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 June 2021 21||  365العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 وزيرة خارجية ليبيا: نتطلع لدور مصري يف توحيد املؤسسة العسكرية   
 عباس كامل يسلم البرهان رسالة من السيسي بشأن سد النهضة   
 أقطاي لـ “شكري": هذه مستحيالت تركيا.. أرسل رسائل للقاهرة   
 ميدل إيست آي: مؤيد سابق للسيسي يتنبأ بثورة جديدة يف مصر   
 باململكة العربية السعودية    ٢  - شترك طويق  ختام فعاليات التدريب امل  
  26مقتل املقدم أ.ح. ٔاحمد محمد شرف الدين رٔييس عمليات الكتيبة   

 مخابرات حربية واستطالع برصاص مسلحين ببئر العبد شمال سيناء  
 شخصيات مصرية وأمريكية تطالب بايدن بوقف إعدامات السيسي  

 هذا العدد:  يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الشروق(  وزيرة خارجية ليبيا: نتطلع لدور مصري يف توحيد املؤسسة العسكرية

)بوابة    جلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبيةالسيسي يؤكد دعم مصر للم
 األخبار(

 )بوابة األخبار(  الروسية« –يف اجتماع اللجنة »املصرية »الخارجية« تستض

 )بوابة األخبار( شكري: مصر وماليزيا يعمالن ىلع التعاون املشتركة

 )بوابة األخبار( السيسي: نحرص ىلع التعاون مع ماليزيا يف املحافل الدولية 

 )بوابة األخبار( السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=44b72852-f395-4127-a8f4-9f6ce8a12b5c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400795/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400795/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400804/1/%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400796/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400690/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400718/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2021 21 || 365العدد 

 

 

 

 

 

 

 )بوابة األهرام( : مؤتمر برلين نقطة مهمة فى استقرار ليبياشكري سامح 

شكري يبحث تحقيق التهدئة املستدامة يف غزة مع ممثل االتحاد األوروبي لعملية  
 )الشروق(  السالم

  

واملرتزقة  األجنبية  القوات  بسحب  تبدأ  ليبيا  سيادة  استعادة  يشدد:    السيسي 
 )اليوم السابع( 

 )الجزيرة( محلالن سياسيان من مصر وإثيوبيا: أمريكا لن تفرض حال بشأن سد النهضة  

 )الشروق(  هداف ميليشيا الحوثي مناطق مدنية بجنوب السعوديةمصر تدين است 

 )الشروق(يوليو املقبل   4تأجيل قضية السفينة إيفر جيفين إلى جلسة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2812491.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=ec4665b1-b968-41c3-b665-d960c7af11df
https://www.youm7.com/story/2021/6/20/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5361725
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/19/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=f07d7b8e-df94-4740-8eaa-8a2e7dd44a03
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=793aa12b-3532-41f1-ae92-b59e86ecbec5
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 ( 21)عربي عباس كامل يسلم البرهان رسالة من السيسي بشأن سد النهضة

 )الدفاع العربي( الجيش األميركي ُيعرب عن قلقه من “سد النهضة” 

أزمة السد.. السودان: عدم االتفاق ىلع امللء الثاني يعرضنا لخطر كبير.. وشكري:  
 )درب(  سياسات إثيوبيا املتعنتة سيترتب عليها زعزعة األمن بإفريقيا

 )بوابة األخبار( .. األحد املقبلالسيسيالجالية املصرية بأملانيا تنظم وقفة لدعم 

 )الشروق(  وزير الري: ال وقائع عن بيع إثيوبيا املياه إلسرائيل

  الثاني أن ملء سد النهضة  إلثيوبيا: من املهم التوصل التفاق بش  األوروبياملبعوث  
 )اليوم السابع( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1366560/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86
https://www.defense-arabic.com/2021/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3401386/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=2ed539d1-ed7a-47c6-aca1-bf0a381d2199
https://www.youm7.com/story/2021/6/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF/5362195
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 ( 21)عربي  حيالت تركيا.. أرسل رسائل للقاهرةشكري": هذه مست “ لـ أقطاي 

 ( 21)عربي وقفة أمام سفارة مصر باألردن تنديدا بأحكام اإلعدام )شاهد(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1366831/%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1366723/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-
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 تطورات السياسة الداخلية
MEE  ( 21)عربي سابق للسيسي يتنبأ بثورة جديدة يف مصر: مؤيد 

