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 ر ــمص
 June 2021 17||  363العدد ||  يف الصحافة  يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصرينشرة 

 

 . بشأن »سد النهضة«   للعالم بيان عاجل من شيخ األزهر   
 أثيوبيا: ملء املرحلة الثانية لسد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني  
 عصام حجي يكشف للجزيرة مباشر مخاطر امللء الثاني لسد النهضة  
 السيسي يصدر قرارات بتعيين وتعديل أقدمية بعض القضاة واملستشارين  
 »اإلفتاء«: حسين يعقوب امتداد لفكر الخوارج  
 اإليطالية   AW-149مصر تتعاقد ىلع دفعة إضافية من مروحيات   
 دعوة لحملة دولية للتصدي ألحكام اإلعدام الجائرة يف مصر  
 سي.. ما مصير ملف التحقيق بوفاته؟ الذكرى الثانية لرحيل مر  

 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
بيان عاجل من شيخ األزهر للمجتمع الدولي واإلفريقي والعربي واإلسالمي بشأن  

 )املصري اليوم( »سد النهضة« 

الثانيةأثيوبيا  املرحلة  ملء  النهضة  :  الزمني  لسد  للجدول  وفقا  )املصري    سيتم 
 اليوم(

 )بوابة األخبار(وزير الخارجية يؤكد عمق عالقات التعاون بين مصر ولوكسمبورج 

 )بوابة األخبار(  مشروعات تنموية  أربعمصر وإسبانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ 

  زيارتيطلب تقديم تقرير بتفاصيل    األوروبيوزير خارجية لوكسمبورج: االتحاد  
 )بوابة األهرام( ملصر واألردن

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/2354060
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354388
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354388
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3396581/1/%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%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3396393/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2809268.aspx
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 )الشروق( سامح شكري يستقبل جون كيري للتباحث حول تغير املناخ

 )الشروق( األردن ومصر تبحثان مشروع األنظمة السليمة لتنمية املراعي

  سامح شكري: مصر قدمت تنازالت يف قضية سد النهضة.. وإثيوبيا تواصل التعنت 
 )الشروق(

 )الشروق( شكري: نتطلع للتواصل مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

  وزير الخارجية يطالب املجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية سد النهضة 
 صري اليوم()امل

 ( 21)عربي تفاهم تركي مصري بشأن إيصال املساعدات لغزة

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=16062021&id=82bbb0b5-f068-4f79-8344-c40251deed79
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=3e3d823f-5fac-4346-93f4-5b4ca3985d11
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=84870f3c-42b5-4693-9e31-7b4842575b3a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=dba90f78-b79e-4a8c-bde6-d1d628733305
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354480
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354480
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354480
https://arabi21.com/story/1365724/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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العالي عن   السد  الحالة يتوقف  النهضة: يف هذه  بمفاوضات سد  عضو وفد مصر 
 )الجزيرة(توليد الكهرباء 

 )الجزيرة( عصام حجي يكشف للجزيرة مباشر مخاطر امللء الثاني لسد النهضة 

 
  

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/2021/6/16/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%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-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/17/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
أقدمية   وتعديل  بتعيين  قرارات  يصدر  واملستشارين   بعضالسيسي    القضاة 

 )الشروق(

 )الشروق(  يصدر قرارات بتخصيص أراض الستخدامها يف أغراض مختلفةالسيسي 

 )الشروق( واألهلية  الوزراء يوافق ىلع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة

القطا مقترح مشاركة  الدولة صاحب  كورونا: مش كل حاجة  تطعيم  الخاص يف  ع 
 )الشروق(  هتعملها باملجان

سين يعقوب: ُيفتي وينفي عن نفسه الفتوى..  املتناقض| حسين يعقوب ضد ح
 )درب(  يطالب بالشريعة ويؤكد أنها ُمطبقة.. مع السلفيين وليس منهم 

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=16062021&id=c568ed12-9ba9-478c-9a10-f4c5555aa5be
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=5d809fd5-4fd8-4cf6-aeb2-f5edd3931660
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=99fb84a1-da0e-4aec-8609-dcf9f2e1cafa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=feef5293-8edb-44bb-a3e1-0e82228168d5
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d9%8a%d9%8f%d9%81%d8%aa/
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  »الزم الدولة تأخذ حقها«.. مشروع قانون لفرض ضرائب ىلع إعالنات »فيسبوك« 
 )الوطن(

  

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/5535057
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  تواصل عمليات »بيع أجنبية« . البورصة.التواليلليوم الثاني ىلع 

