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 June 2022 17||  604العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

قبل زيارته للشرق األوسط.. حماية الصحفيين تطالب بايدن بـ” عدم   
 التطبيع” مع قتل وحبس الصحفيين” يف السعودية وإسرائيل ومصر  

 إلغاء جميع القيود ىلع دخول املصريين أو األجانب إلى مصر   
 السيسي: االستقرار لو غاب أوعوا تطلبوا من الدولة أن تتقدم أبدا   
 بعد رفع الفدرالي األمريكي سعر الفائدة.. إلى أين يتجه االقتصاد املصري؟  
 ": إطالق قناة "الشعوب" خالل أيام 21معتز مطر لـ “عربي  
 رئيسا أركان املنطقتين الشرقية والغربية بليبيا يصالن القاهرة  
 أول صورة لـ مجدي قرقر ىلع األسفلت بعد إطالق سراحه من سجن طره  

 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
التطبيع” مع   مبـ” عدقبل زيارته للشرق األوسط.. حماية الصحفيين تطالب بايدن  

 )درب(  قتل وحبس الصحفيين” يف السعودية وإسرائيل ومصر

  املنفي وعقيلة صالح يبحثان يف القاهرة الخروج من األزمة وصوال إلجراء انتخابات 
 )بوابة األخبار( 

باجتماع    السيسي وطموحات«  تحديات  »إفريقيا  عن  تسجيليا  فيلما  يشاهد 
 )بوابة األخبار( أفركسيم بنك

 (بوابة األخبار) صينية  - جولة مباحثات سياسية مصرية 

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%82%d8%a8%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3794582/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3794210/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3794972/1/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA
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املصري:   األوروبي  الشراكة  اجتماع  األورو  8قبل  االتحاد  تطالب  بربط  منظمات  بي 
 ( درب) العالقات مع مصر باإلفراج عن املحبوسين ووقف مضايقات املجتمع املدني

 )بوابة األهرام(  إلغاء جميع القيود ىلع دخول املصريين أو األجانب إلى مصر

 (بوابة األهرام) يتلقى اتصاالا من املبعوث الرئاسي األمريكي الخاص للمناخ شكري

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%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-8-%d9%85%d9%86/
https://gate.ahram.org.eg/News/3552197.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3552249.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
جورج إسحاق للجزيرة مباشر: هذه الخطوات مطلوبة لتوفير “جو آمن” للحوار الوطني 

 (الجزيرة) يف مصر )فيديو(

 )الشروق( السيسي: االستقرار لو غاب أوعوا تطلبوا من الدولة أن تتقدم أبدا

 ( 21)عربي السيسي يعزل قاضيا كبيرا من منصبه لهذا السبب 

بالنواب يطالب بإحالة واقعة ضرب مذيعة بماسبيرو ىلع يد مديرها   بيان عاجل 
 )بوابة األهرام( للنيابة العامة

  

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/2022/6/17/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062022&id=b1607785-c313-4066-b8fa-0411da39f116
https://arabi21.com/story/1444614/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://gate.ahram.org.eg/News/3551822.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  مليار جنيه بالختام  4.1البورصة املصرية تخسر 

أنفقت   مصر  خالل    500السيسي:  دوالر  أهدافها    7مليار  لتحقيق  ماضية  سنوات 
 )بوابة األهرام( التنموية

 )الوطن(  %9.25جنيه والعائد  050بـ تفاصيل شهادات استثمار البنك األهلي: تبدأ 

 )الوطن(  مليار جنيه مصري 7.2بنوك تمول عقد تطوير »كيما« أسوان بقيمة  6

 )املصري اليوم(  ريفة الجمركية الجديدةاملالية: لم نرصد اعتراضات ىلع قانون التع

رئيس البورصة: طرح شركات جديدة يف سوق رأس املال ضمن وثيقة ملكية  
 )املصري اليوم( الدولة أمر ضروري

