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 ر ــمص
 July 2021 16||  383العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بالش هري # السيسي عن أزمة سد النهضة للمصريين:   
 . لحل أزمة سد النهضة »الخارجية األمريكية«: اتصاالت يومية   
 قطر تدعم األطروحة اإلثيوبية يف قضية سد النهضة  
 سيتسبب يف نزوح املصريين بأعداد كبيرة عصام حجي: امللء الثاني   
 السيسي: قبل ما يحصل أي حاجة ملصر الزم أروح أنا والجيش املصري قبلها  
 رفح خالل الشهرين املاضيين لعملياته ب   ا مصور   ا تقرير ينشر  والية سيناء   
املتحدة: السلطات املصرية توجه تهما “ملفقة” للمدافعين عن    األمم  

 حقوق اإلنسان 
 

 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
سد   أزمة  لحل  وإثيوبيا  والسودان  مصر  مع  يومية  اتصاالت  األمريكية«:  »الخارجية 

 )بوابة األخبار(النهضة 

 )بوابة األخبار(   »إحياء الجذور« اختتام النسخة الرابعة من 

 )الشروق(  السيسي يستقبل رئيس مجلس األمة الكويتي

 )املصري اليوم(السفير املصري بالخرطوم: استقرار السودان من استقرار مصر 

 ( 21)عربيما داللة دور مصر يف لبنان.. وملاذا دعمت الحريري؟ 

 ( )الجزيرة أزمة سد النهضة.. ملاذا غّيرت روسيا موقفها لصالح إثيوبيا؟ 

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/3427655/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3428711/1/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072021&id=ea21a1f3-1fc3-431c-9973-dacccec778eb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2379601
https://arabi21.com/story/1372334/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/7/14/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/7/14/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/7/14/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7
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دبلوماسي أمريكي: أزمة سد النهضة سياسية فنية.. وباحثة مصرية: هكذا يمكن  
 )الجزيرة(  لواشنطن حلها )فيديو(

تفاصيل لقاء وفد جبهة الحفاظ ىلع النيل بممثلي السفارة الروسية )صدمة من  
 )درب( موسكو.. وخطاب موقف(

 )الدفاع العربي(  ضية سد النهضةقطر تدعم األطروحة اإلثيوبية يف ق

  سد النهضة.. وزير الري لرئيس وزراء الكونغو: مصر حريصة ىلع استكمال املفاوضات 
 )الشروق(

 ( 21)عربي إسرائيل" لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا“لـ هل تلجأ مصر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/7/15/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%a8/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/15/%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%af/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072021&id=fe8a4b89-08e7-4acf-9ea5-e5380b23516f
https://arabi21.com/story/1372375/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 )الجزيرة(  إثيوبيا: نواجه مضايقات دولية متزايدة بشأن الحدود وسد النهضة

عصام حجي: امللء الثاني لسد النهضة سيتسبب يف نزوح املصريين بأعداد كبيرة  
 الجزيرة()

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/15/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/15/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/15/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/15/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 تطورات السياسة الداخلية
السيسي عن أزمة سد النهضة للمصريين: »بالش هري.. اطمئنوا ومتصدقوش كل 

 )املصري اليوم( يتقال«اللي ب

 ( 21)عربي تحريض ضد كاتب مصري طالب برحيل السيسي ومحاكمته

  بمجلس الشيوخ قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد حسام الدين املالحي عضوا  
 )بوابة األخبار( 

تاريخ مصر السيسي: تطوير قرى الريف املصري أضخم مشروع تنموي متكامل يف  
 )الشروق(  الحديث 

 )بوابة األهرام(  أبو هشيمة: كلنا خلف السيسي يف املشروع القومي "حياة كريمة"

  الحكومة: سنوفر وجبة غذائية لطلبة املدارس تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة 
 )درب(

