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 ر ــمص
 June 2021 18||  364العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 أثيوبيا توجه رسالة »حادة« إلى الدول العربية   
 الدبيبة واملنفي يستقبالن رئيس مخابرات مصر.. واألخير يلتقي حفتر   
 البريطاني: اإلخوان جماعة إرهابية  املفتي أمام مجلس اللوردات   
 فشل املصالحة.. تركيا تهاجم مصر مجددا بسبب أحكام اإلعدام   
 السيسى يستقبل وزراء ومسئولي اإلعالم العرب   
 ملصر هذا العام؟    Su-35طائرة    11روسيا تستعد لتسليم   
 بة أمن الدولة بالغ جديد ضد محمد حسين يعقوب أمام نيا  
 حقوقية تعّلق ىلع أحكام اإلعدام يف مصر “نذير شؤم”.. منظمات   

 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
 )بوابة األخبار(  إلى الدول العربية حادة«أثيوبيا توجه رسالة » 

 )الشروق(  وزير الخارجية يكرم أسر شهداء قوات حفظ السالم

 )الشروق(   رجل وسيدة ضمن قوات حفظ السالم  3000شكري: مصر تساهم بأكثر من  

 )بوابة األهرام(بين البلدين السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان التعاون 

 )الوطن(  السيسي يؤكد دعمه الكامل للمشروعات االستثمارية مع السعودية

  »أبي أحمد« يهاجم »الطيب«   ومفتيشيخ األزهر يهز مضاجع املسئولين بإثيوبيا..  
 )بوابة 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/3397721/1/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9--%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=413cce50-579c-4d9c-ac7e-b58971917d4f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=28c4b73a-0de4-4f94-bb66-05acac3aff47
https://gate.ahram.org.eg/News/2810424.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5535937
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397936/1/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
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 )الشروق( وزيرة التعاون الدولي تبحث مع األمم املتحدة مجاالت التعاون املشترك

املدن   ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  مقر  إنشاء  اتفاقية  توقيع  يشهد  مدبولي 
 )الشروق( فريقية والحكومات اإل

 ( 21)عربي": وفد مصري يصل أنقرة خالل أيام 21عربي “لـ خبير تركي 

عضو بلجنة التفاوض املصرية بشأن سد النهضة: احتمالية التوصل التفاق ملزم أقل  
 )درب( . وبيع املياه مرفوض تماما%.50من  

 ( 21عربي) الدبيبة واملنفي يستقبالن رئيس مخابرات مصر.. واألخير يلتقي حفتر

 )بوابة األخبار(  حفتر: مصر تلعب دوًرا مؤثًرا يف استقرار ليبيا

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=17062021&id=d3312c75-cfe7-4161-be8b-1f6d35dd3b36
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=26063a5c-d31e-4c8e-96ff-a5e8e12f7944
https://arabi21.com/story/1366055/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87/
https://arabi21.com/story/1366011/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3398095/1/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A
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 )الوطن(  البريطاني: اإلخوان جماعة إرهابيةاملفتي أمام مجلس اللوردات 

 )الشروق( موت ملصرالسيسي: سد النهضة قضية حياة أو 

 )الشروق(   السيسي: ال نمتلك أجندات خاصة.. ومعندناش جهد أو وقت نتآمر ونخرب 

 (فيتو)  بسبب أحكام اإلعدام. تركيا تهاجم مصر مجددا املصالحة. فشل 

  

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/5536029
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=c39044cb-71b3-4f8f-9b40-75573aeb911b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=062561e7-ca34-49ad-8b12-279a92cfe9ef
https://www.vetogate.com/Section-41/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-4366669
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي حزن ىلع وسائل التواصل يف الذكرى الثانية لرحيل مرسي

 )الوطن(  محافظات 4»تحيا مصر« ينظم قوافل املبادرة الرئاسية »نور حياة« يف 

 )الجزيرة( ملاذا لم ُيعامل محمد مرسي معاملة الرؤساء السابقين؟ )فيديو(

العيش   حزب  مؤسسي  وكالء  من  املقدم  اإلغفال  تدارك  طلب  يف  النظر  تأجيل 
 )درب( يوليو لالطالع  17والحرية لـ  

الجبهة الشعبية للحفاظ ىلع النيل: نرفض تصريحات وزير الري السوداني بقبول  
 )درب( هة”اتفاق مؤقت حول سد النهضة.. ونرفض “الوساطات املشبو 

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/1366069/%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/5535781
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/18/%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b6
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%aa/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(   شركة مهلة إضافية إلرسال القوائم املالية  17البورصة املصرية تمنح  

