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 ر ــمص
 June 2021 15||  361العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 هل يتأثر السيسي بخروج نتنياهو من رئاسة حكومة االحتالل؟  
 وأختها تهاجمها حفيدة محمد نجيب تستغيث من الديون..   
 عمرو أديب عن لقاء شكري مع الجزيرة: مش مصدق عيني  
 . األمريكي خالل زيارته ملصر قائد الحرس الوطني    ي يلتق وزير الدفاع     
 اتفاق ىلع تعاون عسكري بين إثيوبيا وجيبوتي  
 مصادر قضائية: إعدام »البلتاجي وحجازي والبر« ينتظر تصديق السيسي   
 موقع: قتلة خاشقجي حصلوا ىلع مواد مخدرة مميتة من مصر  
 بقضية رابعة اعتقلوا قبل املجزرة بشهر   4منظمة: اإلعدام بحق   

 
 

 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
 ( 21)عربي هل يتأثر السيسي بخروج نتنياهو من رئاسة حكومة االحتالل؟ 

   )الشروق(   مصر وقطر تعربان عن ارتياحهما ملا شهدته العالقات من تطورات إيجابية

والخدمية  اإلنتاجية  القطاعات  يف  التعاون  تعزيز  ىلع  تتفقان  والسعودية    مصر 
 )الوطن(

 )الشروق( السيسي يهنئ امللكة إليزابيث الثانية بمناسبة العيد القومي

والسودان  مصر  مع  التضامن  سبل  القطري  نظيره  مع  يبحث  شكري  النهضة..    سد 
 )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/1365472/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=0485e9cd-3eb7-4f48-b61c-ca5aaf7ca070
https://www.elwatannews.com/news/details/5531371
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=32f6357a-8644-4335-b06c-37eeaf16dc34
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=4c50ffcd-8399-4a57-8e7e-bc75f89c3678
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ليس لدينا مانع يف إعادة النظر يف تقسيم مياه النيل لكن    السوداني: وزير الري  
 )املصري اليوم( بشروط

 )اليوم السابع(  أمير قطر يستقبل وزير الخارجية حامال رسالة من السيسى 

النهضة  سد  ملء  حول  جزئي”  “مرحلي  باتفاق  يقبل  السودان  شروط..   بثالثة 
 )الجزيرة(

 )قدس(  عن الدور املصري يف ملف اإلعمار.. مصالح متعددة جاءت بها الحرب

  

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/2352888
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/5355060
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/14/%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://qudsn.net/post/184810/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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 يةتطورات السياسة الداخل
 )بوابة األهرام(  مصطفى بكري للحكومة: البد أن يكون هناك خطة ملواجهة الفقر

 )الوطن(  رئيس الوزراء يشيد بجهود ترميم وإحياء قصر السلطان حسين كامل

عبد العزيز بعد رحيله بكورونا.. والخشت: إطالق اسمه ىلع وحدة    دد. أحمتأبين  
 )درب( القسطرة بمستشفى الطوارئ واالستقبال بمستشفى قصر العيني

 )الوطن(  حفيدة محمد نجيب تستغيث من الديون.. وأختها تهاجمها

السيسي يطلع ىلع مخطط إنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود يف الشرق  
 )الشروق(  األوسط

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/2806963.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5531605
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88/
https://www.elwatannews.com/news/details/5532137
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=8e13e882-e8d2-423d-903f-9823c0e24ca4
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مدبولي: املوانئ املصرية ستكون “مميكنة” بنهاية العام.. ونتطلع لدفع العالقات  
 )درب( السيادي” املصري قو” الصندو بين صندوق االستثمار السعودي 

  

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%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%85%d9%8a%d9%83%d9%86%d8%a9/
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 ورات املشهد االقتصاديتط
و  2 العامة    461تريليون  املوازنة  قانون  مشروع  ىلع  يوافق  النواب  جنيه..  مليار 

 )بوابة األخبار(للدولة 

 )بوابة األهرام( ر حجم االستثمارات السعودية يف مصر مليار دوال  5.7العربي: 

 )بوابة األهرام( % بخطة العام الجديد 28.5هالة السعيد: خفض ُمعدل الفقر إلى 

 )بوابة األخبار(تريليون جنيه   1.8املقبل  املاليوزير املالية: مصروفات العام 

 )بوابة األهرام(  مليار جنيه اليوم  7.3وتخسر البورصة تغلق ىلع تباين ملؤشراتها 

  

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/3394223/1/2-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88461-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9
https://gate.ahram.org.eg/News/2807184.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2807239.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3394558/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/2807194.aspx
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  سد النهضة.. عمرو أديب: من املمكن أن نكون ىلع أعتاب شبه اتفاق

  العالم يلعب الشطرنج عمرو أديب عن لقاء شكري مع الجزيرة: مش مصدق عيني.. و
 )الشروق(

 )الشروق( مليس الحديدي: أداء قناة الجزيرة أفضل كثيرا يف التعامل مع مصر

 )الوطن(   »املتحدة« توقع بروتوكول تعاون مع نقابة املهن التمثيلية لتطوير الدراما

 التعليم 

  يف امتحانات الثانوية العامة لضبط الغش   var الـ»التعليم« تطبق تقنية تشبه  
 )الوطن(