 )بوابة األخبار( قرارًا جمهوريًا  .املخدرات".»إنهاء خدمة املوظف متعاطي 

 (هرام)بوابة األفتح باب الترشح النتخابات التجديد النصفي لألطباء 

 (21)عربي  وآخر يساري وينقذهما من الحظر ح أبو الفتوحكم بمصر يبقي ىلع حزب 

 )املصري اليوم(الحكومة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع »التوك توك« 

 ( 21)عربيعمرو واكد عن مرسي: مات شهيدا وتعرض للظلم واالستبداد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1366635/MEE-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A3-%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400470/1/-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/2812672.aspx
https://arabi21.com/story/1366582/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2358141
https://arabi21.com/story/1366376/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 )بوابة األخبار(  »قانون البوابة املصرية للعمرة«.. السيسي يصد قرارًا جديدًا

 )الشروق( سنوات  5وزير الري: نستعد للتعامل مع صدمة مائية منذ 

 )الجزيرة( ظهرت هذه الفتوى اآلن؟ االنضمام لجماعة اإلخوان “حرام شرعا”.. ملاذا 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400479/1/-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=300b6c57-b413-44ad-ab4f-ef39f5e615fb
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(مليار جنيه   3.51بـ البنك املركزي يطرح سندات خزانة  

 )بوابة األخبار(البورصة تختتم جلسة اليوم ىلع تباين كافة املؤشرات 

 )الوطن(  70Eسيارة كهربائية يف مصر قبل تصنيع نصر  1300

 )الوطن(سنوات.. أسعار الفائدة بالبنوك بعد تثبيتها من البنك املركزي    3ذات آجال  

 )املصري اليوم( الركود يضرب سوق العقارات فى اإلسكندرية

تنمية    27جامع:   مبادرات صندوق  للشركات املصدرة ضمن  مليار جنيه مستحقات 
 )بوابة األخبار( الصادرات

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3401365/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%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%80135-%D9%85%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400671/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-
https://www.elwatannews.com/news/details/5539636
https://www.elwatannews.com/news/details/5538135
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2357835
جامع:%2027%20مليار%20جنيه%20مستحقات%20للشركات%20المصدرة%20ضمن%20مبادرات%20صندوق%20تنمية%20الصادرات
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 ( 21)عربي مصر: زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثامنة وخفضها لرجال األعمال 

تمنح   وزارة   2بنوك حكومية  بضمانة  الشرطة  إسكان ضباط  لصندوق  جنيه  مليار 
 )الشروق( املالية

 )الشروق(  مليار جنيه  8.51بـ يطرح أذون خزانة   املركزيالبنك 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1366585/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062021&id=da0a41d8-b951-41fd-bb3c-cb1cc540d420
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=a6ff4e3c-f130-4433-925f-87fcae61dbc1
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

للميادين  بالنزول  الشباب  يطالب  حسان  محمد  للشيخ  فيديو  يعرض  أديب    عمرو 
 )بوابة األخبار( 

ضد   جنائية  دعوى  بتحريك  تهدد  غير    200»اإلعالميين«  املهنة  مزاولي  من 
 )الوطن(  املسجلين بسجالتها

  ر قدم أوراقه اإلعالميين: شلبي وزاهر وكريم حسن شحاتة قننوا أوضاعهم وشوبي
 )الوطن(

 الصحة 

الصحة: مصانع فاكسيرا بأكتوبر ستصبح أكبر مجمع إلنتاج اللقاحات يف الشرق 
 )درب( ماليين جرعة يومًيا 3األوسط.. وطاقة اإلنتاج 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400136/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5539130
https://www.elwatannews.com/news/details/5539448
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a3%d9%83%d8%a8/
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 )بوابة األخبار(   وفاة  30و. كورونا.إصابة جديدة بفيروس  532الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األخبار(فقط  مفتي الجمهورية: »الجهاد« يكون تحت راية الدولة

صارمة  تشريعات  نحتاج  النشر..  دور  بعض  يف  زالت  ما  وقطب  البنا  كتب    جمعة: 
 )الوطن(

