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 ر ــمص
 June 2021 22||  366العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 الكونغرس قد يستجوب عباس كامل بشأن دور مصر بمقتل خاشقجي   
 وفد أمني إسرائيلي يزور القاهرة لبحث قضية األسرى   
 السيسي يؤكد التضامن مع اليونان ضد تهديد سيادتها   
 قانون فصل املوظف متعاطي املخدرات ال ينطبق ىلع »شارب الخمور«   
 ىلع األمن القومي«   »القوات املسلحة مستعدة لتنفيذ مهام الحفاظ  
 مصر ثاني أكبر عميل أجنبي للسالح األملاني  
 محمد سلطان: آمل أن يضغط بايدن يف عيد األب لحرية والدي بمصر  
 بالغ للنائب العام ضد حسان لوضعه ىلع قوائم اإلرهاب  

 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  كامل بشأن دور مصر بمقتل خاشقجي عباس  الكونغرس قد يستجوب

 ( 21)عربي وفد أمني إسرائيلي يزور القاهرة لبحث قضية األسرى

 هرام()بوابة األالسيسي يؤكد التضامن مع اليونان ضد تهديد سيادتها 

 )بوابة األخبار(   طرابلسبمصرًيا محتجزين بمقر الهجرة غير الشرعية    90إطالق سراح  

السيسي يؤكد ىلع إحياء مفاوضات السالم بين فلسطين وإسرائيل وفق الشرعية  
 )بوابة األخبار( الدولية

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/1367061/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
https://arabi21.com/story/1367021/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
https://gate.ahram.org.eg/News/2813985.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2813985.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2813985.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3401921/1/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-90-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3401689/1/%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%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3
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 وابة األهرام()برئيسا وزراء مصر واليونان يترأسان جلسة مباحثات موسعة 

األمريكية بشأن  فيديو | األمين العام لجامعة الدول العربية: تصريح القيادة املركزية  
 )درب( أزمة سد النهضة رسالة واضحة إلثيوبيا 

منذ سنوات   نتأهب  املصري:  الري  بيع    ةلـ” صدموزير  النهضة” وهذه حقيقة  سد 
 )الجزيرة(  املياه إلسرائيل )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/2814322.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2814322.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2814322.aspx
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/21/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d8%aa%d8%a3%d9%87%d8%a8-%d9%85%d9%86-5-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي هل يطرح النظام الصوفية بديال للسلفية يف مصر؟ 

  وزير العدل يبحث مستجدات إنشاء مدينة العدالة وتوفير وحدات سكنية للقضاة 
 )الشروق(

للت لجنة  تشكل  النواب  املواصالت نقل  بهيئة  العام  للمال  إهدار  يف    حقيق 
 )الشروق(

 )الوطن(  »شارب الخمور«  ىلعقانون فصل املوظف متعاطي املخدرات ال ينطبق 

  

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/1367016/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=875ee27b-26bd-43d0-ba05-a86fb0d822b5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=5c826fbe-562a-42d7-8184-11134937531a
https://www.elwatannews.com/news/details/5541847
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 تطورات املشهد االقتصادي
التي تملك عالمة تجارية ومسجلة   للمنتجات  األجزاء املفككة  قرار بحظر استيراد 

 )بوابة األهرام( 

 )املصري اليوم(شركة  925مليار جنيه مساندة تصديرية لـ  4.3صرف  التجارة:وزيرة 

 )الوطن( مخاوف تسيطر ىلع شركات إنتاج العصائر واأللبان رغم املبيعات 

  بتوطين الصناعة يف مصر لتقليل تكلفة االستيراد   للسيسيمدبولي: توجيهات  
 )الوطن(

إجراء لتحسين االقتصاد.. وإعداد حصر بموقف املصانع املتعثرة وأسباب    100الوزراء:  
 )درب( ا وتقديم الدعم لها إلعادة تشغيلهاتوقفه 

  

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/2814387.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2358679
https://www.elwatannews.com/news/details/5541811
https://www.elwatannews.com/news/details/5541945
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-100-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )درب(  .. د. حسن محمد يرحل متأثًرا بإصابته بفيروس كورونا575الشهيد 