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=14062021&id=83a3e648-9dce-4bc1-ade2-514ded70b913
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=9eff7ba0-d5f7-4ffa-ab33-2879d4425c41
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062021&id=a32fd244-d0b1-4152-aa80-caedebbfacd5
https://www.elwatannews.com/news/details/5531593
https://www.elwatannews.com/news/details/5532337
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 الصحة 

 )بوابة األخبار( مليون جرعة من لقاح كورونا  1.9الصحة: مصر تستقبل خالل أيام 

 )بوابة األخبار(  وفاة  31حالة جديدة بفيروس كورونا.. و  613الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

  اإلمام األكبر: مستعدون لجعل جامعة إسالم آباد مركًزا لنشر الفكر األزهري يف آسيا 
 )بوابة األهرام( 

 السياحة 

 )بوابة األهرام(  تفاصيل لقاء وزير السياحة واآلثار مع السفير الفرنسي بالقاهرة

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/3394857/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3394723/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-613-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%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%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/2807132.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2807300.aspx
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 الزراعة

 )اليوم السابع(  الغذائيوزير الزراعة: توجيهات من السيسى لتحقيق األمن 

الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصالح باملنطقة   الزراعة:    مليار جنيه   300بـ  وزير 
 )اليوم السابع( 

 )بوابة األهرام(  مليار جنيه ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير ٧.٢القصير: 

 الطرق واملواصالت

 )املصري اليوم( وزير النقل يوجه بسرعة ربط الدائري بمحور الطوارئ

 )بوابة األخبار( متر  ٣.٥عين شمس: جاري إصالح هبوط أرضي بعمق نحو رئيس حي 

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/2021/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/5354456
https://www.youm7.com/story/2021/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5354495
https://gate.ahram.org.eg/News/2807814.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2352821
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3394612/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A
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 أخرى

املقدسة   األرض  تعود  أن  يجب  يهودي:  حق  حاخام  وال  للفلسطينيين  بالكامل 
 )الجزيرة(  للصهاينة فيها )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/reports/2021/6/14/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )اليوم السابع( ر خالل زيارته ملص األمريكي الوطنيقائد الحرس  يلتقيوزير الدفاع 

سفينة حربية مصرية محملة بمئات أطنان املساعدات الغذائية للجيش اللبناني  
 )روسيا اليوم(  تصل بيروت هذا األسبوع

  

 )الشروق(  وجيبوتياتفاق ىلع تعاون عسكري بين إثيوبيا  

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/2021/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5354418
https://arabic.rt.com/middle_east/1241848-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=797acec6-453d-474e-a196-fb7ec347d372
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 )الدفاع العربي(  مصر تدخل عصر أشباه املوصالت والرقائق اإللكترونية قريًبا 

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/2021/06/14/%d9%85%d9%8f%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b5/
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 تطورات املشهد السيناوي
تجهيز   و  22السبكي:  صحية  ووحدة  لدخولها    8مركًزا  سيناء  بجنوب  مستشفيات 

 )بوابة األهرام( خدمة التأمين الصحي الجديد

 

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/2807307.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة( من قيادات اإلخوان يف قضية فض رابعة  12مصر.. حكم نهائي بإعدام 

  لتنفيذه   سيسي وحجازي والبر« ينتظر تصديق ال  البلتاجيمصادر قضائية: إعدام »
 )املصري اليوم(

 ( 21)عربي موقع: قتلة خاشقجي حصلوا ىلع مواد مخدرة مميتة من مصر

 ( 21)عربي "الغارديان" تكشف عن رسائل ريجيني األخيرة قبل مقتله

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/2021/6/14/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-12-%d9%85%d9%86-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2352803
https://arabi21.com/story/1365423/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1365339/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87
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عامين   لتجاوزه  إضرابه  بعد  معلوم  غير  ملكان  بدوي  أحمد  نقل  سويف:  ليلى 
 )درب( بالحبس.. والدته حررت محضرا والردود من طره جاءت متضاربة 

 )الوطن(  مثول محمد حسين يعقوب أمام محكمة الجنايات بسبب »داعش إمبابة« 

بعد أسبوع واحد.. نظر تجديد أخر لـ عمرو إمام وعبد الناصر إسماعيل أمام الجنايات..  
 )درب( موعدها ومحام: الجلسة السابقة لم تنظر يف

 ( 21)عربي  بقضية رابعة اعتقلوا قبل املجزرة بشهر 4منظمة: اإلعدام بحق  

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%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/
https://www.elwatannews.com/news/details/5531643
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a5%d9%85/
https://arabi21.com/story/1365389/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-4-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 (21)عربي كاريكاتير مصر يف عهد السيسي

جراء  وليست  سياسية  مصر  يف  اإلخوان  قيادات  بحق  اإلعدام  أحكام  حقوقيون: 
 )الجزيرة(  جرائم حقيقية )فيديو(

  

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/1365412/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/15/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a7%d8%aa
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ي   4ة: اإلعدام بحق منظم  13 ............................................. (21بقضية رابعة اعتقلوا قبل المجزرة بشهر )عرب 

ي  ي عهد السيسي )عرب 
 14 ........................................................................................ (21كاريكاتي  مرص ف 

ي مرص سياسية وليست جراء جرائم حقيقية )فيديو( )الجزيرة( 
 14 حقوقيون: أحكام اإلعدام بحق قيادات اإلخوان ف 
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