 السياحة 

 )الشروق( مليار جنيه خسائر الشركات من إلغاء رحالت الحج والعمرة 3.5

 أخرى

 )الوطن( أيام 10حاالت انتحار لألطفال يف  4

 ( 21)عربي واقعة مؤسفة بمصر.. أّم تخنق أطفالها

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3401337/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-532-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3401114/1/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/5540064
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062021&id=60a4d236-846b-4dd4-ad6b-b7f2e023294b
https://www.elwatannews.com/news/details/5538728
https://arabi21.com/story/1366526/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الشروق(  باململكة العربية السعودية ٢  -التدريب املشترك طويق ختام فعاليات 

 )الشروق(  املنطقة الشمالية العسكرية يف 5 -ختام فعاليات املناورة رعد

للمرأة القومي  واملجلس  الحربي«  »اإلنتاج  بين  تعاون  بروتوكول  بوابة  )  توقيع 
 (األخبار

)الدفاع    إلى مصر  S-80: إسبانيا تسعى لتسويق غواصاتها الجديدة  NEWS TRموقع  
 العربي( 

  35-. ملاذا اقتنى سالح الجو املصري سو. 35مقاتالت سوخوي    5بعد تأكيد تسلمه  
 الدفاع العربي( ) يف ظل وجود طائرة كل املهام الرافال 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19062021&id=58159604-7f3f-4796-ae0f-5c1788e56759
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=4a8a18b1-1fda-4b6b-b1ee-f18a0956ac6f
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400546/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400546/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400546/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400546/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400546/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400546/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
https://www.defense-arabic.com/2021/06/18/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-tr-news-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/18/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-tr-news-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/18/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%87-5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-35-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/18/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%87-5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-35-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/18/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%87-5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-35-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7/
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لدى بعض الدول    السيسي يتفقد مراحل تصنيع املدرعات املصرية تمساح العاملة
 )الدفاع العربي(  مثل ليبيا واإلمارات

 )الدفاع العربي(  مصرية 35-مقاتلة من طراز سوطائرة   11روسيا تكشف عن حوالي 

الفرنسية    4×4مصر تطور نسخة محلية جديدة من املركبة التكتيكية شيربا اليت  
 )الدفاع العربي( 

مصر تضع اللمسات األخيرة يف صفقة تصنيع مشترك مع باكستان لصواريخ كروز من  
 فئة رعد وبابور بعد رفض الهند بضغط من إسرائيل بيع صاروخ البراهموس ملصر 

 )الدفاع العربي( 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/21/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-11-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/20/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/20/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d9%85/
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( بشمال سيناء البرياستئناف افتتاح معبر رفح 

املقدم   الكتيبة  أ.حمقتل  عمليات  رٔييس  الدين  شرف  محمد  ٔاحمد  مخابرات    26. 
ب مدينة  جنوبي  املهام  ٔاحد  تنفيذ  ٔاثناء  مسلحين  برصاص  واستطالع    بئر حربية 

 )الجزيرة(  العبد شمال سيناء

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2358013
https://www.facebook.com/206388199744219/posts/1732916793758011/
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي شخصيات مصرية وأمريكية تطالب بايدن بوقف إعدامات السيسي

 ( 21)عربي إحصائيات وأرقام صادمة عن أحكام اإلعدام يف مصر منذ االنقالب

 ( 21)عربي ام اإلعدام يف مصر غير مسبوقة يف تاريخها. أحك باألرقام. 

 )الجزيرة(  باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش “القضاء املصري ليس مستقال”

  املقبلة؟ : متى يشن تنظيم داعش اإلرهابي هجماته  األوروبيتقرير ملعهد االتحاد  
 )بوابة األخبار( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1366794/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1366770/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://arabi21.com/story/1366385/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3400529/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8
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 ( 21)عربي حسين يعقوب يغلق قناته ىلع "يوتيوب" بعد مثوله باملحكمة

قضية سياسية    16باألرقام.. جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس متهمين يف  
 )درب(  4201لـ  بعضها يعود 

 ( 21)عربي  "الحرية والعدالة" يطالب بتدخل أفريقي ملنع اإلعدامات بمصر

 )الوطن( سنوات   10سنوات وحنين حسام   6الحكم ىلع مودة األدهم بالسجن 

منظمات ُتدين تدوير محمد رمضان بعد حبسه عامين ونصف وتدعو إلخالء سبيله:    9
 )درب(  مستهدف بسبب عمله الحقوقي ويواجه أزمات صحية