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/2379957
https://arabi21.com/story/1372172/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3428345/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072021&id=d15b7b06-5512-4f9d-bb9e-25931560eba9
https://gate.ahram.org.eg/News/2867414.aspx
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%81%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7/
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التنمية  الستمرار  دفعة  يعطي  الضبعة  محطة  إنشاء  النووية:  املحطات  رئيس 
 )بوابة األهرام( 2030االقتصادية ويساعد يف تحقيق أهداف رؤية 

السيسي: قلق املصريين من ملف سد النهضة »مشروع«.. ولن يقترب أحد من مياه  
 )بوابة األهرام( مصر

  

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/2867417.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2867664.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(   يف مصر  يواالستثمارانخفاض عدد األجانب العاملين بالقطاع الخاص  

 )بوابة األهرام(  مليار  358.1معيط: مخصصات االستثمارات العامة باملوازنة الجديدة 

السيسي    17.4 عهد  بالجيزة يف  والصرف  الشرب  مياه  منظومة  لدعم  جنيه  مليار 
 )الوطن(

 الوطن( ) وزير البترول يبحث تطوير التعاون مع شلمبرجير العاملية

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/3428409/1/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2865761.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5583358
https://www.elwatannews.com/news/details/5583865
https://www.elwatannews.com/news/details/5583865
https://www.elwatannews.com/news/details/5583865


6 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2021 16 ||  383العدد 

 

 

 

 

 

 

 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

الطعام    14ليحيوا”..  “نجوع   عن  رمزيا  إضرابا  يبدأون  وأكاديميا  وصحفيا  حقوقيا 
 )درب( تضامنا مع السجناء

 الصحة 

 )الوطن(  وفيات  7فيروس كورونا.. وحالة إيجابية جديدة ب 81الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الجزيرة(  محمد حسان يطالب املصريين بدعم الدولة يف أزمة سد النهضة

 السياحة 

)بوابة   السياحة واآلثار: إلغاء تراخيص املنشآت واملطاعم السياحية يف هذه الحالة
 األهرام(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%86%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d9%84%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7-14-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/5585233
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/7/15/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2866488.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2866488.aspx
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 األقباط

 )الوطن(  تواضروس يهنئ املسلمين بعيد األضحى: يا رب تكون كل أيامنا أعياد 

 أخرى

)املصري    انقطاع املياه عن »حدائق األهرام والرماية واالستثماري وإسكان الشباب«
 اليوم(

 )الوطن(  حريق ضخم بمجمع الصوامع يف ميناء غرب بورسعيد

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5583283
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2379582
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2379582
https://www.elwatannews.com/news/details/5584651
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 العسكري  املشهدت اتطور 
إرادتها  وإنفاذ  مقدراتها  حماية  من  تمكنها  عسكرية  قوة  لديها  مصر    السيسي: 

 )الدفاع العربي( 

)بوابة    السيسي: قبل ما يحصل أي حاجة ملصر الزم أروح أنا والجيش املصري قبلها
 األهرام(

الدفاع القيادة    وزير  مراكز  ملشروع  الرئيسية  املرحلة  (  14)تيمور    التعبوييشهد 
 )موقع وزارة الدفاع املصرية( 

وزير الدفاع: مصر قادرة ىلع التعامل مع مختلف القضايا املرتبطة بأمن واستقرار  
 )الشروق(  الوطن

املسلحة  القوات  لضباط  والترقية  الخدمة  قانون  تعديل  ىلع  يصدق  السيسي 
 وطن()ال

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/2021/07/16/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%ad/
https://gate.ahram.org.eg/News/2867671.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2867671.aspx
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=41801
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072021&id=d35c6a70-2f34-4f2f-a556-59a136cbf75c
https://www.elwatannews.com/news/details/5584054
https://www.elwatannews.com/news/details/5584054
https://www.elwatannews.com/news/details/5584054
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بين مصر وتونس.. طائرة مساعدات طبية جديدة لألشقاء فى    الجوي استمرار الجسر  
 )اليوم السابع(  تونس 

