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 June 2022 21||  606العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 الزيارة األولى منذ أكثر من عقد.. وفد رجال أعمال مصريين يزورون إسرائيل   
 ابن سلمان يصل القاهرة يف إطار جولة تشمل األردن وتركيا   
 أزمة كورونا    مليار جنيه.. وزير املالية يكشف أمام النواب تكلفة   440 
   2021  يف   مليار دوالر   9.1»اإلحصاء«: التبادل التجاري بين مصر والسعودية   
 انتحار شاب من أىلع برج القاهرة.. والنائب العام يأمر بالتحقيق   
 »العفو الرئاسي«: اإلفراج عن دفعتين من الشباب املحبوسين خالل أيام   
والدة عالء عبد الفتاح: نسعى لإلفراج عنه عبر عفو رئاسي أو التنازل عن   

 الجنسية املصرية )فيديو( 

 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 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 الجزيرة( )إسرائيل    ونرجال أعمال مصريين يزوروفد  الزيارة األولى منذ أكثر من عقد..  

 )بوابة األخبار(سامح شكري يجتمع بوزراء خارجية دول االتحاد األوروبي 

 ار( )بوابة األخب  يلتقي نظيره الليتواني لبحث العالقات الثنائية املشتركة شكري

املشتركة   الثنائية  العالقات  دعم  التشيكي  نظيره  يبحث  )بوابة  »شكري« 
 األخبار(  

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/2022/6/20/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/20/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/20/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798452/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798567/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798567/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798567/1/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798314/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798314/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
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 ( 21عربي) ابن سلمان يصل القاهرة يف إطار جولة تشمل األردن وتركيا

 )الوطن(  ه الفرنسية أزمة أوكرانيا واألوضاع يف ليبياسامح شكري يبحث مع نظيرت

  مصر واالتحاد األوروبي يتفقان ىلع تعميق الحوار السياسي حول حقوق اإلنسان 
 )الشروق(

 )الشروق( مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة ألعمال املسار الدستوري الليبي

 (الشروق) نموذج يف العمل العربي املشتركخارجية البحرين: قمة شرم الشيخ  

 ( الوطن) مذكرة استثمارية بينها مجاالت الطاقة 14والسعودية توقعان   مصر

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/1445463/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/6152281
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062022&id=59023fac-da94-45db-a477-6f104c455844
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062022&id=743ed05c-3fef-49cd-90ac-93794cd7010b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062022&id=c28d2b46-a98f-4a9c-a28e-c999084cd325
https://www.elwatannews.com/news/details/6153337
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 هرام( بوابة األ) الدوق األكبر للوكسمبورج يستقبل وزير الخارجية سامح شكري

 ( 21)عربي هيئة الدستور الليبي: مشاورات القاهرة فشلت والحل يف االستفتاء

  السيسي وولي عهد السعودية   شكري: القضية الفلسطينية ىلع رأس مناقشات
 (الشروق)

 ( 21عربي ) فزاعات السيسي.. كاريكاتير 

 : منتدى أسوان يوفر فرصة مهمة لالستمرار يف إيصال صوت قارتنا السيسي
 )اليوم السابع( 

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/3556871.aspx
https://arabi21.com/story/1445392/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062022&id=8f83ba22-b393-47b7-af4c-29aabaca38ca
https://arabi21.com/story/1445424/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2022/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84/5810128
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يوم  ال)  يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سالسل اإلمداد لدول أفريقيا  السيسي
 ( السابع

 

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/2022/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84/5810119
https://www.youm7.com/story/2022/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84/5810119
https://www.youm7.com/story/2022/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84/5810119
https://www.youm7.com/story/2022/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84/5810119
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  تشكيل لجنة إلعداد قانون الصناعة املوحد»النواب« يقرر 

 )بوابة األخبار(مجلس النواب يوافق ىلع تقرير املوزانة العامة للدولة 

 يوليو نظر دعوى تدبير املوارد املالية لصرف العالوات الخمس ألصحاب املعاشات   26
 )الوطن(

تشريعية النواب تطالب بخطة حكومية إلنشاء مجمع محاكم باملعادي والبساتين  
 )الشروق( ودار السالم

كبير..   وعجز  ركود  أعتاب  نحن ىلع  العامة:  املوازنة  ترفض مشروع  السعيد  سناء 
 )درب( أسعار السلعارتفاع سعر الفائدة سيرفع مستلزمات اإلنتاج و

 (بوابة األهرام)  فتح باب الترشح النتخابات االتحادات النقابية العمالية

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/3798540/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798402/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/6151744
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062022&id=495d82b3-ea6f-4e97-b6ee-5e76113bf594
https://daaarb.com/%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://gate.ahram.org.eg/News/3557410.aspx
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يستقبل   املصري  ويطالب    50املركز  “يونيفرسال”..  لعمال  تعسفي  فصل  شكوى 
 (درب) بتدخل حكومي وبرملاني فوري لوقف االنتهاكات ضدهم 

