة اإلسكندرية السابق بتهمة إهدار المال العامسنوات ونصف  1الحبس 

سنوات ونصف،  1قضت محكمة جنح باب شرق باإلسكندرية، بمعاقبة الدكتور إسماعيل سراج، مدير مكتبه السابق، بالسجن لمدة 

  بتهمة إهدار المال العام.

 

 (المصري اليوم) بمكتبة اإلسكندرية« إهدار المال العام»تحريك دعوى جنائية ضد سوزان مبارك في 

خص قضت محكمة جنح باب شرق باإلسكندرية، بنسخ صورة من أوراق قضية إهدار المال العام بمكتبة اإلسكندرية فيما ي

االتهامات التي وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد كل من سوزان ثابت وشهرتها سوزان مبارك، حرم رئيس الجمهورية األسبق، 

 حجازي، عضو مجلس أمناء المكتبة السابق، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما. عبد العزيزوالراحل 

 

 (بوابة األهرام) اتفاقية "تيران وصنافير" متهمين بالمنوفية في قضية تحريض على التظاهر ضد 1براءة 

متهمين، فى قضية التحريض على التظاهر، ضد تمرير اتفاقية  1قضت محكمة جنح شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، ببراءة 

زنون، وأحمد يسرى، وشهرته "كابو "، وهشام جمال، وشهرته "جيفارا"، فى تيران وصنافير، واإلساءة للدولة، وهم المحامى أحمد 

 ، بعد االستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، وسماع شهادة الشهود.7102إدارى مركز السادات لسنة  1301القضية رقم 

https://www.madamasr.com/ar/2017/07/31/news/u/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=31235fc5-fe11-49f6-8414-5bfd4acec1c6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=31235fc5-fe11-49f6-8414-5bfd4acec1c6
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87%D9%85%D8%A7/3348300
http://www.youm7.com/story/2017/7/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87%D9%85%D8%A7/3348300
http://yanairgate.net/?p=108829
http://yanairgate.net/?p=108829
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170406
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170406
http://gate.ahram.org.eg/News/1557779.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1557779.aspx
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 (بوابة األخبار) األهرام" للجنايات بقضية هدايا األهرام“لـ رؤساء سابقين  4النائب العام يحيل 

من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "األهرام" الصحفية القومية، إلى  4أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة 

ألف جنيه، والتي  070مليونا و 702م بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة محكمة جنايات القاهرة، وذلك التهامه

تعد أموالها فى حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد 

 سسة األهرام".القضية المعروفة إعالميا بـ "هدايا مؤ وهيالرئيس األسبق حسنى مبارك، 

 

 (المصري اليوم) في التحريض على العنف بالشرقية« إخوانًيا» 27لـ سنوات  01المشدد 

والمتهمين في من المنتمين لجماعة اإلخوان  72لـ سنوات  01قضت دائرة اإلرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بالسجن المشدد 

 جنايات مركز أبوحماد للتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة. 7103لسنة  00700القضية رقم 

 

 (70عربيشهور ) 0انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية بمصر خالل  707

، على خلفية 7102انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية بمصر خالل النصف األول من عام  707سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، 

حالة توثيق غير مباشر عبر  21منها بشكل مباشر عبر الفريق الميداني للمرصد، و 021ممارسة عملهم، الفتا إلى أنه تم توثيق 

 .مصادر صحفية وحقوقية

 

 (بوابة األهرام) سبتمبر 00تأجيل دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري من ترشيحات مجلس الدولة لجلسة 

دكروري، من رئاسة قررت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى 

 سبتمبر لإلعالن بالطلبات الجديدة المضافة من المدعي. 00مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس لجلسة 

 وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيا.

 

 (الشروق) سويفمساجين من قسم الواسطى ببني  3النيابة تحقق في هروب 

مساجين من قسم شرطة مركز الواسطى، حيث أرسل المحامى العام  3بدأت نيابة بنى سويف، التحقيق فى واقعة هروب 

 القسم شرطة الواسطى لمعاينة الحجز، وفتح تحقيق مع مسئوليه من الضباط واألمناء واألفراد.المستشارعماد على لجنة إلى 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2517734/1/%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%84-4-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2517734/1/%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%84-4-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170394
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170394
http://arabi21.com/story/1024586/262-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-6-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/News/1558126.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1558126.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=c65b42e4-93be-4e74-8362-89d6f2c43518
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31072017&id=c65b42e4-93be-4e74-8362-89d6f2c43518
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد العسكري

 

