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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )بوابة األهرام( "الخارجية" تدين االعتداء على مسجد شمال لندن

ندن في حادث الدهس الذي استهدف المصلين بأحد المساجد في منطقة فينسبري بارك شمال ل المصريةأدانت وزارة الخارجية 

يوم اإلثنين، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من األشخاص، وجدد البيان التأكيد على رفض الساعات األولى من صباح 

 .أساس العرق أو الجنس أو المعتقد على مصر لكافة أشكال اإلرهاب وترويع اآلمنين والتمييز بين األشخاص

 

 )الشروق( ذات أهمية ومغزى تاريخي« حوض النيل»قمة «: الخارجية»

باسم وزارة الخارجية، إن قمة دول حوض النيل المقرر انعقادها الخميس المقبل، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي 

 ذات أهمية كبيرة ومغًزا تاريخًيا باعتبارها المرة األولى التي تنعقد فيها القمة ويجتمع زعماء دول حوض النيل.

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في اجتماع قمة دول حوض النيل

يوم، اإلثنين، متوجها إلى مدينة عنتيبي األوغندية، لحضوراالجتماع الوزاري لدول جية، سامح شكري، القاهرة، مساء غادر وزير الخار

 النيل، يوم الخميس المقبل.يونيو الجاري، ويعقبه اجتماع قمة دول حوض  00حوض النيل، المقرر يوم 

 

 )بوابة األهرام( شكري يبحث مع الدكتور مجدي يعقوب التعاون في إفريقيا

سة سالدكتور مجدي يعقوب المؤسس والرئيس الفخري لمجلس أمناء مؤصباح يوم اإلثنين استقبل سامح شكري وزير الخارجية 

مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب "مركز أسوان للقلب"، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة 

 مجدي يعقوب للقلب في إفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.

 

 )اليوم السابع( سفراء مصر والخليج لخارجية كوريا: قطع العالقات مع قطر بسبب دعمها لإلرهاب

 Kyu Leeاجتمع سفراء مصر واإلمارات والبحرين، والقائم بأعمال سفارة السعودية، المعتمدون لدى كوريا الجنوبية، بالسفير 

Jedng وفى هذا اإلطار، قالت الخارجية البحرينية فى ان  لسياسية، بمقر وزارة الخارجية الكورية.نائب وزير الخارجية للشؤون ا

الجانب العربى قدم فى االجتماع شرحا تفصيليا عن مستجدات األوضاع فى منطقة الخليج العربى، والدوافع التى دعت مجموعة 

 .وإغالق مجاالتها البرية والبحرية والجوية مع قطرمن الدول، ومنها البحرين، لقطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية 

 

 )بوابة األخبار( "قطان" يقيم مأدبة إفطار لإلعالميين المصريين

أقام السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي 

 الميين المصريين.العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، مأدبة إفطار في منزله، لمجموعة من كبار الصحفيين واإلع

http://gate.ahram.org.eg/News/1525634.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=cb9eff6e-8796-443f-a671-fe6eec89adbf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=cb9eff6e-8796-443f-a671-fe6eec89adbf
http://gate.ahram.org.eg/News/1525758.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525758.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525569.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525569.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/3290558
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/3290558
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501664/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501664/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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 )المصري اليوم( هيئة كبار العلماء بالسعودية: اإلخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة

هج الصحيحة، مبينة أنهم أكدت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوية أن جماعة اإلخوان المسلمين ليسوا من أهل المنا

 حزبيون يريدون الوصول إلى الحكم، وال يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة.

 

 )الوطن(السعودية توافق على التعاون مع مصر في الطاقة النووية 

 .عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اإلثنين، في قصر الصفا بمكة المكرمةرأس العاهل السعودي الملك سلمان بن 

الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية، السعودي  وقرر مجلس الوزراء

اء، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة كما قرر مجلس الوزر .0202وهو االتفاق الذي تم توقيعه بالقاهرة في 

 .0202والصناعة بين وزارة التجارة واالستثمار في المملكة، ووزارة التجارة والصناعة في مصر، والموقع أيضا بالقاهرة في عام 

 

 )الشروق( ية إسرائيلية إلى اتفاقية دوليةتحولت من اتفاقية مصر اتفاقية كامب ديفيدعشقى: أنور 

حول ما إذا كان انتقال  رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات السياسية واالستراتيجية بالسعودية اللواء أنور ماجد عشقى قال

على جزيرة تيران التى تعد جزءا من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، للسعودية فى أعقاب  السعودية السيادة

موافقة البرلمان المصرى سوف يؤدى لدخول السعودية ضمن االتفاقية، أوضح عشقى أنها تحولت من اتفاقية مصرية إسرائيلية 

لمعاهدات واالتفاقيات الدولية، مؤكدا أنه وفقا النتقال السيادة على تيران إلى اتفاقية دولية، والرياض من جانبها تحترم جميع ا

 .طئ السعودية إال بعد إذن المملكةيسمح للسفن اإلسرائيلية بالمرور فى الممر المالحى الدولى دون الوقوف على الشوا

 

 (00)عربي هيومن رايتش ووتش: الُعزلة التي يتعرض لها مرسي تقّوض حقوقه

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الُعزلة والظروف التي يتعرض لها الرئيس المصري محمد مرسي "تقّوض حقوقه في 