 )بوابة األهرام(  االقتصاد وزير خارجية لوكسمبورج: اتفاقيتان مع مصر لتعزيز 

 )بوابة األهرام( مليار يورو لدعم التنمية االقتصادية يف مصر  7.5

 )الوطن(مليار يورو من فرنسا لتمويل مشروعات تنموية بمصر   1.7

 )الوطن(  البالستيكية املصرية الجديدة.. تعرف عليه  شكل العملة

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/5534381
https://gate.ahram.org.eg/News/2809232.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2809384.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5533987
https://www.elwatannews.com/news/details/5534457
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. طلب إحاطة حول وصول خسائر »كيما« إلى مليار جنيه  مليارا.  11رغم تطويرها بـ   
 )املصري اليوم( أشهر 9يف 

 )الشروق(  مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج 21وزير قطاع األعمال:  

  مفاوضات جديدة مع هيئة قناة السويس بشأن تعويضات السفينة »إيفر جيفن« 
 )املصري اليوم(

  

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/2354481
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=4a3f3acf-2861-4f41-a350-4c9d24dd7482
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354872
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 ماإلعال

 )الوطن(  رئيس »األىلع لإلعالم« يتفق ىلع التعاون مع وزير االتصاالت الجزائري

 الصحة 

 )بوابة األخبار(   وفاة  32وحاالت جديدة بفيروس كورونا..   606الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

)بوابة    مية الصهاينة« الحتالل فلسطين»األزهر« ينشر فيديو ينسف ادعاءات »قو 
 األخبار(

 )الوطن(  »اإلفتاء«: حسين يعقوب امتداد لفكر الخوارج

 )الوطن(  أسامة األزهري: ردود محمد حسين يعقوب أمام املحكمة كارثية 

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/5534363
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397059/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-606-%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397031/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397031/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5535045
https://www.elwatannews.com/news/details/5535027
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 الطرق واملواصالت

األقدمية  عن  النظر  بصرف  للكفاءات  الهيئات  يف  القيادية  املناصب  النقل:    وزير 
 )بوابة األهرام( 

 أخرى

 ( 21)عربي "الحلم املسروق".. كتاب يرصد أسرار وخفايا فترة حكم مرسي 

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/2809492.aspx
https://arabi21.com/story/1365866/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الوطن(  2021قبول دفعة جديدة من املجندين بالقوات املسلحة مرحلة أكتوبر 

 )اليوم السابع( بتوجيهات من السيسى.. مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى لبنان

 )الدفاع العربي(  9210ذات الرقم  35- أول ظهور للمقاتلة املصرية الجديدة سو

عام  مو يف  املصري  للجيش  مرتقبة  أسلحة  صفقات  ريبورت:  تيكتيكال    2021قع 
 الدفاع العربي( )

 )الدفاع العربي(  اإليطالية AW-149مصر تتعاقد ىلع دفعة إضافية من مروحيات 

الذي   ديدسا  نهر  لبعد جديد.. سد جديد ىلع  التحدي  ترفع مستوى  إثيوبيا 
 )الدفاع العربي(  النيل األزرق ُيغذي

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/5533933
https://www.youm7.com/story/2021/6/16/%D8%A8%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/5357063
https://www.defense-arabic.com/2021/06/16/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%88-35/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/16/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d8%af/
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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/2354900
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354900
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2354900
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي دعوة لحملة دولية للتصدي ألحكام اإلعدام الجائرة يف مصر

 )الشروق( النائب العام يحيل املتهم بتصوير فتاة ِخلسة بمطار القاهرة إلى الجنايات  

 ( 21)عربي مصر سياسية وانتقاميةإسالميو املغرب: أحكام اإلعدام يف 

 ( 21)عربي باإلعدام يف مصرمخالفات قانونية "فّجة" تنسف أحكاما  

 ( 21)عربي القضاء بعد اعتذاره "لظرف صحي" محمد حسان سيشهد أمام

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/1365752/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062021&id=71f8e2c7-dfaa-47ce-811b-242c1e6d08d6
https://arabi21.com/story/1365761/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1365748/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1365726/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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منشور ىلع فيسبوك: املهنة باحث  افتكروهم| عبده فايد.. عام من الحبس بسبب  
 )درب( سياسي والتهمة الكتابة عن “كورنا”

النيابة تخلي سبيل حسام بهجت بضمان شخصي يف قضية “تغريدة االنتخابات”..  
 )درب( واتهامه بنشر أخبار كاذبة عن تزويرها

 )بوابة األخبار(   أشخاص«.. رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة  3»إسقاط الجنسية عن  

 ( 21)عربي  الذكرى الثانية لرحيل مرسي.. ما مصير ملف التحقيق بوفاته؟ 

قضايا..    3متهًما يف    12املحامي محمد أحمد: غرفة املشورة قررت إخالء سبيل  
 )درب( يوًما45مين وتجديد حبس باقي املته

  

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%81%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%87%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%85%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%aa-%d8%a8%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397199/1/-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-3-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
https://arabi21.com/story/1365934/%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-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%aa-%d8%a5%d8%ae/
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