سوخوي   مقاتالت  صفقة  مصر  ستلغي  روسيا    35هل  إلثيوبيا  مع  دعمها  بعد 
 )الدفاع العربي(  عسكرًيا؟ 

 )الشروق( رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير بوروندي سبل التعاون

)الدفاع    يتوقع طبيعة الحرب القادمة بين إسرائيل ومصر موقع “إسرائيل ديفنس”  
 العربي( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/7/15/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/5391729
https://www.defense-arabic.com/snax_poll/%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d9%84%d8%ba%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%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%85%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072021&id=bfd7dec9-a261-4ced-8dd7-93ee8d473e2b
https://www.defense-arabic.com/2021/07/14/%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/14/%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5/
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  وفنيين لتدريب الجيش اإلثيوبي   طائرات بدون طيار  10تركيا تسلم الجيش اإلثيوبي  
 )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/2021/07/15/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-10-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86/
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 تطورات املشهد السيناوي
سيناء    - والية  تنظيم  معاركأصدر  يظهر  مصور  تنظيمه  تقرير    قوات   مع  عناصر 

.  الشهرين املاضيين خالل    شمال سيناءبمحافظة  الجيش املصري يف منطقة رفح  
 )الرابط(

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهدافه لدبابة تابعة للجيش املصري قرب مدينة  -
 )الرابط( التومة جنوب مدينة الشيخ زويد. 

أبو    أعلن تنظيم والية سيناء عن تفجير دبابة تابعة للجيش املصري قرب- قرية 
 )الرابط( العراج جنوب مدينة الشيخ زويد. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1415179624800210946/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1414806450648539138/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1415174010569166852/photo/1
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أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف الية رباعية الدفاع للقبائل املتعاونة مع  -
 )الرابط(خ زويد. الجيش املصري قرب قرية أبو العراج جنوب مدينة الشي

 )بوابة األخبار( استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1415173348145909762/photo/1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3428617/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84
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 تطورات املشهد األمني 
حقوق   عن  للمدافعين  “ملفقة”  تهما  توجه  املصرية  السلطات  املتحدة:  األمم 

 )الجزيرة(  اإلنسان

 ( 21)عربي  متهمين بقضية "كتائب حلوان"  9الشبكة املصرية توثق وفاة 

  يوافق ىلع إنهاء أثر منع التصرف يف أموال نجلي مبارك وزوجتيهما   النائب العام
 )بوابة األخبار( 

 ( 21)عربي قضايا سياسية"“بـ  متهما  130القضاء املصري يخلي سبيل 

يوما ليكمل عاًما كامال بدون    45  نعبد الرحم شريف منصور: تجديد حبس رضا  
 )درب(  محاكمة أو دليل.. وسنطعن ىلع القرار أمام الجنايات

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/15/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7
https://arabi21.com/story/1372105/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3428398/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://arabi21.com/story/1372326/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-130-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-45-%d9%8a%d9%88/
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الدولة   أمن  أمام  قضيتهم  يف  وآخرين  وفؤاد  ومؤنس  العليمي  محاكمة  تأجيل 
 )درب( لالطالعيوليو  29طوارئ لجلسة  

  

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%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%a4%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a2%d8%ae%d8%b1/
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ي هذه الحالة )بوابة األهرام( 
 6 ........................... السياحة واآلثار: إلغاء تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية ف 

 7 .......................................................................................................................................... األقباط

ئ المسلمير  بعيد األضج: يا رب تكون كل أيامنا أعياد )الوطن( وس يهت   7 ............................................. تواض 

 7 ............................................................................................................................................ أخرى

 7 ............................ انقطاع المياه عن »حدائق األهرام والرماية واالستثماري وإسكان الشباب« )المرصي اليوم( 