 الطعن في احتجازه وإعداد دفاعه في المالحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته"، الفتة إلى أن السلطات

 المصرية منعته بشكل غير قانوني من االتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150936
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150936
http://www.elwatannews.com/news/details/2227730
http://www.elwatannews.com/news/details/2227730
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=749bbc62-259a-4cf9-925a-c7953108cefa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=749bbc62-259a-4cf9-925a-c7953108cefa
http://arabi21.com/story/1015345/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AD
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) ولي عهد أبو ظبي يؤكد للسيسي أهمية دور مصر في المنطقة

 لةلدو المسلحة للقوات األعلى القائد نائب ظبي، أبو عهد ولي نهيان، آل زايد بن محمد الشيخ القاهرة، بمطار السيسي، استقبل

وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عقد جلسة مباحثات .المتحدة العربية اإلمارات

 .مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدينثنائية، تلتها جلسة 

 

 (اليومالمصري ) السيسي يشهد حفل إفطار األسرة المصرية اليوم

كل عام بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد  يقاميشهد السيسي، حفل إفطار األسرة المصرية، والذي 

 من الوزراء وعدد من الشخصيات العامة.

 

 (اليوم السابع) يوجه الحكومة بدراسة رفع الحد األدنى للزيادة المقررة باألجور والمعاشاتالسيسي 

باتخاذ اإلجراءات الالزمة  الحكومة السيسيأجرى السيسي، اتصاًلا هاتفًيا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حيث وجه 

 لدراسة ومراجعة رفع الحد األدنى للزيادة المقررة في األجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب.  

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) رئيس الوزراء ينفي ما تردد عن إقالة محافظ سوهاج

قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن السيسي للحكومة، وجه بمراجعة وباتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراسة ومراجعة رفع الحد 

ونفي رئيس الوزراء ما تردد عن إقالة محافظ  األدنى للزيادة المقررة في األجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب.

 ائعات التي انتشرت اليوم بإقالة محافظ سوهاج.سوهاج بعد الش

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة االجتماعية

الثالثاء اجتماع لجنة العدالة االجتماعية، لمتابعة جهود الحكومة فى تحقيق العدالة  يوميرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء 

االثنين اجتماع لتنقية بطاقات التموين والموافقة على مد مهلة تنقية يوم صباح وكان رئيس الوزراء قد ترأس .االجتماعية

 يوليو المقبل. ٥١بطاقات التموين لـ

 

 (اليوم السابع) يوجه كلمة لألمة فى احتفال "ليلة القدر" األربعاء سيسي"األوقاف": ال

عدًدا  يالسيسالسيسى، كلمة لألمة خالل احتفالية ليلة القدر، التى ستقام األربعاء المقبل، وسيكرم  أعلنت وزارة األوقاف، توجيه

 حفظة القرآن الكريم.من 

http://gate.ahram.org.eg/News/1525735.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525735.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150910
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1/3290808
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1/3290808
http://gate.ahram.org.eg/News/1525724.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525724.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3291544
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3291544
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1/3291511
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1/3291511
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 -الوفود األجنبية: 

 (اليوم السابع) طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة ولى عهد أبوظبى

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الثالثاء، حالة الطوارئ، استعدادا لمغادرة الشيخ محمد بن زايد آلـ نهيان، ولى عهد 

 تية، الذى زار القاهرة والتقى السيسي .أبوظبى ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلمارا

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) البرلمان يوافق نهائيا على تعديل الضريبة على الدخل ورفع حد اإلعفاء الضريبى

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون 

 جنيه. 2022جنيه إلى  2222، ويتضمن زيادة حد اإلعفاء الضريبى من 0222نة لس 10الضريبة على الدخل الصادر برقم 

 

 (برلماني) %02مجلس النواب: عالوة الغالء لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" بنسبة 

وافق مجلس النواب خالل جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح 

 ، بنسبة0202لسنة  10عالوة غالء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

 جنيها. 032جنيها وحد أقصى  22من األجر األساسى وبحد أدنى  02%

 

 (بوابة األهرام) جنيًها 022وبحد أدنى  %02البرلمان ُيقر زيادة المعاشات 

لمن تطبق عليهم قوانين  %02بزيادة المعاشات بنسبة وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة 

 جنيًها. 022بحد أدني  0/2/0202المعاشات اعتبارا من 

 

 (المصري اليوم) 0202 -0202يوافق نهائًيا على مشاريع قوانين بربط حساب ختامي الموازنة « النواب»

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة 

والجداول والمالحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة  0202 -0202للدولة للسنة المالية 

 مشروعا. 22وعددها  0202 -0202االقتصادية للسنة المالية 

 

 (الوطن) عبد العال لـ"النواب": "بالش إشاعات ال يوجد زيادات في األسعار حتى اآلن"

لدولة من غير المخاطبين بقانون طالب عدد من النواب، أثناء الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العالوة الخاصة للعاملين با

الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، بزيادة الرقابة على األسعار وعدم اتخاذ أي إجراءات من الحكومة زيادة األسعار، قائلين: 

قائال: "بالش ومن جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  .""مديش للنواب عالوة من هنا، ونزود األسعار من هنا

 ."نمشي وراء اإلشاعات، حتى هذه اللحظة ال يوجد أي زيادات

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/6/20/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%89/3291813
http://www.youm7.com/story/2017/6/20/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%89/3291813
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AF/3291165
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AF/3291165
https://m.parlmany.com/News/4/185143/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://m.parlmany.com/News/4/185143/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1525691.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525691.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150677
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150677
http://www.elwatannews.com/news/details/2226347
http://www.elwatannews.com/news/details/2226347
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 (اليوم السابع) عبد العال: "لو تعديالت ضريبة الدخل فيها شبهة عدم دستورية هشتغل شغالنة تانية"

ور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه إلى أحد النواب المعترضين على تعديالت الضريبة على الدخل: قال الدكت

 "لو فى القانون شبهة عدم دستورية، هشتغل شغالنه تانية وهغير المهنة".

