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 July 2021 26||  384العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 نصائح ال تويتر يف مصر وناشطون يقدمون  وسم “تونس” يتصدر   
 السيسي يوافق ىلع قرض كويتي إلنشاء محطتي تحلية مياه بحر  
 طريق بديل لقناة السويس  ب موانئ دبي تتعاون مع روسيا لشحن حاويات   
 وزراء   10مصادر حكومية: التعديل الوزاري املرتقب يشمل   
 املقامات ستكون قبلة العالم  بعد توجيهات السيسي بتطوير األضرحة..   
 2013: مستوى الفقر ارتفع بشكل كبير بمصر منذ  21هانكي لعربي  
 علينا حمايته و القوات الجوية اإلثيوبية: ال نرفع أعيننا عن سد النهضة  قائد   
 »الجنايات« تأمر بإخطار اإلنتربول لضبط وإحضار املقاول محمد علي  

 

 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


1 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 July 2021 26 || 384العدد 

 

 

 

 

 

 

 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
  وسم “تونس” يتصدر تويتر يف مصر وناشطون يقدمون نصائح للشعب التونسي 

 )الجزيرة(

 )بوابة األخبار(  ىلع قرض كويتي إلنشاء محطتي تحلية مياه بحر السيسي يوافق

 )الشروق(  يوليو  23بوتين يهنئ السيسي بذكرى 

إثيوبيا؟ وماذا قصدت بعدم تسييس   إلى جانب  النهضة.. هل تصطف روسيا  سد 
 )الجزيرة( امللف؟ )فيديو(

  موانئ دبي تتعاون مع روسيا لشحن حاويات عبر طريق بديل لقناة السويس 
 )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/2021/7/26/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3438206/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072021&id=d589d792-fbb0-4b8e-8ff7-1ff4f7982ad8
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/7/25/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/7/23/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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إقامة أي سدود . والنمانع  السودان.عباس شراقي: إذا انهار السد اإلثيوبي سُيبيد  
 )درب(  بمواصفات ال تضر اآلخرين

 )بوابة األخبار(  وزير الخارجية يستقبل نظيره األردني

مصر   وانسحاب  “رديئة”  إثيوبيا  مع  املوقعة  املبادئ  اتفاقية  النجار:  السيد  أحمد 
 )الجزيرة(  منها “فرض عين” )فيديو(

  

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%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%8f/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3439070/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2021/7/26/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  قرار جمهوري بتعيين الضويني والفقي عضوين بهيئة كبار العلماء

 شروق()ال النواب يوافق ىلع تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات

 )الوطن(  السيسي يصدق ىلع فض دور االنعقاد األول ملجلس الشيوخ

ت حول حقيبة وزراء.. ومشاورا  10مصادر حكومية: التعديل الوزاري املرتقب يشمل  
 )الشروق(  سيادية

 )الشروق(   محافظا  16مصطفى بكري: أتوقع قرب التعديل الوزاري بالحكومة.. وتغيير  

 )الشروق(  قة الراسخة بين الشعب وقواته املسلحةيوليو أكدت العال 23السيسي:  

 )الشروق( اجتهد قدر طاقته  :رعبد الناصالسيسي ُيحيي جمال 

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/3438212/1/%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%B6%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072021&id=f51d9fc0-bda6-4a3d-9906-753ffa6c7b0d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072021&id=f51d9fc0-bda6-4a3d-9906-753ffa6c7b0d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072021&id=f51d9fc0-bda6-4a3d-9906-753ffa6c7b0d
https://www.elwatannews.com/news/details/5600620
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25072021&id=e7e61c4a-1018-4453-b376-4014bf5c9a8d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24072021&id=27fb41d1-2251-40c5-9d4e-8bbd0cc12d0a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23072021&id=8058d46e-ddeb-4477-ba51-54f592826b7c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23072021&id=17201423-b5f0-4f74-94d3-688e3193ecb2
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 )الشروق( السيسي مشيدا بدور محمد نجيب: لبى نداء الوطن يف لحظة فارقة 

 )الشروق(  مصطفى بكري: املشير حسين طنطاوي يمر بظروف صحية صعبة

بعد توجيهات السيسي بتطوير األضرحة.. رئيس الطرق الصوفية: املقامات ستكون  
 )الشروق(  قبلة العالم أجمع