دار الخدمات: استئناف جلسات الحديد والصلب أمام القضاء اإلداري.. وهيئة مفوضي  
 )درب( الدولة تنظر غدا دعويين إللغاء تصفية الشركة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1366721/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/
https://arabi21.com/story/1366314/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
https://www.elwatannews.com/news/details/5539582
https://daaarb.com/9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8f%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87/
https://daaarb.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5/
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يف   املتهمين  عشرات  حبس  تجديد  نظر  العربية:  سياسية..    4الشبكة  قضايا 
 )درب( والقرارات لم تصدر

الكرم”..   املبادرة املصرية تطالب بسرعة تحديد جلسة النقض يف تعرية “سيدة 
 )درب( املتهمين يف االعتداءات الطائفية بالقرية وترحب بإدانة

انسحبو  عادل  محامو  املصرية:  عدم  املفوضية  ىلع  اعتراضا  حبسه  تجديد  من  ا 
 )درب(  إثبات القاضي دفاعه وإخراجه من الجلسة

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ac%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a7-%d9%85/


16 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2021 21 || 365العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

وق( ي توحيد المؤسسة العسكرية )الشر
 0 .......................................... وزيرة خارجية ليبيا: نتطلع لدور مرصي ف 

 0 ............................. السيسي يؤكد دعم مرص للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية )بوابة األخبار( 

 0 ............................................. الروسية« )بوابة األخبار( – ضيف اجتماع اللجنة »المرصية »الخارجية« تست

كة )بوابة األخبار( يا يعمالن عىل التعاون المشير  0 .......................................................... شكري: مرص ومالي  

ي المحافل الدولية )بوابة األخبار( 
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 0 ...................................................................السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند )بوابة األخبار(

 1 ...................................................... سامح شكري: مؤتمر برلي   نقطة مهمة ف  استقرار ليبيا )بوابة األهرام(

ي غزة م
وق(شكري يبحث تحقيق التهدئة المستدامة ف  ي لعملية السالم )الشر  1 ................ ع ممثل االتحاد األوروب 

 1 ............................ السيسي يشدد: استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات األجنبية والمرتزقة )اليوم السابع(

 1 ................................... محلالن سياسيان من مرص وإثيوبيا: أمريكا لن تفرض حال بشأن سد النهضة )الجزيرة( 

وق( ي مناطق مدنية بجنوب السعودية )الشر
 1 ......................................... مرص تدين استهداف ميليشيا الحوب 

وق(  4تأجيل قضية السفينة إيفر جيفي   إىل جلسة   1 ...................................................... يوليو المقبل )الشر

ي  هان رسالة من السيسي بشأن سد النهضة )عرب   2 ................................................. (21عباس كامل يسلم الي 

عرب عن قلقه من “سد النه كي يُ (الجيش األمي  ي  2 ........................................................... ضة” )الدفاع العرب 

.. وشكري: سياسات إثيوبيا المتعنتة   ي يعرضنا لخطر كبي 
أزمة السد.. السودان: عدم االتفاق عىل الملء الثاب 

تب علي  2 ........................................................................................ ها زعزعة األمن بإفريقيا )درب(سيير

.. األحد المقبل )بوابة األخبار(  2 ........................................ الجالية المرصية بألمانيا تنظم وقفة لدعم السيسي

وق(  2 ................................................................... وزير الري: ال وقائع عن بيع إثيوبيا المياه إلرسائيل )الشر

ي )اليوم السابع(
ي إلثيوبيا: من المهم التوصل التفاق بشأن ملء سد النهضة الثاب   2 .................... المبعوث األوروب 

ي   3 ............................................... (21أقطاي لـ “شكري": هذه مستحيالت تركيا.. أرسل رسائل للقاهرة )عرب 

ي   3 .................................................... ( 21وقفة أمام سفارة مرص باألردن تنديدا بأحكام اإلعدام )شاهد( )عرب 

 4 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

MEE ي ي مرص )عرب 
 4 ............................................................. ( 21: مؤيد سابق للسيسي يتنبأ بثورة جديدة ف 

 )بوابة األخبار(
ً
 جمهوريا

ً
 4 ................................................ »إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات".. قرارا

ي لألطباء )بوابة األهرام(فتح باب 
شح النتخابات التجديد النصف   4 ......................................................... الير

ي عىل حزب أبو الفتوح وآخر يساري وينقذهما من الحظر 
ي حكم بمرص يبفر  4 ..................................... ( 21)عرب 