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) األحرار نواب من الهيئة البرلمانية لحزب المصريين 2عالء عابد: استبعاد 

قال النائب عالء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، إن قبول لجنة شئون األحزاب التعديالت التي قدمها الحزب 

وأضاف أن الحزب قرر  راءات التي اتخذها الحزب منذ ديسمبر الماضي.على الئحته الداخلية، حسمت أية خالفات وتؤكد صحة اإلج

 .تزامات الحزبية في عدد من مواقفاستبعاد عدد من النواب من هيئته البرلمانية لمخالفتهم االل

 

 -نقابات: 

 (اليوم السابع) "الصحفيين" تبدأ التحقيق فى واقعة دخول قنوات إخوانية لمقر النقابة

أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين ،أنه تم فتح باب التحقيق بصورة رسمية فى اختراق النقابة من قبل بعض 

 وات القطرية وجماعة اإلخوان، وقيامها بنقل بث مباشر من داخلها خالل أحداث الثالثاء الماضى.القن

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) أمانى الخياط تهاجم عبد المنعم أبو الفتوح بعد تطاوله على مؤيدى "تعيين الحدود"

هاجمت اإلعالمية أمانى الخياط، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس مصر حزب القوية، بعد تطاوله خالل مقطع من لقاء 

ية تعيين الحدود البحرية من اإلدارتين المصرية والسعودية ووصفهم ، على المؤيدين التفاقBBCتليفزيونى مع قناة 

 بـ"الصهاينة العرب".

 

 (الشروق) الدول العربية واإلسالمية لم تقدم شيئا للعالم«: الحسيني»

إن الدول »عاًما، قائًلا:  0332تسائل اإلعالمي يوسف الحسيني، عما قدمته الدول العربية واإلسالمية في مجال البحث العلمي خالل 

سنة، الدول العربية طلع منها  0332خالل »واستطرد: «.العربية واإلسالمية لم تقدم أي شيء يخدم البحث العلمي، أو يفيد العالم

 «.أنتوا عايزين الغرب يحبنا على إيه؟! الزم نفكر ونسأل نفسنا، احنا قدمنا إيه؟»، «علماء تقريًبا 02والي كام عالم؟ ح

 

 (اليوم السابع) سنة سودة على بريطانيا وحادث دهس األمس له عالقة بمصر" 0202عمرو أديب: "

سنة سودة على بريطانيا فى العمليات اإلرهابية كما كان ذلك على فرنسا خالل العام   0202قال اإلعالمى عمرو أديب، إن " 

الماضى"، مشددًا على أن حادث الدهس الذى تعرض له مسلمى بريطانيا على يد مسيحى بمحيط مسجد "فينسيرى بارك" شمال 

أن مخطط الفرقة الذى وقعت فيه عاصمة الضباب كان يستهدف مصر فى المقام األول  لندن فجر اليوم له عالقة بمصر، موضًحا

ولكن كافة العمليات اإلرهابية التى وقعت والرامية لذلك لن تفلح، وتابع:"األمر جلل وخطير نظرًا لوجود تطرف مسلم ومسيحى 

 اآلن ببريطانيا".

http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3291181
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3291181
http://gate.ahram.org.eg/News/1525653.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525653.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/3291076
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/3291076
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89/3291064
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89/3291064
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=fae878e0-a7cc-444c-9771-3b59bff913ec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=fae878e0-a7cc-444c-9771-3b59bff913ec
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-2017-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D8%B3/3291538
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-2017-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D8%B3/3291538
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 -سوشيال ميديا: 

 (الوطن) على سد النهضة في طلعة تسجيل لمبارك: كان عندي طيارات تخّلص

نشرت صفحة "أنا أسف ياريس" على موقع "فيس بوك" تسجيًلا صورتًيا زعمت بأنه تسريب للرئيس األسبق حسني مبارك، 

سامح شكري، إلى أوغندا اليوم؛ للمشاركة في االجتماعات الوزارية يتحدث فيه عن "سد النهضة"، بالتزامن مع توجه وزير الخارجية 

وجاء في التسجيل المنسوب لمبارك قوله إنه كان يملك طائرة التوبوليف "أقدر أضرب  التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل.

 0200أول ما تنحيت، في أبريل السد وأخلص عليه في طلعة واحدة، لكن هاتضرب سد دلوقتي تقع مع كل األفارقة"، ويستكمل: "

 ابتدوا، وحياتك هايبنوه.

