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 ر ــمص
 June 2021 16||  362العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 سنوات من التفاوض انتهت لطريق مسدود   10سد النهضة:  عن    ري الظواه  
 . البنا وقطب يعقوب أمام القضاء كشاهد بقضية لـ “داعش".. هاجم   
 البرادعي يغرد بآية.. كيف فسرها املتابعون وبماذا علقوا؟  
 الفريق أول محمد زكي يلتقي قائد القيادة املركزية األمريكية  
بالغ يتهم »حسين يعقوب« بالتحريض    " داعش " بسبب شهادته يف قضية   

 ىلع العنف 
 النائب العام يسلم سفير إيطاليا تصرف النيابة العامة يف قضية »ريجيني«  
 مصريا.. وتؤكد: أحكام انتقامية   12"اإلخوان" تطالب بوقف إعدام   

 

 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 
املصري يف أخبار املشهد 

 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
والسودان ملصر  املائي  األمن  تحقيق  حول  عربي  توافق  القطري:  الخارجية   وزير 

 )بوابة األخبار( 

تتعاون  ال  وإثيوبيا  واملصب..  املنبع  لدول  مشتركة  ملكية  النيل  الخارجية:    وزير 
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يلتقي نظيرته الليبية ويدعوها لزيارة مصر

 )بوابة األهرام( ير دولة قطر لزيارة مصر يف أقرب فرصةالسيسي يدعو أم

 )اليوم السابع(  كافة العربي: مصر دولة محورية للوطن القطري وزير الخارجية 

غزة  حدود  ىلع  وفلسطينيين  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  بين    مواجهات 
 ي اليوم()املصر

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/3395387/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3395318/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3395260/1/%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%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/2808093.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9/5355785
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2353731
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2353731
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2353731
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)بوابة   الخارجية التونسية: مستعدون للدفاع عن حق مصر والسودان يف مياه النيل
 األهرام(

املدن   ملنظمة  التنفيذي  املجلس  اجتماع  تستضيف  مصر  املحلية:  التنمية  وزير 
 )بوابة األهرام( والحكومات املحلية اإلفريقية غدا

 )بوابة األهرام( شكري بعقد مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورج

 )بوابة األهرام( كيريوزير الخارجية يستقبل جون 

  إفريقيا سد النهضة.. رئيس بعثة الجامعة لدى األمم املتحدة: ال نريد صراعا عربيا  
 )الشروق(

سنوات من التفاوض انتهت لطريق    10عضو الوفد املصري ملفاوضات سد النهضة:  
 )الجزيرة( مسدود )فيديو(

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/2808895.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2808895.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2808914.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2808663.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2808635.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062021&id=1c1ff4d6-6b47-4a40-b46a-c571bfaf2d66
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/16/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-10
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 ةتطورات السياسة الداخلي
 ( 21)عربي داعش".. هاجم البنا وقطب “لـ  يعقوب أمام القضاء كشاهد بقضية 

 )اليوم السابع(  محمد حسين يعقوب للمحكمة: رئيس الدولة ولى أمر

 )بوابة األخبار( السيسي يوقع تعديال لبعض أحكام قانون الكهرباء

 ( 21)عربي البرادعي يغرد بآية.. كيف فسرها املتابعون وبماذا علقوا؟ 

  ۚ

االقتصادي النمو  يف  الخاص  القطاع  دور  بتعزيز  رئاسية  توجيهات   مدبولي: 
 )بوابة األهرام( 

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/1365647/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%80-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/5355460
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3395349/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1365624/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88#section_288
https://gate.ahram.org.eg/News/2808432.aspx
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 )بوابة األهرام(  ألف معلم  36طلب إحاطة جديد يف البرملان بشأن أزمة الـ 

 )الوطن( .. أحدهم يتعلق بالعالوة الدوريةقوانين جديدة 5السيسي يصدق ىلع 

بمثلث    نالكويتيي توقيع عقد بيع رضائي بين محافظة القاهرة ومجموعة املالك  
 األخبار( )بوابة ماسبيرو

 )الوطن(  يتفقدان األوبرا بالعاصمة اإلدارية السيسيوزير اإلسكان ومستشار 

من   والكوارث  اإلرهاب  شهداء  تعويضات  رفع  جنيه   100لـ  آالف    10التضامن:    ألف 
 )الوطن(