آالف متعد ىلع    8رئيس الوزراء: وقف دعم الخبر والتموين واألسمدة عن أكثر من  
 (درب) األراضي الزراعية

  

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%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-50-%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%89-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ابة األخبار( )بو مليار جنيه.. وزير املالية يكشف أمام النواب تكلفة أزمة كورونا 440

 )بوابة األخبار(مليار جنيه من رأس املال  2.8البورصة املصرية تختتم بخسارة  

مجال   يف  خاصًة  مصر  يف  شيفرون  شركة  ألنشطة  الدولة  دعم  يؤكد  السيسي 
 )بوابة األهرام(البحث واالستكشاف واإلنتاج 

 )الوطن(  البنك املركزي يساند أول قمة مصرية الستثمارات رؤوس األموال املخاطرة

والسعودية   مصر  بين  التجاري  التبادل  دوالر  9.1»اإلحصاء«:  بوابة )   2021  يف  مليار 
 (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/3798407/1/440-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798407/1/440-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798407/1/440-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798461/1/%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%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-28-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/3556403.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6151507
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798879/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798879/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798879/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798879/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798879/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798879/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88
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 ( الوطن) مليون مشترك يف عام.. اعرف السبب   4.6شركات املحمول تخسر 

  

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/6152203
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

إلكتروني غش  وشوقي:  اتسربت«..  »االمتحانات  التعليم:  لوزير  أمر  )بوابة    ولي 
 األخبار(

 ( 21عربي) وثائق تكشف فسادا ألول وزير للتعليم العالي بعهد السيسي 

 الطرق واملواصالت

 نقل النواب توافق ىلع منحة تمويل مترو اإلسكندرية بالتعاون مع البنك األوروبي
 (الشروق)

 األقباط

 )الشروق(  رئيس اإلنجيلية يختتم جولته إلى املانيا والواليات املتحدة

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/3798564/1/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%C2%A0%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3798564/1/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%C2%A0%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%AA
https://arabi21.com/story/1445406/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062022&id=cd7e5d02-07fd-45de-909b-3ef29b6aa8ec
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062022&id=2c64a054-0414-456e-88fd-dba1cf536c18
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 أخرى

 ( درب)  انتحار شاب من أىلع برج القاهرة.. والنائب العام يأمر بالتحقيق يف الواقعة 

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%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 الوطن( ) وزير اإلنتاج الحربي يبحث مع مسؤول مجري مجاالت التصنيع العسكري

 ( الدفاع العربي)  الروسي Sulaمصر والصين والهند يقدمون طلب شراء رادار سوال 

 

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/6151699
https://www.elwatannews.com/news/details/6151699
https://www.elwatannews.com/news/details/6151699
https://www.defense-arabic.com/2022/06/21/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d9%8a%d9%82%d8%af%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7/
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 تطورات املشهد السيناوي
فوق سيناء ونجاة قائدها بعد قفزه   16- سقوط طائرة مقاتلة مصرية من طراز إف

 )الدفاع العربي(  باملظلة )فيديو(

 

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/2022/06/20/%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a5%d9%81-16-%d9%81%d9%88%d9%82/
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 شهد األمني تطورات امل
 )الوطن(  »العفو الرئاسي«: اإلفراج عن دفعتين من الشباب املحبوسين خالل أيام

اع عن تداول فيديو الحادث.. رسائل النيابة العامة بعد مقتل طالبة جامعة  االمتن
 )املصري اليوم( املنصورة )التفاصيل(

ماهينور املصري: تأجيل استئناف حكم براءة رشا عزب من سب وقذف املخرج إسالم  
 )درب( أغسطس لحضورها أمام املحكمة 12لـ العزازي 

شبان بعد انتشار فيديو غناء أحدهم داخل مسجد..    3نيابة أمن الدولة تقرر حبس  
 )درب(  والجنادي: متهمون باالنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

 ( الجزيرة) غضب عارم يف مصر بعد ذبح طالبة أمام جامعتها

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/6151762
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2626243
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
https://daaarb.com/%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-3-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/20/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89
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والدة عالء عبد الفتاح: نسعى لإلفراج عنه عبر عفو رئاسي أو التنازل عن الجنسية  
 (يرةالجز) املصرية )فيديو(

  

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/2022/6/21/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
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ي  .. فزاعات السيسي )عرب   2 .............................................................................................. ( 21كاريكاتث 

: منتدى أسوان ي إيصال صوت قارتنا )اليوم السابع( السيسي
 2 ............................. يوفر فرصة مهمة لالستمرار فن

ن سالسل اإلمداد لدول أفريقيا )اليوم السابع(  السيسي   3 .............................. يطالب بتنوي    ع مصادر الغذاء وتأمي 

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

 4 ............................................... »النواب« يقرر تشكيل لجنة إلعداد قانون الصناعة الموحد )بوابة األخبار( 