 

 (00)عربي جنود الجيش المصري يبيعون السكر

وجه نشطاء عبر مواقع التواصل اإلجتماعي؛ انتقادا حادا إلى نظام االنقالب بمصر وقيادات الجيش، بعد تداول مقطع ألفراد من 

مقطع المتداول، يظهر عدد من أفراد الجيش وفي ال الجيش المصري يبيعون السكر على عربات نقل وسط تجمع من المواطنين.

 جنيه". 02المصري يبيعون السكر وهم ينادون: بـ" 

 

 (مصر العربية) «أنا تمام وبخير»زياد العليمي ينفي القبض عليه: 

وأضاف  نفى البرلماني السابق، زياد العليمي، ما تردد ــ مؤخرا ــ من أنباء على بعض المواقع اإلخبارية تفيد القبض عليه.

 «.كل الزمال اللي اتصلوا ونبهونا للتصحيحأنا تمام وبخير، شكًرا ل»قوله: 

 

 (مصر العربية) زياد العليمي ُيناشد باإلفراج عن طارق حسين

كتب و «.تيتو»المحامي، طارق حسين، الشهير بـطالب البرلماني السابق، زياد العليمي، السلطات األمنية في مصر باإلفراج عن 

عليه  -اللي عامل شهادة بحث حالة جنائية من أقل من سنة علشان يلتحق بنقابة المحامين  -وفجأة يظهر إن طارق حسين »

ق ملحوظة: طار»واختتم تدوينته قائال:  «.٩٠٠٢حكم في محافظات مختلفة، منها حكم في قضية تبديد منقوالت زوجية في ٥٥

 «.كان في إعدادي، احرية لطارق حسين ٩٠٠٢في 

 

 (مصر العربية) ليليان داود تطالب باإلفراج عن طارق حسين

وكتبت  .ية واالجتماعيةناشدت اإلعالمية اللبنانية، ليليان داوود، بالحرية للشاب طارق حسين، المحامي بمركز الحقوق االقتصاد

طارق حسين محامي عرف بصاحب تهمتين متناقضتين، قلب نظام مرسي واالنتماء لجماعة اإلخوان! اليوم محتجز بدون وجه »

 «.الحرية_لطارق_حسين»#، وأرفقت تغريدتها بهاشتاج «حق وبيتضرب

 (مصر العربية) شقيق طارق حسين: "قالوله هنوريك نقدر نعمل فيك إيه لو فضلت عايش"

حسين، المحامي بمركز الحقوق كشف محمود حسين الشهير بـ "معتقل التيشيرت"، عن آخر ما توصل إليه بشأن شقيقه طارق 

وقال "قدرت أشوف طارق خمس دقائق وعرفت منه ملخص اللي حصل معاه امبارح، امبارح بعد ما  االقتصادية واالجتماعية".

 رجع القسم بقرار اإلخالء سبيل".

http://www.elwatannews.com/news/details/2225228
http://www.elwatannews.com/news/details/2225228
http://arabi21.com/story/1015432/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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%A7/1447676-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87--%C2%AB%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%B1%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%A7/1447676-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87--%C2%AB%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%B1%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%A7/1448186-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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%A7/1448186-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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%A7/1447959-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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%A7/1447959-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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%A7/1447913-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86---%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%88-%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4
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%A7/1447913-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86---%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%88-%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4
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 (ةمصر العربي) عالء األسواني: كيف تفرج النيابة عن طارق حسين ثم يحتجزه أمن الدولة؟

وتساءل "كيف  ."علق األديب والروائي عالء األسواني، على واقعة إخالء سبيل المحامي والحقوقي طارق حسين الشهير بـ "تيتو

تقرر النيابة اإلفراج عن طارق حسين ثم تقرر أمن الدولة احتجازه، هذه اإلجابة عن سؤال السيسي على اإلفطار، مش بتصدقونا 

 ليه؟ عرفت ليه؟".

 

 (مصر العربية) «تيران وصنافير مصرية»يوزعون أكياس بلح بداخلها ورقة مواطنون 

تيران وصنافير »أيد مواطنون مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك عن طريق وضع قصاصات ورقية صغيرة ُكتب عليها 

« فيس بوك»وتداول مستخدمو موقع التواصل االجتماعي .، داخل أكياس للبلح، وقاموا بتوزيعها لحظة أذان المغرب«مصرية

 داخلها القصاصات الورقية، وأكد البعض أن الواقعة حدثت في محافظة اإلسماعيلية.صوًرا ألكياس البلح ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1447739-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%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%A7/1448084-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%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%A7/1448084-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي
 

 (بوابة االخبار) شرائح جديدة للضرائب على الدخل.. فئة واحدة معفاة 2

ي ، كآلتعلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ،وافق مجلس النواب بشكل نهائي

، %02) 32222جنيه حتى  2022أكثر من الشريحة الثانية : ،جنيه في السنة )معفاة من الضريبة( 2022الشريحة األولى : حتى " 

، %02) جنيه 022222جنيه حتى  32222الشريحة الرابعة : أكثر من ، %02) 32222جنيه حتى  32222الشريحة الثالثة : أكثر من 

 ".%00.2جنيه  022222الشريحة الخامسة : أكثر من 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 0. 2"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 

 2أنه جرى طرح سندات خزانة أجل ، حيث مليار جنيه 0. 2طرحت وزارة المالية اليوم االثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

سنوات  02، وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل %01. 331مليون جنيه ، بمتوسط سعر فائدة بلغ  222سنوات بقيمة 

