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 June 2021 23||  367العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 واشنطون بوست: يجب أن يجيب عباس كامل ىلع هذه األسئلة   
 كارسون: يجب تخفيف إعدامات معتصمي رابعة ومحاسبة رجال األمن  
 « حول ليبيا  2شكري وأبو الغيط يتوجهان إلى أملانيا لحضور مؤتمر »برلين   
 إيمان البحر درويش يواصل انتقاد النظام.. ويتحدث عن "تمرد"   
 إعالميو نظام السيسي يواصلون الهجوم ىلع تركيا   
 مصابا باإلسكندرية    40ساعة.. حادث قطار يوقع    24الثاني يف مصر خالل   
 فرنسا تحّقق يف بيع برامج للتجسس ىلع املعارضة ملصر وليبيا   
 سنوات أعد بحثا عن حقوق النساء اإلنجابية   4حكم نهائي بسجن باحث   

 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
 )واشنطون بوست( واشنطون بوست: يجب أن يجيب عباس كامل ىلع هذه األسئلة  

 )تويتر( تخفيف إعدامات معتصمي رابعة ومحاسبة رجال األمن   يجب كارسون: 

 )تويتر( قف املساعدات ومبيعات األسلحة عن مصر رشيدة طالب: يجب و 

 الشروق()  « حول ليبيا2شكري وأبو الغيط يتوجهان إلى أملانيا لحضور مؤتمر »برلين  

 )تويتر( حقوق اإلنسان السيء بمصر    بسبب دون باير: يجب الضغط ىلع عباس كامل  

 لدفاع العربي( )االسيسي وميتسوتاكيس يعكس التركيز ىلع سياسات تركيا  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypts-top-spy-is-visiting-washington-he-ought-to-answer-these-questions/2021/06/22/5003c60e-d367-11eb-ae54-515e2f63d37d_story.html
https://twitter.com/RepAndreCarson/status/1407383512144134145?s=20
https://twitter.com/RepRashida/status/1407448645826449408?s=20
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062021&id=3ce60d6d-b73e-48f9-96b1-c3f5897143ad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062021&id=3ce60d6d-b73e-48f9-96b1-c3f5897143ad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062021&id=3ce60d6d-b73e-48f9-96b1-c3f5897143ad
https://twitter.com/RepDonBeyer/status/1407427421737979908?s=09
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d8%b9%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d8%b9%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d8%b9%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83/
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 )الشروق(  األمن بشأن سد النهضةالسودان يطلب عقد اجتماع عاجل ملجلس  

إثيوبي  بتعنت  قوبلت  التفاوض  يف  مرونتنا  مجددا:  تؤكد  مصر  النهضة..    سد 
 )الشروق(

سد   بملف  والسودان  مصر  مطالب  نؤيد  املتحدة:  باألمم  العربية  الجامعة  مندوب 
 )اليوم السابع( النهضة

سد  كفاءة  عدم  بسبب  الثانية  التعبئة  استكمال  إلثيوبيا  يمكن  ال  مصري:  وزير 
 )الدفاع العربي( النهضة

تصنف   بكورونا  دولة  69السعودية  جدا  مرتفعة  مصر  خطورة  )الوطن   بينها 
 السعودية( 

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=22062021&id=91963ae2-f684-4e79-bddd-c0a5d27b6069
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062021&id=5c7e6406-7279-47d7-9c83-f486d56f800b
https://www.youm7.com/story/2021/6/22/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81/5364507
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://menafn.com/arabic/1102318909/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%81-69-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://menafn.com/arabic/1102318909/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%81-69-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي إيمان البحر درويش يواصل انتقاد النظام.. ويتحدث عن "تمرد"

 )بوابة األخبار(  أحمد داّلل رئيًسا للجامعة األمريكية يف القاهرة

محافظ الوادي الجديد يقرر معاقبة املوظفين املمتنعين عن تلقي لقاح كورونا من  
 )درب( أول أغسطس.. حماية للمواطنين

 )الوطن(  قانون »فصل املوظفين املدمنين« سيسري ىلع منشآت قطاع خاص

 هرام( )بوابة األ  تعزيز االحتياطي اإلستراتيجي من السلع األساسيةبالسيسي يوجه  

  

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/1367252/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3403004/1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D9%91%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8/
https://www.elwatannews.com/news/details/5543301
https://gate.ahram.org.eg/News/2815423.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2815423.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2815423.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه موازنة العام الجاري 6.5 التضامن:

الحكومة تنفي إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن األصول مقابل االقتراض: خلق  
 )درب( أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة املستثمرين