 4 ......................................................... الحكومة تبدأ إجراءات تقني   أوضاع »التوك توك« )المرصي اليوم(

ي  : مات شهيدا وتعرض للظلم واالستبداد )عرب   4 .................................................... ( 21عمرو واكد عن مرسي

 )بوابة األخبار(  »قانون
ً
 جديدا

ً
 5 ............................................... البوابة المرصية للعمرة«.. السيسي يصد قرارا

وق(  5وزير الري: نستعد للتعامل مع صدمة مائية منذ   5 ........................................................ سنوات )الشر

عا”.. لماذا ظهرت هذه الفتوى اآلن؟ )الجزيرة(   5 ..................................... االنضمام لجماعة اإلخوان “حرام رسر

 6 ................................................................................................. تطورات المشهد االقتصادي

 6 ...................................................... مليار جنيه )بوابة األخبار( 13.5كزي يطرح سندات خزانة بـ البنك المر 

ات )بوابة األخبار(  6 ....................................................... البورصة تختتم جلسة اليوم عىل تباين كافة المؤرسر

ي مرص قبل تصنيع نرص  1300
 6 ................................................................. )الوطن( E70سيارة كهربائية ف 

 6 ................................. سنوات.. أسعار الفائدة بالبنوك بعد تثبيتها من البنك المركزي )الوطن( 3ذات آجال  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


17 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2021 21 || 365العدد 

 

 

 

 

 

 

ب سوق العقارات ف  اإلسكندرية )المرصي اليوم(   6 .................................................................. الركود يرص 

 6 ...... كات المصدرة ضمن مبادرات صندوق تنمية الصادرات )بوابة األخبار(مليار جنيه مستحقات للشر  27جامع: 

ي مرص: زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثامنة وخفضها لرجال األعمال   7 ............................................... (21)عرب 

وق(  2بنوك حكومية تمنح  طة بضمانة وزارة المالية )الشر  7 .................... مليار جنيه لصندوق إسكان ضباط الشر

وق( 18.5البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ   7 ................................................................ مليار جنيه )الشر

 8 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 8 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

ول للميادين )بوابة األخبار(   8 ....................... عمرو أديب يعرض فيديو للشيخ محمد حسان يطالب الشباب بالي  

« تهدد بتحريك دعوى جنائية ضد   8 .......... من مزاوىلي المهنة غي  المسجلي   بسجالتها )الوطن( 200»اإلعالميي  

ي وزاهر وكريم حسن شحاتة قننوا أوضاعهم وشوبي  قدم أوراقه )الوطن( : شلب 
 8 ............................... اإلعالميي  

 8 .......................................................................................................................................... الصحة

ق األوسط.. وطاقة اإلنتاج  ي الشر
ا بأكتوبر ستصبح أكي  مجمع إلنتاج اللقاحات ف  ماليي      3الصحة: مصانع فاكسي 

 8 ...................................................................................................................... جرعة يومًيا )درب(

وس كورونا.. و 532الصحة: تسجيل   9 .......................................... وفاة )بوابة األخبار( 30إصابة جديدة بفي 

 9 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

ي الجمهورية: »الجهاد« يكون تحت راية الدولة فقط )ب
 9 ................................................... وابة األخبار(مفبر

يعات صارمة )الوطن(  .. نحتاج تشر ي بعض دور النشر
 9 ................................ جمعة: كتب البنا وقطب ما زالت ف 

 9 ........................................................................................................................................ السياحة

وق( 3.5 كات من إلغاء رحالت الحج والعمرة )الشر  9 .................................................. مليار جنيه خسائر الشر

 9 ............................................................................................................................................ أخرى

ي   4
 9 ..................................................................................... أيام )الوطن(  10حاالت انتحار لألطفال ف 

ي   9 ............................................................................... (21واقعة مؤسفة بمرص.. أّم تخنق أطفالها )عرب 

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

ك طويق  وق(  ٢  -ختام فعاليات التدريب المشير  10 ...................................... بالمملكة العربية السعودية )الشر

وق(  5 -ختام فعاليات المناورة رعد ي المنطقة الشمالية العسكرية )الشر
 10 ................................................. ف 

« والمجلس القومي للمرأة )بوابة األخبار( ي  »اإلنتاج الحرب 
 10 .................................. توقيع بروتوكول تعاون بي  

(  S-80ا تسىع لتسويق غواصاتها الجديدة : إسبانيTR NEWSموقع  ي  10 ............................. إىل مرص )الدفاع العرب 

