
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص
 June 2022 27||  610العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 " تكشف فساد قاض مصري حكم ىلع مئات املعارضين )وثائق(  21"عربي  
 ": أنباء مشاركتي يف الحوار الوطني غير صحيحة  21حجي لـ “عربي  
 كيف يبدو وضع مصر الغذائي بعد كالم وزير املالية عن "املجاعة"؟   
 “أنت غالي علينا”.. هل ينجح األزهر يف الحد من حاالت االنتحار يف مصر؟   
 لقاء سّري بين عسكريين إسرائيليين وعرب يف مصر برعاية أمريكا   
 حقوقيون يدينون تسليم السودان مصريين إلى نظام السيسي   
 هل تواطأ القضاء مع األمن يف مقتل الباحث املصري هدهود؟  
 دفاع الشيوخ: إسقاط جنسية عمرو واكد محل دراسة من جميع النواحي  

 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) السيسي يشيد بخصوصية العالقات املصرية اإلماراتية

 ( بوابة األخبار) السيسي يزور سلطنة عمان اإلثنين 

 (الشروق ) مركزا جامعيا لخدمة ذوي اإلعاقة بمصر 15أمريكا تفتح  

 (الشروق) يونيو 30 السيسي بمناسبة قرب االحتفال بذكرىأمير قطر يهنئ 

 (الشروق)  أمير قطر يشيد بالجهود املصرية القائمة إلعادة إعمار قطاع غزة

الوزراء املصرية    رئيس  اللجنة  أعمال  املقبل   -يشهد  األربعاء  الثامنة    الجزائرية 
 (املصري اليوم)

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/3804275/1/%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%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3803626/1/%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%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062022&id=59211f2b-efbe-4c88-86ce-6ea5095a5823
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062022&id=5447c839-8103-458f-9214-2bda009d9f47
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062022&id=af723808-365b-46b5-935b-9187c11e61be
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2630896
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 (21عربي ) أمير قطر يزور الجزائر بعد مصر بدعوة من الرئيس تبون

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/1446364/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( سيرة الذاتية للمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديدال

 )بوابة األخبار( السيسي يمنح وسام الجمهورية لثالثة مستشارين

  الشروق() سن شحاتة برئاسة االتحاد العام لنقابات عمال مصرفوز ح

 ( الشروق) شخصية عامة 19قائمة من   -جلس أمناء الحوار الوطني  إعالن تشكيل م

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/3803947/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%B2%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3804077/1/%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%85%D9%86%D8%AD-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062022&id=0c47fc3b-1e9b-4674-94d5-7fb6e9e22289
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062022&id=0c47fc3b-1e9b-4674-94d5-7fb6e9e22289
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062022&id=0c47fc3b-1e9b-4674-94d5-7fb6e9e22289
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062022&id=796856a8-9b91-43d7-be83-b83511f61b0e
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عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يف مصر: هناك ضمانات واضحة ومؤكدة لنجاح  
  الجزيرة() الحوار )فيديو(

 )بوابة األخبار(  الجمهوريةبحيرات بتطهير وتطوير مدبولي: توجيهات من 

 (الوطن) تأسيس شركات لالستثمارحق  »الشيوخ« يقر منح الهيئات الرياضية  

الشيوخ يوافق ىلع قانون خضوع الهيئات الرياضية للرقابة واإلشراف من الجهات  
 (مبوابة األهرا) املختصة

 (الشروق) الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين رؤساء الجهات القضائية الجدد 

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/2022/6/27/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/27/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/27/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3804346/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%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%A8%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/6162460
https://gate.ahram.org.eg/News/3583426.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062022&id=699ba9d5-12b0-446c-b331-817fad713bbf
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رش الحوار ضياء  يف  حمزاوي  وعمرو  حجي  عصام  مشاركة  تفاصيل  يكشف  وان 
 (املصري اليوم) الوطني