 .، %01. 332مليون جنيه ، بمتوسط سعر فائدة  222بقيمة 

 

 (رصد) «ويسقناة الس»تكلفته مليار دوالر.. انسحاب أمير سعودي من مشروع مشترك مع 

كشفت مصادر ُمّطلعة أن مستثمًرا سعودًيا قّرر تجميد إقامة مشروع ضخم كان ُمقرًرا تأسيسه في مصر بالتعاون مع هيئة قناة 

وأكدت المصادر أن األمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس  ،تكلفته االستثمارية مليار دوالر السويس، وتبلغ

السعودية، تراَجَع عن إنشاء ُمجّمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة « الخبرات الدولية»مؤسسة 

 .االتفاق اعتراضات على بنود، بسبب قناة السويس بتكلفة استثمارية ُتقّدر بنحو مليار دوالر

 

 (مصر العربية) بدء تخزين المياه في سد النهضة أول يوليو.. ومصر تفقد مليون فدان سنوًيا

د من عد أكد، وتبدأ إثيوبيا في تخزين المياه خلف سد النهضة أول يوليو المقبل تزامًنا مع موسم الفيضان وموعد سقوط األمطار

مليار  22ات من خالل بحيرة التخزين التي تستوعب ما يقرب من سنو 2أو  3أن بدء إثيوبيا فعلًيا في تخزين المياه لمدة الخبراء 

مليار متر مكعب من النيل األزرق سنويا عن مصر والسودان، ما يفقد األخيرة مليون  02أو  02متر مكعب، يعني حجب ما يقرب من 

 مليارات متر مكعب. 2فدان سنوًيا مقابل تخزين 

 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر 022 بنك مصر يوقع قرض مع اإلفريقي للتنمية بـ

كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن اعتزام البنك توقيع قرض مع البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد 

 وأضاف عاكف المغربي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن قيمة القرض تبلغ، اري" أفريكسم بنك"، نهاية األسبوع الج

 لتمويل التجارة. همليون دوالر، وسيتم استخدام 022

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501895/1/5-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84..-%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501895/1/5-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84..-%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501831/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5.-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501831/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5.-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://rassd.com/208614.htm
http://rassd.com/208614.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1448067-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88--%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1448067-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88--%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501803/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501803/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.html
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 (بوابة االخبار) مليون يورو ٩٢٠وزيرة التعاون الدولي توقع قرض بقيمة 

 ٩٢٠وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى ، اتفاقية قرض مع البنك االوربي إلعادة اإلعمار قرض بقيمة 

وقال الوزير أن مصر لديها مشكلة فى هيئة ، جرار سكة حديد ،  بحضور وزير النقل هشام عرفات ٥٠٠مليون يورو لتمويل شراء 

 قائًلا " نعمل على تطوير هيئة السكة الحديد وزيادة إيرادات الهيئة . السكة الحديد،

 

 (الشروق) 0202زيادة فى االستثمارات األجنبية المباشرة لمصر خالل  %02األونكتاد: 

مليار دوالر، مستفيدة  1.0لتسجل  0202خالل عام  %02ارتفعت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة على مصر بنسبة 

« نكتاداألو»من عمليات الكشف عن حقول الغاز الطبيعى فى الصحراء الغربية، وفقا لتقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 عالمى، والصادر مطلع الشهر الحالى.عن االستثمار ال

 

 (الشروق) مصادر: االنتهاء من ترسية مناقصة مد كابل الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

لكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى بدأ فى خطواته كشف مصدر مسئول فى وزارة ا

الجدية خالل الفترة الحالية، حيث تم االنتهاء من ترسية مناقصة إنشاء مد الكابل البحرى بين البلدين، ويتم حاليا تحليل العروض 

 .سبتمبر المقبل، تمهيدا لتوقيع العقد مع الجانب السعودىعن الفائز وسيعلن الفنية المقدمة من الشركات المختلفة 

 

 (الشروق) يحسم توقيت زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء« األعلى للطاقة»

 ،ى إن المجلس األعلى للطاقة سيحسم فى اجتماعه المقبل توقيت وحجم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباءقال مصدر حكوم

خالل يوليو المقبل أو أغسطس  %32إلى  32وكانت الحكومة تعتزم تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 

 على أقصى تقدير.

 

 (مصر العربية) أشهر 3غير البترولية ألسبانيا في زيادة في صادرات مصر  % 22.2

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق االسباني خالل الربع األول من العام 

مليون يورو خالل نفس الفترة  11.1مليون يورو مقارنًة بنحو   022.3حيث بلغت   %22.2رة تقدر بنحو الجاري حققت زيادة كبي

 .خالل الربع األول من العام الجارى %00.3كما انخفضت الواردات المصرية من أسبانيا بنسبة ، 0202من عام 

 

 

 (رصد) اشهر 2تراجع بإيرادات قناة السويس خالل  % 2.3

 2.3بنحو  0202إستمرارا لسلسه الخسائر، أظهرت أخر البيانات تراجع إيرادات قناة السويس خالل الشهور الخمسة األولى من العام 

قناة السويس خالل الشهور  . وبلغت إيرادات0202مليار دوالر، مقارنة بنفس الفترة من العام  0.223، حيث بلغت عائداتها نحو %