ي ميناء غرب بورسعيد )الوطن(
 7 ............................................................... حريق ضخم بمجمع الصوامع ف 

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 ) ي : مرص لديها قوة عسكرية تمكنها من حماية مقدراتها وإنفاذ إرادتها )الدفاع العرب   8 ............................. السيسي

: قبل ما يحصل أي حاجة لمرص الزم أروح أنا والجيش المرصي قبلها )بوابة األهرام(   8 .......................... السيسي

وع مراكز القيادة التعبوي )تيمور    8 ....... ( )موقع وزارة الدفاع المرصية(14وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشر

وق(  8 .................. وزير الدفاع: مرص قادرة عىل التعامل مع مختلف القضايا المرتبطة بأمن واستقرار الوطن )الشر

قية لضباط القوات المسلحة )الوطن(السيسي يصدق عىل  8 ...................................  تعديل قانون الخدمة والي 

 9 .......... بير  مرص وتونس.. طائرة مساعدات طبية جديدة لألشقاء ف  تونس )اليوم السابع( استمرار الجش الجوي 

ي مرص صفقة مقاتالت سوخوي 
(مع روسيا بعد دعمها إل  35هل ستلغ  ي ا؟ )الدفاع العرب 

 9 ............... ثيوبيا عسكريً

وق(  9 ................................................... رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير بوروندي سبل التعاون )الشر

 ) ي  9 .............................. موقع “إرسائيل ديفنس” يتوقع طبيعة الحرب القادمة بير  إرسائيل ومرص )الدفاع العرب 

ي  (  10تركيا تسلم الجيش اإلثيوب  ي ي )الدفاع العرب   10 ................ طائرات بدون طيار وفنيير  لتدريب الجيش اإلثيوب 

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي منطقة رفح  أصدر تنظيم والية سيناء تقرير مصو  -
ر يظهر معارك عناض تنظيمه مع قوات الجيش المرصي ف 

. )الرابط(  11 ................................................................... بمحافظة شمال سيناء خالل الشهرين الماضيير 

سيناء عن استهدافه لدبابة تابعة للجيش المرصي قرب مدينة التومة جنوب مدينة الشيخ زويد.  أعلن تنظيم والية -

 11 ................................................................................................................................. )الرابط(

أعلن تنظيم والية سيناء عن تفجير دبابة تابعة للجيش المرصي قرب قرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد.  -

 11 ................................................................................................................................. )الرابط(

ناء عن استهداف الية رباعية الدفاع للقبائل المتعاونة مع الجيش المرصي قرب قرية أبو  أعلن تنظيم والية سي -

 12 ....................................................................................... العراج جنوب مدينة الشيخ زويد. )الرابط(

ي من الجانبير  )بوابة األخبار( استمرار فت  12 ..................................................................... ح معي  رفح الي 

  
 13 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 13 .................... األمم المتحدة: السلطات المرصية توجه تهما “ملفقة” للمدافعير  عن حقوق اإلنسان )الجزيرة( 

ي  9الشبكة المرصية توثق وفاة   13 ................................................ (21متهمير  بقضية "كتائب حلوان" )عرب 

ي أموال نجىلي مبارك وزوجتيهما )بوابة األخبار( 
 13 ...................... النائب العام يوافق عىل إنهاء أثر منع الترصف ف 

ي متهما   130القضاء المرصي يخىلي سبيل   13 ................................................... ( 21بـ “قضايا سياسية" )عرب 

يف منصور: تجديد حبس رضا عبد الرحمن  يوما ليكمل عاًما كامال بدون محاكمة أو دليل.. وسنطعن عىل  45رسر

 13 ......................................................................................................... أمام الجنايات )درب( القرار 

ي قضيتهم أمام أمن الدولة طوارئ لجلسة 
يوليو لالطالع )درب(   29تأجيل محاكمة العليمي ومؤنس وفؤاد وآخرين ف 

 ......................................................................................................................................... 14 
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