زيادة   بجدة:  العام  االقتصادية النائب  اإلصالحات  بمصر بسبب  السعودي    االستثمار 
 )بوابة األخبار( 

  

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/3403360/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86--65-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3403231/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي  لون الهجوم ىلع تركياإعالميو نظام السيسي يواص

 التعليم 

  اجهة الغش يف امتحانات الثانوية العامة عقوبات ملو  4ألف..    200حبس وغرامة  
 )بوابة األخبار( 

 الصحة 

 )بوابة األهرام( اإلسكندريةمواطًنا يف حادث قطار   40الصحة: إصابة 

 )الوطن( : كل السالالت املتحورة من »كورونا« تحت السيطرة السيسي مستشار 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة 37إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 498الصحة: 

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/1367200/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3403683/1/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4
https://gate.ahram.org.eg/News/2815010.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5542923
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3403538/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-498-%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%D8%A7-%D9%8837-
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 مؤسسات دينية 

باكستان" سبل االستفادة “لـ  أمين "البحوث اإلسالمية" يبحث مع امللحق العسكري  
 )بوابة األهرام( من دور األزهر يف بسط السلم والفكر

 )بوابة األهرام(  وزير األوقاف يستقبل رئيس البرملان العربي

 الزراعة

 )بوابة األخبار(   مليار جنيه لتطوير منظومة الري باملحافظات  60رئيس مصلحة الري:  

 الطرق واملواصالت

القطارات  بسير  يرتبط  عمل  أي  عن  اإلخوان  عناصر  إبعاد  الحديد:  السكة    رئيس 
 )الشروق(

خالل   مصر  يف  يوقع    24الثاني  قطار  حادث  باإلسكندرية   40ساعة..    مصابا 
 )الجزيرة(

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/2815215.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2815686.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3403086/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062021&id=4bfdd499-1e57-4f11-9aee-7a9bca68f44c
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-40-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A
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 األقباط

 )الشروق(  تواضروس يلتقي أعضاء مبادرة »التضامن« لدمج األطفال بال مأوى

 أخرى

 )الوطن(  مصرع شاب أسفل عجالت املترو يف محطة النزهة

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=22062021&id=99a525ec-07e6-4efa-bae3-15c43bbea644
https://www.elwatannews.com/news/details/5542913
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 العسكري  املشهدت اتطور 
  »اإلنتاج الحربي« توّقع مذكرة مع شركة أمريكية إلنتاج شاسيهات العربات »الهامر« 

 )بوابة األخبار( 

 )الدفاع العربي( السيسي وقادة الجيش يناقشون خطة تطوير القوات املسلحة 

كبديل ملقاتالت    Rafale F4مصر تسعى لحيازة اإلصدار األحدث من مقاتالت رافال  
 )الدفاع العربي(  الشبح األمريكية 35-إف

 

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/3402948/1/-%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-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%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%88%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa/


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2021 23 ||  367العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني 
 )الشروق(  إلتمام تحقيقات قضية هامة.. النائب العام يصل إلى العاصمة الفرنسية

 ( 21)عربي فرنسا تحّقق يف بيع برامج للتجسس ىلع املعارضة ملصر وليبيا

 )الجزيرة(هل يستطيع بايدن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام األخيرة يف مصر؟ 

   )الجزيرة(سنوات أعد بحثا عن حقوق النساء اإلنجابية  4حكم نهائي بسجن باحث 

يوما يف اتهامه    45استئناف املعلم القرآني رضا عبد الرحمن ىلع قرار حبسه    نظر
 )درب( بـ نشر أخبار كاذبة

 ( 21)عربي من املساجين الجنائيين يف سجن برج العرب 7مصر تعدم  

  

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=22062021&id=cf5c8d37-e462-4597-89ea-fb6800cdc285
https://arabi21.com/story/1367118/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/22/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/23/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-4
https://daaarb.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1/
https://arabi21.com/story/1367337/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85-7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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الشبح األمريكية   35-كبديل لمقاتالت إف  Rafale F4مرص تسىع لحيازة اإلصدار األحدث من مقاتالت رافال 

 ) ي  7 ........................................................................................................................... )الدفاع العرب 

  تطورات ا
 8 ................................................................................................................ لمشهد األمن 

وق(   8 ....................................... إلتمام تحقيقات قضية هامة.. النائب العام يصل إىل العاصمة الفرنسية )الشر

ي بيع برامج للتجسس عىل المعارضة لمرص وليبيا 
ق فن

ا
ي  فرنسا تحق  8 ................................................ (21)عرب 

ي مرص؟ )الجزيرة( 
ة فن  8 .................................................. هل يستطيع بايدن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام األخت 
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