 مليار دوالر . 0.220،  0202مايو  -الخمسة األولى، يناير

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501762/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%A2%D9%A9%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501762/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%A2%D9%A9%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=d4223bb3-b78f-486e-bfb6-0b772fb89f7f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=d4223bb3-b78f-486e-bfb6-0b772fb89f7f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=84de01a8-80f6-452b-b452-e73ae9074066
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=84de01a8-80f6-452b-b452-e73ae9074066
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062017&id=63464ed6-e6e1-4ba3-a4ad-bdd849e61537
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062017&id=63464ed6-e6e1-4ba3-a4ad-bdd849e61537
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1448237-77-6---%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1448237-77-6---%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://rassd.com/208625.htm
http://rassd.com/208625.htm
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (الوطن) النقطاع المياه منذ شهر« الساحلى الدولى»قرى بالبحيرة يقطعون  2أهالى 

، التابعة لمركز 2قطع المئات من أهالى قرى الشعيرة الكبرى، والشنديدى، ومنشأة صيرة، وعزبة على، والشعيرة الصغرى، وعزبة 

الشرب عن منازلهم ألكثر من شهر، دون أى استجابة من ، احتجاجًا على انقطاع مياه البحيرة، الطريق الساحلى الدولىكفر الدوار ب

 .مسئولى الوحدة المحلية أو شركة مياه الشرب

 

 قضايا المجتمع-0

 

 التعليم

 (الوطن) دقيقة من بدء االمتحان 32صفحات الغش تتداول "ديناميكا الثانوية" بعد 

دقيقة من الوقت األصلي  32بدأت صفحات الغش اإللكتروني تتداول امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، بعد مرور 

 لالمتحان الذي ينتهي الساعة الحادية عشرة.

 

 السياحه

 (بوابة االهرام) "السياحة": ال صحة لصدور قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين

نفى يحيى راشد، وزير السياحة، صدور قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ والغردقة، إال بعد 

الدقة قبل نشر مثل وشدد راشد على ضرورة تحري ، إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول علي موافقة أمنية مسبقة

 هذه األخبار، مناشدا الصحافة ووسائل اإلعالم الرجوع الى وزارة السياحة للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها قبل نشرها.

 

 الزراعه

 (الشروق) يوضح سبب حظر السعودية للفراولة المصرية« تصديري الحاصالت الزراعية»

منها تصدر  %22قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية، إن الصادرات الزراعية المصرية، نسبة 

األوروبية كانت واضحة من بداية األمر في تحديد  ، أن الدول«الدمرداش»وأضاف  ،تصدر للدول األوروبية %32للدول العربية، و

أن السبب وراء رفض المملكة العربية السعودية الفراولة  ، وأكملمعايير معينة لجودة وسالمة الحاصالت الزراعية المصدرة لها

 المصدرة لها، هو أنها بدأت مؤخًرا في االهتمام بمعايير سالمة الغذاء.

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2226893
http://www.elwatannews.com/news/details/2226893
http://www.elwatannews.com/news/details/2227736
http://www.elwatannews.com/news/details/2227736
http://gate.ahram.org.eg/News/1525738.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525738.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=3da49dab-f5f1-4fa7-bb3d-5a03ac7773a2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=3da49dab-f5f1-4fa7-bb3d-5a03ac7773a2
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 الصحه

 (الوطن) المصابة بعقر الكالب الضالة في حميات أسوانوفاة الحالة الثالثة 

شهدت مستشفى حميات أسوان، وفاة الحالة الثالثة خالل صيف هذا العام، نتيجة عقر ومهاجمة الكالب الضالة، حيث توفى شاب 

 متاثًرا بإصابته بمرض السعار، نتيجة عقر كالب ضالة له منذ نحو شهرين.عاًما"،  31يدعى "ع. أ. ع، 

 

 الطرق والمواصالت

 (بوابة االخبار) في التجمع الخامس« التسعين»هبوط أرضي بمنزل كوبري 

دس المروري نتيجة هبوط أرضي مفاجئ بمنزل كوبري التسعين في االتجاه القادم شهدت منطقة التجمع الخامس، حالة من التك

وأغلق الطريق أمام حركة السيارات ووضع المتاريس الحديدية، مما دفع قائدي ، من محور المشير طنطاوي المؤدي لالرتكاز األمني

 لتكرار الهبوط األرضي للمرة الثانية في أقل من شهرين.السيارات إلى الهروب من الزحام المروري، وسط استياء من قاطني المنطقة 

 

 (اليوم السابع) انتظام حركة القطارات بسوهاج عقب توقفها بسبب عطل بجرار قطار مخصوص

مخصوص فوارغ سوالر أسوان  0201ارات السكة الحديد بسوهاج عقب تعطلها وتوقفها بسبب القطار رقم انتظمت حركة قط

 رحالت قادمة من أسوان فى اتجاه القاهرة . 3القاهرة أثناء دخوله المحطة، مما نتج عنه تأخر 

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) تواضروس يزور شيخ األزهر ويقدم التهنئة للمسلمين بعيد الفطر

يونيو، تواضروس الثاني، لتقديم التهنئة لفضيلته وكافة المسلمين بعيد  01استقبل شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، اإلثنين 

ه، أكد تواضروس أن المسلمين والمسيحيين يعيشون على أرض الوطن في تالحم وأخوة وتواصل، وأنَّ من جانب، والفطر المبارك