 )بوابة األخبار(   وفاة  39حاالت جديدة بفيروس كورونا.. و  509الصحة: تسجيل 

 هرام()بوابة األ يف حادث قطار حلوان  6»الصحة«: وفاة مواطنين اثنين وإصابة 

 السياحة 

)بوابة    يستقبل أول الرحالت الجوية من األردنطابا الدولي    مطار  .عامًا.  12بعد توقف  
 األخبار(

 الطرق واملواصالت

سكة الحديد  حادث قطار حلوان.. كامل الوزير: إزالة املباني املخالفة داخل حرم ال
 )الشروق( مترا 15بعمق 

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%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-575-%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3402453/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-509-%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/2814497.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2814497.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2814497.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3402390/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3402390/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062021&id=a5adc573-f44e-4498-9931-81ac95f7500f
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)اليوم    ربات املكيفة املجرية خالل أيامالسكة الحديد تستقبل أول دفعة من الع 
 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/2021/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5363213
https://www.youm7.com/story/2021/6/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5363213
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 هرام( )بوابة األ»القوات املسلحة مستعدة لتنفيذ مهام الحفاظ ىلع األمن القومي«

  ايدكس .. ننفرد بنشر املنتجات العسكرية الجديدة يف معرض وذخائر يضم رادارات 
 )بوابة األهرام( 2021

أكاديمية ناصر العسكرية العليا    دارسيالقائد العام يشهد تخريج دورات جديدة من  
 )الشروق( وكلية القادة واألركان 

طائرات   معظم  أن  تظهر  صناعية  أقمار  اإلنتاج    Su-35صور  خطوط  من  الجديدة 
 )الدفاع العربي(  الروسية تتجه إلى مصر

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/2814357.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2814357.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2814357.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2813890.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=adfb5a4f-b8b3-4bbb-b8f6-08ed29f4975b
https://www.defense-arabic.com/2021/06/21/%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-su-35-%d8%a7/
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)الدفاع   طائرة  30من أصل    35-طائرة مقاتلة من طراز سو  17مصر تتسلم حتى اآلن  
 العربي( 

.. وزير الدفاع املصري: مستعدون لتنفيذ كافة املهام  35-بعد تسلم مقاتالت سو
 بي(لعر)الدفاع ا للحفاظ ىلع أمننا القومي

 )الدفاع العربي(  مصر ثاني أكبر عميل أجنبي للسالح األملاني

 )بوابة األهرام(   وفد من أعضاء مجلس النواب يزور شركة النصر للكيماويات الوسيطة

 

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/2021/06/21/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86-17-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/21/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86-17-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/21/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%83%d8%a7%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://gate.ahram.org.eg/News/2812414.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
املساعدات  وإدخال  الجانبين  من  العالقين  لعبور  البري  رفح  معبر  فتح    مواصلة 

 )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=21062021&id=38f0ae85-c467-4043-8d96-e5608e9eed45
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي ندوة سياسية حقوقية تناقش اإلعدامات الجماعية بمصر 

 ( 21)عربيمحمد سلطان: آمل أن يضغط بايدن يف عيد األب لحرية والدي بمصر 

متهما يف قضيتي    22أشهر من الحبس االحتياطي.. الجنايات تخلي سبيل    9بعد  
 )درب( سبتمبر الثانية  20أحداث 

»صورة طنطاوي وليس السيسي«.. قصة »بانر« بندوة عن أبطال النوبة بحرب أكتوبر 
 )درب( مصريين بسجون السعودية منذ أكثر من عام  10تسبب يف حبس 

املهندس   عن  تكتب  عباس  الرؤونجوى  التنكيل    فعبد  مع  قصته  هذه  خطاب: 
 )درب( والحبس بسبب دفاعه عن طفل.. ال نطلب إال العدل 

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/1366971/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1366937/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-9-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%a8/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a4%d9%88%d9%81-%d8%ae%d8%b7/
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 ( 21)عربي بالغ للنائب العام ضد حسان لوضعه ىلع قوائم اإلرهاب 

 
  

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/1367057/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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