 
  

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=23072021&id=bd62dd82-a1b7-4c78-9cde-4d018633bd21
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24072021&id=82fd1810-0fe6-4cc0-a692-45f39774ea25
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072021&id=96374f6a-6845-46fc-8749-1905b0c9a8c8
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي 2013: مستوى الفقر ارتفع بشكل كبير بمصر منذ 21لعربي يهانك

 بوابة األخبار( )  مليار جنيه االستثمارات خالل موازنة العام الحالي  358.1وزير املالية:  

 )بوابة األهرام(   السيسي يوجه باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك

 )بوابة األهرام(جنيه مليار  119وزير املالية: زيادة إيرادات الدولة بقيمة 

 )بوابة األهرام( مليون يورو من أملانيا ملصر ضمن برنامج مبادلة الديون  41

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/1374099/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-2013
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3438812/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-3581-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3438812/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-3581-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3438812/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-3581-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://gate.ahram.org.eg/News/2875526.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2875495.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2875004.aspx
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 )بوابة األهرام(  % من التسهيالت البنكية60القطاع الخاص يستحوذ ىلع 

 )بوابة األهرام( والخامات التي تدخل يف الصناعةاملالية: ارتفاع أسعار األخشاب 

 )بوابة األهرام( مليار جنيه ٢٠املالية تطرح أذون خزانة بقيمة  

 )الوطن(  السيسي يوجه بزيادة املخصصات املالية املوجهة لالستثمارات العامة 

  

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/2875148.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2875460.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2875138.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5600698
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

مليارا يف    30أديب بشأن إنفاق املصريين يف العيد:  مختصون يردون ىلع عمرو  
 )درب( جنيها للمواطن.. إحنا فقراء قوي 30أيام تعني  10

 التعليم 

 )اليوم السابع(  امتحان الفيزياء للثانوية العامة تسريب التعليم: 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(   حاالت وفاة  6حالة جديدة بفيروس كورونا.. و 39الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  تطبيقات وألعاب إلكترونية 10األزهر واإلفتاء يحرمان 

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%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7/
https://www.youm7.com/story/2021/7/24/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/5400289
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3439266/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-39-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/5599885
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 السياحة 

 )الشروق(  ألف جنيه 20توقع ارتفاع أسعار العمرة إلى أكثر من  تالغرف السياحية  

 )الشروق(  إيقاف نشاط وغلق إحدى املنشآت السياحية العائمة بعد نشوب حريق

 الطرق واملواصالت

جنيه    50إنفاق   ىلع  مليار  الكباري  وإنشاء  املحلية  الطرق  كفاءة  ورفع  لرصف 
 )بوابة األهرام( قطاعات الطرق

 األقباط

 ة األخبار()بواب كنيسة ومبنى تابعًا 76املوافقة ىلع تقنين أوضاع 

 أخرى

لالغتيال  تعرضه  من  ويحذر  السياسي  اللجوء  يطلب  درويش  البحر  إيمان 
 )الجزيرة(  )فيديو(

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=25072021&id=d29a5c4e-611f-462f-b28b-ac62383ce7a8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072021&id=6ddb111a-40ad-4d15-8414-4f28024643eb
https://gate.ahram.org.eg/News/2874573.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3438779/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-76-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3438779/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-76-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3438779/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-76-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/7/25/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%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%d8%b7%d9%84%d8%a8
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 العسكري  املشهدت اتطور 
مصر: تقليص مدة رئيس األركان وقادة األفرع ومساعدي وزير الدفاع يف مناصبهم 

 )مونت كارلو(  سنوات إلى سنتين 4من 

يخت   إنقاذ  فى  تنجح  البحرية  ىلع    شراعيالقوات  السويسرية  الجنسية  يحمل 
 ( )بوابة النيوز ( أفراد من جنسيات مختلفة 10متنه عدد )

بالقوات املسلحة دفعة   للعمل كضباط  البشريين  قبول دفعة جديدة من األطباء 
 )الشروق(  2022يناير  

  LUCH-2بيالروسيا تعرض اإلنتاج املشترك للقذيفة املدفعية املوجهة من طراز  
 )الدفاع العربي(  ىلع مصر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210718-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.albawabhnews.com/4398764
https://www.albawabhnews.com/4398764
https://www.albawabhnews.com/4398764
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072021&id=d95acc3e-3b42-4e8d-b10a-b4d5df3e29a0
https://www.defense-arabic.com/2021/07/24/%d8%a8%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b0%d9%8a/
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 )اليوم السابع(  يوليو 23ذكرى بمناسبة  السيسيالقوات املسلحة تهنئ 