 )بوابة األخبار(مليار جنيه  16.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 )بوابة األخبار(   بت أسعار الفائدة للمرة الخامسة ىلع التواليالبنك املركزي يث

  

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/3397447/1/%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%D9%85%D9%86%D8%AD-17-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397241/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-165-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397791/1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%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

 ( اليوم السابع) السيسى يستقبل وزراء ومسئولي اإلعالم العرب

 التعليم 

 )بوابة األخبار( بعد سقوط »السيستم«.. نتيجة الشهادة اإلعدادية يف املدارس 

 الصحة 

 )درب( 157لـ شهداء جدد بكورونا.. ووفيات األطباء ترتفع أطباء  3

 )بوابة األخبار( وفاة  37حالة إيجابية بكورونا.. و  591الصحة: تسجيل 

 السياحة 

 )الوطن(  مليار جنيه 2.5من كورونا تجاوزت   شركات السياحة: خسائرنا

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/2021/6/17/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5358338
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397661/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85--%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://daaarb.com/%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3398184/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-591-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8837
https://www.elwatannews.com/news/details/5535769
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 مؤسسات دينية 

أحد   يصبح  قد  مشهد  املحكمة:  أمام  يعقوب  حسين  شهادة  عن  األزهري  أسامة 
 )درب( أسباب األلحاد بين كثير من الشباب

 أخرى

 درب() مناطق بالجيزة  9بينها الهرم وفيصل وحدائق األهرام.. قطع املياه عن 

 )املصري اليوم( بصورة والده والسيسي.. غطسة لنجل أحمد منسي باإلسكندرية

 ( الوطن) منع محمد رمضان من التمثيل والحافز

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%a3%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2355171
https://www.elwatannews.com/news/details/5536501


7 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2021 18 ||  364العدد 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار( بتوجيهات السيسي.. رئيس املخابرات يصل طرابلس

)بوابة   اإلنتاج الحربي: تدريب مهندسي مصر ىلع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
 األخبار(

 )الدفاع العربي(  .. أول سيارة كهربائية مصرية70Eبالفيديو: نصر 

 )بوابة األخبار(  عباس كامل ينقل لـ»حفتر« إشادة السيسي بجهود الجيش الليبي

 )الدفاع العربي(  ملصر هذا العام؟  Su-35طائرة  11روسيا تستعد لتسليم 

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/3397658/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397441/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397441/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d9%86%d8%b5%d8%b1-e70-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397834/1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-11-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-su-35-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
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  مهندس بنهاية األسبوع املقبل   1000اإلنتاج الحربي: إعالن شروط مبادرة تأهيل  
 )الشروق(

 

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=18062021&id=5f1f217a-21be-4d71-b397-d6f7a98a36cf
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الشروق(  معبر رفح البري وعبور العالقين من الجانبين  فتح مواصلة . للشهر الثاني.

 

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=17062021&id=a9c4d09f-fa95-4455-8a1d-269681730d70
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 تطورات املشهد األمني 
 )الوطن(  بالغ جديد ضد محمد حسين يعقوب أمام نيابة أمن الدولة

 ( 21)عربي  هل ينفذ السيسي أحكام إعدام قيادات اإلخوان.. وما طرق وقفها؟ 

 ( 21)عربيالذين أيد القضاء إعدامهم يف مصر؟  12من هم الـ  

 )درب(  يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة  45صور الصحفي حمدي الزعيم  تجديد حبس امل

  12من أهالي عزبة نادي الصيد باإلسكندرية بعد    13املفوضية املصرية: إخالء سبيل  
 )درب( يوما من حبسهم يف واقعة إخالء املنطقة

 ( 21)عربي " تلتقي أسر قيادات اإلخوان املحكومين باإلعدام21"عربي

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/5535865
https://arabi21.com/story/1365978/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1366071/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-12-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b9%d9%8a%d9%85-45-%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-13-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1366168/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
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مصر  يف  اإلعدام  أحكام  ىلع  تعّلق  حقوقية  وجمعيات  منظمات  شؤم”..   “نذير 
 )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/politics/2021/6/17/%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A4%D9%85-31-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82
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 10 ................................................................................................................ إخالء المنطقة )درب(

ي  ي 21"عرب   باإلعدام )عرب 
ز ي أرس قيادات اإلخوان المحكومي 

 10 .................................................... ( 21" تلتف 

ي مرص )الجزيرة(
ق عىل أحكام اإلعدام فز

ّ
 11 ............................... “نذير شؤم”.. منظمات وجمعيات حقوقية تعل

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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