 .العالقات القوية بين األزهر والكاتدرائية تعد نموذجا فريدا في التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد

 

 (اليوم السابع) تواضروس يطير ألستراليا فى أغسطس ويتوجه ألمريكا فى أكتوبر المقبل

، رأكتوبيعود تواضروس لزياراته الخارجية مرة أخرى فى أغسطس المقبل، حيث يزور أستراليا فى أغسطس والواليات المتحدة فى 

وسوف أكدت المصادر إن هناك ترتيبات على أعلى مستوى لهذه الزيارة وستكون زيارة رعوية فقط  لبحث مشكالت الكنيسة و

 .تتضمن الزيارة عدًدا من اللقاءات مع المسئولين األمريكيين بعد التغيرات التى طرأت على اإلدارة األمريكية فى عهد ترامب

 

 أخرى

 (الشروق) بشأن الوضع النقابى فى مصر« خيبة أمل»يعرب عن  «مؤتمر العمل الدولى»

الها فى جنيف، عما وصفته لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعم 022أعربت لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة عن الدورة 

بشأن ما اعتبرته إخفاًقا من الحكومة المصرية فى توفير مشروعى قانونى العمل والمنظمات النقابية بشكل « خيبة أملها»بـ

  فيما يتعلق بعدم جعل تنظيم نقابى واحد ظاهرة مؤسسية. وخاصةالتى وقعت عليها مصر،  12متسق مع أحكام االتفاقية 

http://www.elwatannews.com/news/details/2226830
http://www.elwatannews.com/news/details/2226830
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501953/1/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501953/1/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3.html
http://www.youm7.com/story/2017/6/20/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3291727
http://www.youm7.com/story/2017/6/20/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3291727
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501718/1/%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-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501718/1/%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-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8.html
http://www.youm7.com/story/2017/6/20/%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-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/3291626
http://www.youm7.com/story/2017/6/20/%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-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/3291626
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062017&id=98999147-c8ac-488d-9fba-52a7586e1a7f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062017&id=98999147-c8ac-488d-9fba-52a7586e1a7f
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) وزير الداخلية ُيوقع وثيقة تعاون فني مع نائب وزير األمن العام في الصين

تشن زيمين نائب وزير األمن العام بجمهورية الصين الشعبية، الذى يزور البالد  ،استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

توقيع وثيقة تعاون فنى للتعاون فى عدد من المجاالت األمنية وتم  حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

 .المتخصصة

 

 (المصري اليوم) سجينًا بمناسبة عيد تحرير سيناء 020اإلفراج بالعفو والشرطي عن 

عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات نزالء السجون على مستوى الجمهوريةوانتهت أعمال اللجان إلى 

كما باشرت اللجنة العليا للعفو  اإلفراج الفعلي عنهم.نزيال ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو؛ حيث تم  031انطباق القرار على 

 نزيال إفراجا شرطيا. 003فحص حاالت مستحقي اإلفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ وانتهت أعمالها إلى اإلفراج عن 

 

 (الشروق) مصر تحجب موقعي النسخة اإلنجليزية لصحيفتين تركيتين

وقال مستخدمون، اليوم، إنهم ال  .رصد متابعون، اليوم اإلثنين، حجب مصر لموقعي النسخة اإلنجليزية لصحيفتين تركيتين

ولم يصدر بعد أي تعقيب من أي جهة  .«ديلي صباح»و« حرييت»ة اإلنجليزية لصحيفتي يستطيعون الوصول لموقعي النسخ

 حكومية مصرية.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) سنوات للضابط قاتل "شيماء الصباغ" 02السجن المشدد 

سنوات للضابط مالزم أول  02جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس حضوريا بالسجن بمحكمة  02قضت الدائرة 

ياسين صالح المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، التي قتلت في مسيرة بوسط البلد، وإعادة الدعوى المدنية للمحكمة 

 المختصة.

 

 (الوطن) الدولةحبس قيادي سابق بـ"تمرد" في دمياط: نشر عبارات محرضة ضد 

أيام على  3أبريل الديمقراطية بدمياط سابقا،  2قررت النيابة العامة في دمياط، حبس قيادي سابق بحركة "تمرد" وعضو بحركة 

عبارات عليها، تتعلق باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر ذمة التحقيق، بتهمة إساءة استعمال وسائل التواصل االجتماعي، ونشر 

 والسعودية، من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1525682.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525682.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150688
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1150688
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=d9625200-967e-4cec-8826-4c167978a01b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=d9625200-967e-4cec-8826-4c167978a01b
http://gate.ahram.org.eg/News/1525561.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1525561.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2226509
http://www.elwatannews.com/news/details/2226509
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 (اليوم السابع) مباحث اإلنترنت: عصابة دولية تقف وراء ابتزاز أحمد أبو هشيمة ماديا عبر إنستجرام

كشفت مباحث اإلنترنت بوزارة الداخلية، أن تشكيال عصابيا دوليا يقف وراء ابتزاز رجل األعمال أحمد أبو هشيمة ماديا عبر موقع 

 التواصل االجتماعى إنستجرام.