 
  

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/2808057.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5533083
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3396023/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%C2%A0%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-
https://www.elwatannews.com/news/details/5533711
https://www.elwatannews.com/news/details/5533729
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه 3.7البورصة املصرية تختتم بتراجع رأس املال 

للقطاع    10 الكهرباء  سعر  وتخفيض  الغاز  أسعار  لدعم  جنيه   الصناعي مليارات 
 )بوابة األهرام( باملوازنة الجديدة

ىلع يصدق  »نص   السيسي  بالدولة  للعاملين  اإلضايف  الحافز  وزيادة  »العالوة« 
 )الوطن(  القرار«

 )بوابة األهرام( وزير قطاع األعمال يبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع السعودية

 )املصري اليوم( شركة »إيني« اإليطالية: ال تغيير يف الطاقة اإلنتاجية لحقل ظهر

 )املصري اليوم(فى مصر  واألسمنت سعر الحديد  يفزيادات متكررة 

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/3395274/1/%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%84-3
https://gate.ahram.org.eg/News/2807411.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5533157
https://gate.ahram.org.eg/News/2808535.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2353958
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354195
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 اليوم السابع( ) جنيهات؟   10ملاذا تتجه مصر لطرح العمالت البالستيكية فئة 

  

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/2021/6/15/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A6%D8%A9-10-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA/5355855
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A6%D8%A9-10-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA/5355855
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A6%D8%A9-10-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA/5355855
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األخبار(   وفاة 37و. كورونا.حاالت جديدة بفيروس   609الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

والسودان   مصر  ملساندة  الدولي  املجتمع  يدعو  األزهر  ىلع شيخ  الحفاظ  يف 
 )بوابة األخبار(  حقوقهم املائية

 السياحة 

 السياحة: لم نحدد موعدا الفتتاح املتحف املصري الكبير.. وننتظر استقرار األوضاع 
 )الشروق(

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/3395904/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-609-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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
https://gate.ahram.org.eg/News/2808808.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=a2cfeb35-27e3-4573-9464-489efdca1805
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار( ة األمريكيةالفريق أول محمد زكي يلتقي قائد القيادة املركزي

 )الدفاع العربي(  كوريا الجنوبية تعلن رغبتها يف تعميق التعاون مع مصر

 )الدفاع العربي( لقطة مميزة لحظة إقالع مروحية هجومية مصرية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3395398/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.defense-arabic.com/2021/06/15/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/15/%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a9-%d8%a5%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5/
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السويس  قناة  يزور  الباكستاني  املسلحة  للقوات  املشتركة  األركان  هيئة    رئيس 
 )الشروق(

تسلمت   مصر  سو  5رسمًيا..  سوخوي  ميج  52و  35-مقاتالت  معدلة    29- مقاتلة 
 )الدفاع العربي( R-77و R-73جو - وصواريخ الجو

 

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=15062021&id=8b7503ff-e6c7-4a93-81fd-5ce07d6a55c8
https://www.defense-arabic.com/2021/06/15/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%aa-5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d9%88-52-%d9%85/
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 تطورات املشهد السيناوي
 مواصلة فتح معبر رفح الستقبال املصابين وإدخال املساعدات ومعدات إعمار غزة 

 )الشروق(

 )الوطن( عودة أهالي سيناء للشيخ زويد 

 

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=15062021&id=5fc06840-8d8a-4c17-98c4-7cba50f5204b
https://www.elwatannews.com/news/details/5533607
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 تطورات املشهد األمني 
بالتحريض ىلع   بسبب شهادته يف قضية داعش.. بالغ يتهم »حسين يعقوب« 

 )بوابة األخبار(  العنف

»ريجيني«  قضية  يف  العامة  النيابة  تصرف  إيطاليا  سفير  يسلم  العام    النائب 
 )الوطن(

ويعقوب  حسان  لتفاسير  تطبيقا  الجرائم  ارتكبنا  إمبابة«:  بـ»داعش  املتهمون 
   )بوابة األخبار(