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/3794507/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-41-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/3551725.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6144754
https://www.elwatannews.com/news/details/6144769
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2623441
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2623402
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مليون دوالر بتسعير أقل    750بـ  املصرية: مصر أصدرت سندات خضراء    رئيس البورصة
 )املصري اليوم( من مثيالتها

 (21)عربي  ما مكاسب مصر من نقل "الغاز اإلسرائيلي" إلى أوروبا؟ 

 )الجزيرة( بعد رفع الفدرالي األمريكي سعر الفائدة.. إلى أين يتجه االقتصاد املصري؟  

  

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/2623392
https://arabi21.com/story/1444645/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/6/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21عربي ) ": إطالق قناة "الشعوب" خالل أيام21عربي “لـ  معتز مطر 

 الصحة 

 (املصري اليوم) 19011رئيس شعبة الصيدليات يكشف سبب إفالس سلسلة 

 السياحة 

 )اليوم السابع(  صور األثار املصرية الفرعونية بعد إحباط الكويت عملية تهريبها

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/1444704/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2623641
https://www.youm7.com/story/2022/6/16/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7/5804850


6 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2022 17 || 604العدد 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة

 )الشروق( نائب يطالب بتسعير األرز ملواجهة ارتفاع أسعاره: زيادة غير مبررة

 الطرق واملواصالت

السكك  شريط  ىلع  والقمامة  املخلفات  إلقاء  عدم  املواطنين  تناشد  النقل 
 )الشروق(  الحديدية

 أخرى

 ( بوابة األخبار) بهجت صابرلتداول فيديو للحظة اعتقال الشرطة األمريكية 

 ( الوطن) انتشال أول ضحايا انهيار عقار الظاهر واستمرار البحث عن املفقودين

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=16062022&id=9c3cb733-08c9-4faf-ad41-39d6acd77f1f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062022&id=8f220640-5bc9-4f3a-b013-f303da3c7f68
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3795065/1/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/6146290
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 العسكري  املشهدت اتطور 
أركان املنطق القاهرة لدعم لجنة  رئيسا  بليبيا يصالن  الشرقية والغربية    5+ 5تين 

 )بوابة األخبار( 

أنظمة   من  جزء  أملانية:  إلى    Iris-Tصحيفة  ستذهب  ملصر  املخصصة  األملانية 
 )الدفاع العربي( أوكرانيا

 (الشروق) تدريبا مشتركا العام املاضي  41سمير فرج: القوات املسلحة نفذت 

 

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/3794636/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8
https://www.defense-arabic.com/2022/06/15/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-iris-t-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062022&id=00d41c74-055e-4681-a7ba-74b77c1558d7
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 تطورات املشهد األمني 
ّعن   بالعفو  جمهوري  قرار  العوضي:  أحداث    3طارق  بقضية  عليهم  املحكوم  من 

  الشروق() مجلس الوزراء

  الجنسية عن »زعرب«.. وضم مشروعات لـ»املنفعة العامة«   قرارات وزارية بإسقاط
 )الوطن(

قرقر ىلع األسفلت بعد إطالق سراحه من سجن طره عقب عامين  أول صورة لـ مجدي  
 )درب( ونصف حبس

  

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=16062022&id=b687e0f2-47a0-4773-bf16-761aa074cadf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062022&id=b687e0f2-47a0-4773-bf16-761aa074cadf
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الصور األولى ىلع األسفلت.. إطالق سراح املخرج معتز عبد الوهاب بعد عامين من  
 )درب( الحبس االحتياطي

البنك   هترجع  شيء  كل  رغم  العليمي:  زياد  لنجلها  يوسف  إكرام  حقه|  الحرية 
 )درب( وأخوك.. ربنا يعوضكم أفراح عن كل لحظة فراق

متهمين آخرين بتدابير    10بعد قرارات “أمن الدولة”.. محامون: الجنايات تخلي سبيل  
 ( درب) قضايا )قائمة أسماء( 4احترازية يف 

  

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%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%81%d9%84%d8%aa-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%87-%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%84%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
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