 

 (الشروق) آخرين بالشرقية 1إخوانيين وبراءة  2السجن سنة لـ

متهمين من جماعة اإلخوان ،  2قضت محكمة جنايات الزقازيق دائرة االرهاب المنعقدة في بلبيس؛ السجن سنة مع الشغل لـ

الهتمامهم باالنتماء إلى جماعة محظورة، والتظاهر بدون تراخيص وحيازة ألعاب نارية  متهمين آخرين؛ وذلك 1وبراءة لـ

 ومنشورات تحريضية.

 

 -اعتقاالت: 

 (مصر العربية) بعد توقيع "تيران وصنافير" 0220جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: القبض على 

إبريل  1محافظة منذ توقيع اتفاقية تيران وصنافير في  03في  حالة 0220رصدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر القبض على 

 .0202يونيو  01وحتي  0202

 

 (التحرير) القبض على محامى عمال أسمنت طرة التهامه بالتحريض على التظاهر

كشفت مصادر قانونية مطلعة، عن أن أجهزة األمن بالقليوبية ألقت القبض على المحامى طارق حسين، عضو المركز المصرى 

السبت، من منزله بمنطقة الخانكة، بناًء على محضر تحريات تم إعداده بشأنه يفيد تحريضه على  يوملحقوق اإلنسان، فجر 

  .التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9/3291274
http://www.youm7.com/story/2017/6/19/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9/3291274
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=8605df7f-0f0b-4874-8a6b-3bce655d4e55
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=8605df7f-0f0b-4874-8a6b-3bce655d4e55
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%A9/1448225-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--1572-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
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%A9/1448225-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--1572-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.tahrirnews.com/posts/788855/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.tahrirnews.com/posts/788855/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
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 سادسالمحور ال

 تطورات المشهد العسكري

 

 (الشروق) جنيًها 022بحد أدنى  %02البرلمان يقر زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 

 0اعتبارا من  %02نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة  وافق مجلس النواب بصوره

جنيًها شهريا وبما ال يجاوز الحد  022وبحسب مشروع القانون، ُتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى  يوليو المقبل.

 .األقصى للزيادة المقررة

 

 )مصرالعربية( «حماة الوطن»الصاعقة الذي أطاحت به تيران وصنافير من أسامة أبو المجد ..ضابط 

تغير مفاجئ في الرأي أطاح باللواء أسامة أبو المجد من مناصبه الحزبية داخل حزب حماة الوطن، الذي يحتل الترتيب الرابع في 

 بب "مصرية"جزيرتي تيران وصنافير.قائمة الهيئات  البرلمانية  الحزبية  بمجلس النواب ، ويضم عدد كبير من العسكريين بس
بعد أن كان أبو المجد  يروج لسعودية الجزيرتين إذا بتغير مفاجئ دفعه للتصويت برفض اتفاقية تعيين الحدود البحريةبين 

 مصر والسعودية خالل مناقشتها في لجنة الدفاع واألمن القومي بالبرلمان .

 
 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( المرشحين لتولى المناصب القياديةمحمود حجازى يلتقى عدًدا من الضباط 

فى إطار اهتمام القوات المسلحة بإعداد القادة، التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الضباط 

حواًرا موسًعا مع القادة والضباط استمع فيه آلرائهم  "حجازى"وأدار  ى المناصب القيادية بالقوات المسلحةالمرشحين لتول

 حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. .واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجاالت

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=bbc94159-dd10-486f-b3a4-6528e1132772
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062017&id=bbc94159-dd10-486f-b3a4-6528e1132772
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%A9/1447606-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF--%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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%A9/1447606-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF--%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.mod.gov.eg/mod/ConfDetails.aspx?id=24192
http://www.mod.gov.eg/mod/ConfDetails.aspx?id=24192
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )اليوم السابع( الجوية تستهدف تجمعا لقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس بشمال سيناءالقوات 

لقيادات أنصار قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن القوات الجوية استهدفت تجمعا 

أكدت مصادر أن الضربة الجوية التى استهدفت تجمع أنصار بيت المقدس بشمال سيناء، أسفرت  بيت المقدس بشمال سيناء.

وأوضحت المصادر أن القوات الجوية استهدفت تجمع ألنصار بيت  .ّعن مقتل ما ال يقل ّعن خمس قيادات رئيسية  بالتنظيم

مؤكدة ّعن أماكن تواجدهم، وصدرت األوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبمتابعة كاملة المقدس بعد ورود معلومات 

من الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، واالنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى، رئيس األركان. وكان العقيد تامًر الرفاعى، 

 بيت المقدس بشمال سيناء. قد أكد أن القوات الجوية استهدفت تجمع  لقيادات أنصار

 

 )بوابة األخبار( وتدمير مخزن متفجرات بشمال سيناءأشخاص  3مقتل 

مسلحين  3عن مقتل  قامت بها عناصر من القوات المسلحة المصرية في مناطق بمحافظة شمال سيناء مداهماتسفرت أعمال أ

 المسلحة.عشة خاصة بالعناصر  03دراجة نارية و 03واكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على مواد متفجرة، وحرق عربتي دفع رباعي و

 

 )بوابة األخبار( اءالجيش الثاني يوزع آالف الحصص التموينية على أهالي شمال سين

قامت عناصر الجيش الثاني الميداني بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء بتوزيع آالف من الحصص التموينية المجانية على أبناء 

 بشمال سيناء . القرى والتجمعات السكانية
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