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 June 2022 24||  609العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 محامية أمريكية تتهم السيسي مجددا بالخيانة العظمى )فيديو(   
 سنوات.. "استثمارات جديدة"   7أمير قطر يف مصر ألول مرة منذ   
 للموازنة العامة للدولة  حزب الكرامة املصري يعلن رفضه التام   
 %  4.3مليار جنيه وتراجع بنسبة    22البورصة يف أسبوع.. خسائر   
 القوات املسلحة تنعى شيخ املجاهدين يف سيناء حسن خلف   
  “حرية الفكر”: الجنايات تؤيد قرار النيابة بغلق التحقيقات يف مقتل أيمن  

 هدهود ورفض الدعوى املدنية ألسرته  
 شهور   ١٠منى سيف: عالء عبد الفتاح يخرج تريض ألول مرة منذ سنتين و  

 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
 ( 21عربي) محامية أمريكية تتهم السيسي مجددا بالخيانة العظمى )فيديو(

 )بوابة األخبار( مدبولي يشيد بتنامي الشراكة االستراتيجية بين مصر وفرنسا 

 )بوابة األخبار(مصر تدين الهجمات اإلرهابية ىلع مالي 

وزير الخارجية يستقبل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات  
 )بوابة األهرام( والجريمة

 ()بوابة األهرامرئيس حركة فتح يستقبل السفير املصري يف رام الله 

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/1446067/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3801812/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3801790/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/3580382.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3580437.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3580437.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3580437.aspx
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 )بوابة األهرام( السيسي يهنئ لكسمبورج بالعيد القومي 

 ( 21عربي) سنوات.. "استثمارات جديدة"  7أمير قطر يف مصر ألول مرة منذ 

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/3580052.aspx
https://arabi21.com/story/1446090/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الشروق( لالستهالك اآلدميالحكومة تنفي انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة 

 )املصري اليوم(محافظات  4ينزع ملكية أراض وعقارات يف رئيس الوزراء 

والتعليم املصري   الصحة  مخصصات  ورفع  املوازنة  بتعديل  ُيطالب  الديمقراطي 
 )درب( وإعادة ترتيب األولويات وتخفيض بنود اإلنفاق غير الضرورية

األعباء يخفف  حكم  ىلع  يحصل  املصري”  “املركز  قضائية..  عن    سابقة  املالية 
 )درب( املتقاضين أمام محكمة األسرة

 (بوابة األهرام) السيسي يف اليوم العاملي للخدمة العامةنص كلمة 

مناسبة اليوم العاملي  رئيس الوزراء يهنئ العاملين بالجهاز اإلداري للدولة ب
 )بوابة األهرام( للخدمة العامة

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=23062022&id=b8dcab01-0024-49b3-a7e3-68e34bbb5934
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2628529
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%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%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad/
https://gate.ahram.org.eg/News/3580954.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3580981.aspx
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 ( 21عربي)  يعلن رفضه التام للموازنة العامة للدولة  الكرامة املصريحزب 

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/1446059/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه   7.1البورصة املصرية تختتم بتراجع رأس املال السوقي 

 ن( )الوط البنك املركزي املصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة

 )الوطن(  وزير البترول يجري مباحثات مع »شل« العاملية يف البحث واالستكشاف

 ( بوابة األهرام) % 4.3مليار جنيه وتراجع بنسبة  22البورصة يف أسبوع.. خسائر  

 (املصري اليوم) « لتحفيز االستثمارات بين البلدينقطري -مصريتنسيق »

  

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/3801666/1/%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%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/6157153
https://www.elwatannews.com/news/details/6157153
https://www.elwatannews.com/news/details/6157153
https://www.elwatannews.com/news/details/6157108
https://gate.ahram.org.eg/News/3580660.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2628645
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  األىلع لإلعالم: مخاطبة فيسبوك لحذف فيديوهات حادثة نيرة أشرف

 أخرى

 ( الوطن) شاب يقفز من أىلع كوبري باملنصورة ووالدته تصرخ: »أحمد غرق«

 ( 21عربي) تفاعل مع جدال بين فنان مصري والناشط عبد الله الشريف

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=23062022&id=8405ff40-3256-4269-9081-e0bdb48cbf06
https://www.elwatannews.com/news/details/6158308
https://arabi21.com/story/1446080/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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 العسكري  املشهدت اتطور 
الهندسية"  للصناعات  "حلوان  فى  العمل  سير  يتابع  الحربى  لإلنتاج  الدولة    وزير 

 ( اليوم 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/2022/6/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/5813767
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 تطورات املشهد السيناوي
   الوطن() ت املسلحة تنعى شيخ املجاهدين يف سيناء حسن خلفالقوا

 (املصري اليوم) أسبوعمسافًرا بين مصر وقطاع غزة خالل   6777تنقل 

 