الرفال    35-خبير عسكري مصري: حقيقة هجوم مقاتالت سوخوي سو ضد طائرات 
 )الدفاع العربي( يف مصر

 )الدفاع العربي(  يف روسيا 35-أفعى مصرية من طراز سو  11صورة حديثة تجمع 

هل هي مصر أم الجزائر؟ دولة أفريقية تتعاقد ىلع طائرة األواكس الروسية  
 )الدفاع العربي(  A-100الجديدة 

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/2021/7/20/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-23/5397016
https://www.defense-arabic.com/2021/07/24/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/25/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-11-%d8%a3%d9%81%d8%b9%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88-35-%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/22/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%9f-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7/
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  قائد القوات الجوية اإلثيوبية: ال نرفع أعيننا عن سد النهضة وقادرون ىلع حمايته 
 )الشروق(

)الدفاع    مصر تعثر ىلع سفينة عسكرية وموقع جنائزي يوناني يف مدينة غارقة
 العربي( 

 )الدفاع العربي(  العسكري مع إثيوبيا بنزاع سد النهضةروسيا ترفض ربط تعاونها 

األ ثالثي  رادار  تصنع  أنظمة    ،3Dبعاد  مصر  تصنيع  مصر  ىلع  تعرض  دول  وثالث 
 الدفاع العربي( )مدفعية بالشراكة 

 )الدفاع العربي( مصر؟ هل شوَّشت الرافال ىلع السوخوي يف 

 

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=22072021&id=3bf0f8bd-0283-400e-ab34-360cdb5e38f3
https://www.defense-arabic.com/2021/07/26/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/26/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/26/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-3d%d8%8c%d8%8c-%d9%88%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-3d%d8%8c%d8%8c-%d9%88%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-3d%d8%8c%d8%8c-%d9%88%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/22/%d9%87%d9%84-%d8%b4%d9%88%d9%91%d9%8e%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%9f/
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 تطورات املشهد السيناوي
اإلسالمية  - الدولة  تنظيم  التنظيم يف أصدر  أفراد  تقرير مصور يظهر جانب حياة 

 )الرابط( عيد األضحى. 

 
 صري اليوم()امل مصر تواصل فتح معبر رفح البري يف شمال سيناء

 

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/1419166328485785603/photo/1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384994
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384994
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384994
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 تطورات املشهد األمني 
 )الوطن(  »الجنايات« تأمر بإخطار اإلنتربول لضبط وإحضار املقاول محمد علي

 )الوطن(  يوما يف »اآلثار الكبرى« 15تجديد حبس عالء حسانين 

 ( )اليوم السابع ىلع الترقيات الخاصة بالضباط  تعرف  .الشرطة.حركة تنقالت 

 ( 21)عربي  نجل البلتاجي يحذر من خطر ىلع حياته بفعل تردي ظروف حبسه

 ( 21)عربي صحفيين ونشطاء سياسيين يف مصر؟ ماذا وراء إطالق سراح 

مديحة حسين تكشف تفاصيل تعليق هشام فؤاد إضرابه عن الطعام: حالته  
 )درب(  الصحية تدهورت.. وعرض ىلع الطبيب اليوم.. ومازال يف االنفرادي

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/5600530
https://www.elwatannews.com/news/details/5600428
https://www.youm7.com/story/2021/7/26/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7/5402237
https://www.youm7.com/story/2021/7/26/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7/5402237
https://www.youm7.com/story/2021/7/26/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7/5402237
https://arabi21.com/story/1373584/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-
https://arabi21.com/story/1373524/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af/
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التحقيق معي يف قضية “املجتمع امل الثالثاء جلسة  دني”.. لم ولن  جمال عيد: 
 )درب( نصمت ىلع االنتهاكات )الساكت عن الحق شيطان ولن نكونه(

 الوطن( ) قبل خروجه بأيام.. وفاة شاب داخل سجن شبين القناطر

  

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%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82/
https://www.elwatannews.com/news/details/5600044
https://www.elwatannews.com/news/details/5600044
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