 4 ...................................................... مجلس النواب يوافق عىل تقرير الموزانة العامة للدولة )بوابة األخبار(

 4 .................... يوليو نظر دعوى تدبث  الموارد المالية لرصف العالوات الخمس ألصحاب المعاشات )الوطن(  26

يعية النواب تطالب بخطة حكومية إلنشاء مجم وق(تشر ن ودار السالم )الشر  4 ............ ع محاكم بالمعادي والبساتي 

.. ارتفاع س وع الموازنة العامة: نحن عىل أعتاب ركود وعجز كبث  فع  سناء السعيد ترفض مشر عر الفائدة سث 

 4 ............................................................................................ مستلزمات اإلنتاج وأسعار السلع )درب(

شح النتخابات االتحادات النقابية العمالية )بوابة األهرام(  4 ...................................................... فتح باب الثر

ي فوري   50المركز المرصي يستقبل 
ي لعمال “يونيفرسال”.. ويطالب بتدخل حكومي وبرلمابن

شكوى فصل تعسقن

 5 ..................................................................................................... لوقف االنتهاكات ضدهم )درب(

ي الزراعية )درب( 8وزراء: وقف دعم الخث  والتموين واألسمدة عن أكثر من  رئيس ال
 5 ......... آالف متعد عىل األراضن

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

 6 ..................................... مليار جنيه.. وزير المالية يكشف أمام النواب تكلفة أزمة كورونا )بوابة األخبار(   440

 6 ........................................... مليار جنيه من رأس المال )بوابة األخبار( 2.8البورصة المرصية تختتم بخسارة 

ي مجال البحث واالستكشاف واإلنتاج )بوابة  
 فن
ً
ي مرص خاصة

كة شيفرون فن السيسي يؤكد دعم الدولة ألنشطة رسر

 6 .................................................................................................................................... األهرام(

 6 .................................... البنك المركزي يساند أول قمة مرصية الستثمارات رؤوس األموال المخاطرة )الوطن(

ن مرص والسعودية  »  6 ................. )بوابة األخبار( 2021مليار دوالر خالل عام  9.1اإلحصاء«: التبادل التجاري بي 

كات المحمول تخش  ي   4.6رسر
ك فن  7 ............................................... عام.. اعرف السبب )الوطن( مليون مشثر

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

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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 8 .......................................................................................................................................... التعليم 

ي )بوابة األخبار(وىلي أمر لوزير الت
وبن : غش إلكثر ي

 8 ................................... عليم: »االمتحانات اتشبت«.. وشوفر

ي   8 ...................................................... ( 21وثائق تكشف فسادا ألول وزير للتعليم العاىلي بعهد السيسي )عرب 

 8 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

و  وق( نقل النواب توافق عىل منحة تمويل مثر ي )الشر  8 ........................... اإلسكندرية بالتعاون مع البنك األوروب 

 8 .......................................................................................................................................... األقباط

وق(   8 ....................................................... رئيس اإلنجيلية يختتم جولته إىل المانيا والواليات المتحدة )الشر

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

ي الواقعة )درب(
 9 ....................................... انتحار شاب من أعىل برج القاهرة.. والنائب العام يأمر بالتحقيق فن

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

ي يبحث مع مسؤول مجري مجاالت التصنيع العسكري )الوطن(  10 .................................... وزير اإلنتاج الحرب 

اء رادار سوال  ن والهند يقدمون طلب رسر ( Sulaمرص والصي  ي  10 ....................................... الروسي )الدفاع العرب 

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

(  16-فسقوط طائرة مقاتلة مرصية من طراز إ ي فوق سيناء ونجاة قائدها بعد قفزه بالمظلة )فيديو( )الدفاع العرب 

 ............................................................................................................................................ 11 

  
 12 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ن خالل أيام )الوطن( ن من الشباب المحبوسي  «: اإلفراج عن دفعتي   12 ...................................... »العفو الرئاسي

االمتناع عن تداول فيديو الحادث.. رسائل النيابة العامة بعد مقتل طالبة جامعة المنصورة )التفاصيل( )المرصي 

 12 .................................................................................................................................... اليوم( 

أغسطس  21ماهينور المرصي: تأجيل استئناف حكم براءة رشا عزب من سب وقذف المخرج إسالم العزازي ل  

 12 .................................................................................................... لحضورها أمام المحكمة )درب( 

شبان بعد انتشار فيديو غناء أحدهم داخل مسجد.. والجنادي: متهمون باالنضمام    3نيابة أمن الدولة تقرر حبس 

 12 ......................................................................................... لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة )درب(

ي مرص بعد ذبح طالبة أمام جامعتها )الجزيرة( 
 12 ................................................................. غضب عارم فن

 13 .... والدة عالء عبد الفتاح: نسىع لإلفراج عنه عث  عفو رئاسي أو التنازل عن الجنسية المرصية )فيديو( )الجزيرة( 
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