 

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/6158512
https://www.elwatannews.com/news/details/6158512
https://www.elwatannews.com/news/details/6158512
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2628965
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 تطورات املشهد األمني 
النيابة بغلق التحقيقات يف مقتل أيمن هدهود  “حرية الفكر”: الجنايات تؤيد قرار  

 )درب(  ورفض الدعوى املدنية ألسرته

 )درب( شهور ١٠منى سيف: عالء عبد الفتاح يخرج تريض ألول مرة منذ سنتين و 

  

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%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%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-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%b6-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84/


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2022 24 || 609العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي   0 ................................................. (21محامية أمريكية تتهم السيسي مجددا بالخيانة العظىم )فيديو( )عرب 

ن مرص وفرنسا )بوابة األخبار(  اتيجية بي  اكة االستر  0 ................................................. مدبولي يشيد بتنامي الشر

 0 ......................................................................... األخبار( مرص تدين الهجمات اإلرهابية عىل مالي )بوابة 

ي بالمخدرات والجريمة )بوابة األهرام(
 0 ....... وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعنن

ي رام هللا )بوابة األهرام(
 0 .......................................................... رئيس حركة فتح يستقبل السفت  المرصي فن

ئ لكسمبورج بالعيد القومي )بوابة األهرام(
 1 .......................................................................... السيسي يهنن

ي مرص ألول مرة منذ  
ي  7أمت  قطر فن  1 ............................................... (21سنوات.. "استثمارات جديدة" )عرب 

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

وق( ي انتشار عبوات زيت طعام غت  صالحة لالستهالك اآلدمي )الشر
 2 ......................................... الحكومة تنفن

ي 
ع ملكية أراض وعقارات فن ن  2 ................................................... ي اليوم( محافظات )المرص  4رئيس الوزراء يتن

طالب بتعديل الموازنة ورفع مخصصات الصحة والتعليم وإعادة ترتيب األولويات وتخفيض   المرصي الديمقراطي يُ

ورية )درب(بنود اإلنفاق غت  ال  2 .................................................................................................... رصن

ن أمام محكمة األرسة   سابقة قضائية.. “المركز المرصي” يحصل عىل حكم يخفف األعباء المالية عن المتقاضي 

 2 ..................................................................................................................................... )درب(

ي اليوم العالىمي للخدمة العامة )بوابة األهرام(
 2 ............................................................ نص كلمة السيسي فن

ن بالجهاز اإلداري للدولة بمناسبة اليوم العالىمي للخدمة العامة )بوابة األهرام( ئ العاملي   2 ............. رئيس الوزراء يهنن

ي   3 .................................................. (21حزب الكرامة المرصي يعلن رفضه التام للموازنة العامة للدولة )عرب 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ي 
اجع رأس المال السوفر  4 ....................................... مليار جنيه )بوابة األخبار( 7.1البورصة المرصية تختتم بتر

 4 .................................................................... البنك المركزي المرصي يعلن تثبيت أسعار الفائدة )الوطن( 

ي البحث واالستكشاف )الوطن(
ول يجري مباحثات مع »شل« العالمية فن  4 ...................................... وزير البتر

ي أسبوع.. خسائر الب
 4 .......................................... % )بوابة األهرام(4.3مليار جنيه وتراجع بنسبة   22ورصة فن

ن البلدين )المرصي -تنسيق »مرصي ن االستثمارات بي   4 ................................................ اليوم(  قطري« لتحفت 

 5 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 5 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

وق(األعىل لإلعالم: مخاطبة فيسبوك لحذف فيديوهات ح ف )الشر ة أرسر  5 ......................................... ادثة نت 

 5 ............................................................................................................................................ أخرى

 5 ............................................ شاب يقفز من أعىل كوبري بالمنصورة ووالدته ترصخ: »أحمد غرق« )الوطن( 

ي  يف )عرب  ن فنان مرصي والناشط عبد هللا الشر  5 ..................................................... ( 21تفاعل مع جدال بي 

 6 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

 6 .......................... وزير الدولة لإلنتاج الحرب  يتابع ست  العمل فن "حلوان للصناعات الهندسية" )اليوم السابع(

 7 ................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي سيناء حسن خلف )الوطن(الق
 7 ..................................................... وات المسلحة تنىع شيخ المجاهدين فن

ن مرص وقطاع غزة خالل أسبوع )المرصي اليوم(  6777تنقل   7 ................................................... مسافًرا بي 

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

ي مقتل أيمن هدهود ورفض الدعوى المدنية ألرسته  
“حرية الفكر”: الجنايات تؤيد قرار النيابة بغلق التحقيقات فن

 8 ..................................................................................................................................... )درب(

ن و   8 ........................................ شهور )درب( ١٠منن سيف: عالء عبد الفتاح يخرج تريض ألول مرة منذ سنتي 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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