 (21)عربي  " يف قضية رابعةمؤسسة مرسي تدين األحكام "الجائرة

 )الشروق(  عديل بعض أحكام قانون العقوبات السيسي يوقع ت 

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/3395802/1/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-
https://www.elwatannews.com/news/details/5533095
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3395081/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://arabi21.com/story/1365545/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062021&id=ab2d78ac-32a9-4160-b5dd-015fcc11767c
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 ( 21)عربي مصريا.. وتؤكد: أحكام انتقامية 12"اإلخوان" تطالب بوقف إعدام 

حبسه   مدة  حساب  علي:  وخالد  سبيله..  إخالء  رغم  الفتوح  أبو  حبس  استمرار 
 )درب( بالقضية الثانية منذ صدور قرار اإلخالء

 )درب( بعد عامين ونصف.. سيد البنا حر تنفيذا لقرار إخالء سبيله

  تفاصيل مصرع عنصر إجرامي وإصابة أمين شرطة خالل تبادل إلطالق النار بدمياط 
 )الشروق(

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/1365506/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-12-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84%d9%87/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%ad%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%82%d8%b1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=a240a15e-e4bf-457a-8a9d-48b08992c014
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 ( 21)عربي إعدامات مصر!كاريكاتير 

 )الوطن(   رحلة أبو إسحاق الحويني من مسجد الشيخ كشك إلى قضية داعش إمبابة 

  يوما يف قضية جديدة   ١٥لعنة التدوير.. “أمن الدولة” تحبس املحامي محمد رمضان  
 ()درب بعد يوم من إخالء سبيله

 ( 21)عربي تفاصيل منع نجل حسنين هيكل من السفر إلى السودان

متهمين بالتخريب وحرق منازل أقباط يف أحداث “قرية    10سنوات لـ    5السجن  
 )درب( نياالكرم” يف امل

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/1365616/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5533581
https://daaarb.com/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1365617/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-5-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%80-10-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%b1%d9%82-%d9%85/
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 ) ي  8 ........................................................................................................................... )الدفاع العرب 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 
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 9 .............................................................................................عودة أهاىلي سيناء للشيخ زويد )الوطن(

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

ي قضية داعش.. بالغ يتهم »حسير  يعقوب« بالتحريض عل العنف )بوابة األخبار(
 10 .............. بسبب شهادته ف 

« )الوطن( ي
ي قضية »ريجين 

 10 ..................................... النائب العام يسلم سفتر إيطاليا ترصف النيابة العامة ف 

 10 .......................... المتهمون بـ»داعش إمبابة«: ارتكبنا الجرائم تطبيقا لتفاستر حسان ويعقوب )بوابة األخبار( 

ي  ي قضية رابعة )عرب 
 10 .......................................................... (21مؤسسة مرسي تدين األحكام "الجائرة" ف 

وق( السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات )  10 ................................................................ الشر

ي  12"اإلخوان" تطالب بوقف إعدام    11 ........................................... (21مرصيا.. وتؤكد: أحكام انتقامية )عرب 

: حساب مدة حبسه بالقضية الثانية منذ صدور قرار  استمرار حبس أبو الفتوح رغم إخالء سبيله.. وخالد علي

 11 .......................................................................................................................... اإلخالء )درب( 

 11 ......................................................... بعد عامير  ونصف.. سيد البنا حر تنفيذا لقرار إخالء سبيله )درب(

وق( طة خالل تبادل إلطالق النار بدمياط )الشر  11 ....................... تفاصيل مرصع عنرص إجرامي وإصابة أمير  رسر

ي   12 ................................................................................................ (21كاريكاتتر إعدامات مرص! )عرب 

ي من مسجد الشيخ كشك إىل قضية داعش إمبابة )الوطن(
 12 .................................... رحلة أبو إسحاق الحوين 

ي قضية جديدة بعد يوم من إخالء سبيله   ١٥لعنة التدوير.. “أمن الدولة” تحبس المحامي محمد رمضان 
يوما ف 

 12 ................................................................................................................................... )درب(

ي  تفاصيل منع نجل  هيكل من السفر إىل السودان )عرب 
 12 ........................................................ (21حسنير 

ي المنيا )در  10سنوات لـ  5السجن 
ي أحداث “قرية الكرم” ف 

 12 ........... ب(متهمير  بالتخريب وحرق منازل أقباط ف 
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