ي ظل وجود طائرة كل المهام   35-.. لماذا اقتب  سالح الجو المرصي سو35مقاتالت سوخوي   5بعد تأكيد تسلمه 
ف 

 ) ي  10 ............................................................................................................... الرافال )الدفاع العرب 

بيا واإلمارات )الدفاع السيسي يتفقد مراحل تصنيع المدرعات المرصية تمساح العاملة لدى بعض الدول مثل لي

) ي  11 ................................................................................................................................... العرب 

( 35-طائرة مقاتلة من طراز سو 11روسيا تكشف عن حواىلي  ي  11 .................................... مرصية )الدفاع العرب 

با اليت  ( 4×4مرص تطور نسخة محلية جديدة من المركبة التكتيكية شي  ي  11 .................. الفرنسية )الدفاع العرب 

ك مع باكستان لصواريــــخ كروز من فئة رعد وبابور بعد رفض   ي صفقة تصنيع مشير
ة ف  مرص تضع اللمسات األخي 

) ي اهموس لمرص )الدفاع العرب   11 ................................................... الهند بضغط من إرسائيل بيع صاروخ الي 

 12 .................................................................................................. تطورات المشهد السيناوي 

ي بشمال سيناء )المرصي اليوم(   12 .............................................................. استئناف افتتاح معي  رفح الي 
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ي  ف الدين رئ حمد محمد رسر
ٔ
مخابرات حربية واستطالع برصاص   26س عمليات الكتيبة مقتل المقدم أ.ح. ا

ي مدينة ببير العبد شمال سيناء )الجزيرة(  حد المهام جنوب 
ٔ
ثناء تنفيذ ا

ٔ
 12 ......................................... مسلحي   ا

  تطور 
 13 ............................................................................................................... ات المشهد األمن 

ي   13 .......................................... ( 21شخصيات مرصية وأمريكية تطالب بايدن بوقف إعدامات السيسي )عرب 

ي  ي مرص منذ االنقالب )عرب 
 13 ........................................... (21إحصائيات وأرقام صادمة عن أحكام اإلعدام ف 

ي  ي تاريخها )عرب 
ي مرص غي  مسبوقة ف 

 13 ........................................................ (21باألرقام.. أحكام اإلعدام ف 

 13 ........................................ باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش “القضاء المرصي ليس مستقال” )الجزيرة( 

: مبر  ي ي هجماته المقبلة؟ )بوابة األخبار(تقرير لمعهد االتحاد األوروب   13 .................... يشن تنظيم داعش اإلرهاب 

ي   يعقوب يغلق قناته عىل "يوتيوب" بعد مثوله بالمحكمة )عرب 
 14 ............................................... (21حسي  

ي  
 14 )درب( 2014قضية سياسية بعضها يعود لـ   16باألرقام.. جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس متهمي   ف 

ي  ي لمنع اإلعدامات بمرص )عرب 
 14 .............................................. (21"الحرية والعدالة" يطالب بتدخل أفريفر

 14 ......................................... سنوات )الوطن(  10سنوات وحني   حسام  6الحكم عىل مودة األدهم بالسجن 

دين تدوير محمد رمضان بعد حبسه عامي   ونصف وتدعو إلخالء سبيله: مستهدف بسبب عمله  9
ُ
منظمات ت

ي ويواجه أزمات صحية )درب(
 14 ............................................................................................ الحقوفر

ي الدولة تنظر غدا دعويي    دار الخدما
ت: استئناف جلسات الحديد والصلب أمام القضاء اإلداري.. وهيئة مفوض 

كة )درب(  14 ........................................................................................................ إللغاء تصفية الشر

ي 
ات المتهمي   ف   15 ............ قضايا سياسية.. والقرارات لم تصدر )درب(  4الشبكة العربية: نظر تجديد حبس عشر

ي  المبادرة ا
ي تعرية “سيدة الكرم”.. وترحب بإدانة المتهمي   ف 

لمرصية تطالب بشعة تحديد جلسة النقض ف 

 15 ............................................................................................... االعتداءات الطائفية بالقرية )درب(

ي دفاعه وإخراجه من  المفوضية ا
اضا عىل عدم إثبات القاض  لمرصية: محامو عادل انسحبوا من تجديد حبسه اعير

 15 ......................................................................................................................... الجلسة )درب(
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