 (70)عربي رؤساء استخبارات دول الحصار يجتمعون بالمنامة

أنهى رؤساء استخبارات الدول المقاطعة لقطر اجتماعا في المنامة، ويعد هذا ثاني اجتماع من نوعه، بعد اجتماع سابق في 

 ، حسب وسائل إعالم مصرية لم تكشف تفاصيل اللقاء.الماضي  يوليو 4العاصمة المصرية القاهرة يوم 

 

 )مصرالعربية( من قصر مهجور لـ مزار سياحي« البارون»بأمر الجيش.. .. مليون جنيه 001بتكلفة 

تقرر إسناد ترميم قصر البارون إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، التي كلفت بدورها شركة المقاولون العرب، للبدء 

 ون جنيه مصري، ليصبح القصر متحفًا ومزارًا سياحيًا.ملي 001.212في الترميم خالل العام المقبل، بتكلفة تبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/1024674/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1455859-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4---%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1455859-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4---%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد السيناوي

 

 7102 يوليو 10في 

، ألف متر مكعب/اليوم 111على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة العريش بطاقة يصدق  عبدالفتاح السيسي -

 يشير المحافظ، ومتر، إلقامة المحطة 311متر * 111قطعة أرض في منطقة غرب العريش بمساحة  تخصصالمحافظة و

، حيث ستكفي لعدد مليون 7142إلى أن المحطة تدخل ضمن االستراتيجية المائية لمحافظة شمال سيناء حتى عام 

متر  3111لمساعيد بطاقة افتتاح محطتين لتحلية المياه في منطقة اب ويصرحونصف المليون مواطن في اليوم، 

 (المصري اليوم) مكعب لكل منهما خالل أيام لحل مشكلة المياه في مدينة العريش

المرحلة الثانية لمشروع سحارات سرابيوم والمحسمة،  ، يصرح بأن المهندس أحمد سعد زغلول، رئيس قطاع سيناء -

، بينما 7102الذى يستهدف نقل المياه العذبة من غرب قناة السويس الجديدة إلى شرق القناة، سينتهى فى مارس و

يستهدف نقل مياه الصرف الزراعى التى كان  ، والمشروع7102يونيو  11ينتهى العمل فى مراحل سحارات المحسمة فى 

من غرب القناة إلى شرقها، وليس  بعد معالجتها جزئياً  إلقاؤها فى بحيرة التمساح، بواقع مليون متر مكعب يوميًا،يتم 

ألف فدان فى سيناء، واالستفادة منها فى زيادة المساحات المستصلحة  21الستصالح  ، ويهدف المشروعنقل مياه النيل

ألف فدان، وحل أزمة مياه الرى بقرى األبطال  471ت المشروع، البالغة ألف فدان كمرحلة ثانية، من إجمالى مساحا 011إلى 

أكبر مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة، لنقل المياه من شرق القناة القديمة  وهووالتقدم والسالم بشرق القناة، 

غ عمق البيارة الواحدة نحو بيارات ضخمة الستقبال ودفع المياه، ويبل 4السحارة تتكون من ، وإلى شرق القناة الجديدة

مترًا محفورة تحت القناة الجديدة،  471أنفاق أفقية يبلغ طول النفق الواحد  4مترًا، مع  02مترًا، وقطرها الداخلى  01

 مترًا تحت منسوب سطح المياه، تحسبًا ألى توسعة أو عمليات تعميق مستقبالً  34أمتار، وعمقه  4ويبلغ قطر النفق 

 (المصري اليوم)

، في الربع األول من %00ي مصر بنسبة تنشر تقرير يتحدث عن انخفاض عائدات السياحة ف مجلة "نيوزويك" األمريكية -

 (مصراوي) ، نتيجة األحداث في سيناء7100عام 

أحد األوكار التابعة للعناصر التكفيرية بوسط يستهدف ما اسماه نى بالتعاون مع القوات الجوية لجيش الثالث الميداا -

( فرد آخرين 7القبض على عدد )و( دراجة نارية ، 7مقتل فرد تكفيرى وتدمير عربة دفع رباعى وعدد )، ويعلن عن سينا

 (مسلحة المصريةالمتحدث العسكري للقوات ال) أحدهما بحوذته مبالغ مالية كانت فى طريقها لدعم العناصر التكفيرية

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170234
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1170234
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1169941
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1169941
http://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017/7/31/1129513/-نيوزويك-تراجع-السياحة-طمس-المعالم-المميزة-لبدو-سيناء#Search
http://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017/7/31/1129513/-نيوزويك-تراجع-السياحة-طمس-المعالم-المميزة-لبدو-سيناء#Search
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1114567942007520