 ( 21عربي) ": ال صحة لتأجيل موعد الحوار الوطني21عربي“لـ سياسي مصري 

 ( 21عربي) وقائع تكشف حجم ما يسرقه مقربون من النظام املصري 5

 ( 21)عربي " تكشف فساد قاض مصري حكم ىلع مئات املعارضين )وثائق(21"عربي

 ( 21عربي ) ": أنباء مشاركتي يف الحوار الوطني غير صحيحة21عربي“ لـ حجي 

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/2630783
https://arabi21.com/story/1446554/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://arabi21.com/story/1446675/5-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://arabi21.com/story/1446502/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://arabi21.com/story/1446278/%D8%AD%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5
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صباحي عن تشكيل أمانة الحوار الوطني: آمل اإلفراج عن دفعات كبيرة من سجناء  
 (درب) الرأي كمقدمة حقيقية وضرورية النطالق الحوار

  

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%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%84/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( بوابة األخبار)مليار دوالر حجم االستثمارات السعودية يف مصر   ٣٢  فوزي:فتح الله 

 )بوابة األخبار(  مليار جنيه 1.9تراجع رأس املال بالبورصة تختتم تعامالت »األحد« 

 ( الوطن) مليار 14 يونيو لم يكن يتعدى الـ 30اقتصادي: االحتياطي النقدي قبل 

إلصدار   حكومية  بنوكا  يخاطب  لإلنشاء«  و»أوراسكوم  العرب«  »املقاولون  تحالف 
 ( الشروق) ليار جنيهم  86.بـ خطابات ضمان 

السياسات   لجنة  تحتفظ بعضوية  بروكسل: مصر  الجمارك من  رئيس مصلحة 
 (املصري اليوم) بمنظمة الجمارك العاملية

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/3804810/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A--%D9%A3%D9%A2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3804442/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%A3
https://www.elwatannews.com/news/details/6163096
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062022&id=4c68a941-345a-4d76-9ae9-460c25bc09ed
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2630774
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 ( 21عربي) ة"؟ كيف يبدو وضع مصر الغذائي بعد كالم وزير املالية عن "املجاع 

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/1446473/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( الشروق)  عمرو أديب: اإلخواني مستعد يقول السيسي رئيسي مقابل الرجوع تاني

 مؤسسات دينية 

 ( الجزيرة) “أنت غالي علينا”.. هل ينجح األزهر يف الحد من حاالت االنتحار يف مصر؟ 

 الزراعة

استيراد   نستهدف  قمح    10التموين:  طن  املقبلة   6الـ  الل  خماليين    أشهر 
 (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=27062022&id=68577957-f821-4fbb-af4a-4ccf93d0c3ec
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2022/6/26/%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062022&id=ed8299bc-a817-4945-b40f-c732e2c703ad
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 الطرق واملواصالت

 ( الوطن) وزير النقل: توجيه رئاسي لحل مشكلة الطريق الساحلي الدولي 

 أخرى

بالعباسية: »فضل عايش    21الـ  شاهد عيان يروي تفاصيل سقوط شاب من الطابق  
 ( الوطن) دقايق ومات« 10

لة شيرين أبو  مصر.. الحركة الشعبية ملقاطعة إسرائيل تنظم فعالية لتأبين الزمي
 (الجزيرة) عاقلة )فيديو(

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/6163219
https://www.elwatannews.com/news/details/6162967
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/26/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%A8%D9%86
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21عربي ) لقاء سّري بين عسكريين إسرائيليين وعرب يف مصر برعاية أمريكا

القادة   وكلية  ناصر  أكاديمية  دارسي  تخريج دفعات جديدة من  الدفاع يشهد  وزير 
 (بوابة األخبار ) واألركان

 ( الدفاع العربي) سيدمج جيوش إسرائيلية وعربية  اتفاق دفاعي غير مسبوق

 

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/1446584/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3804176/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7
https://www.defense-arabic.com/2022/06/26/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%ac%d9%8a%d9%88%d8%b4-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6/
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 تطورات املشهد السيناوي
 (املصري اليوم) استمرار فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء

 

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/2630892
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21عربي) حقوقيون يدينون تسليم السودان مصريين إلى نظام السيسي

 ( 21عربي)  هل تواطأ القضاء مع األمن يف مقتل الباحث املصري هدهود؟ 

 (الشروق) دفاع الشيوخ: إسقاط جنسية عمرو واكد محل دراسة من جميع النواحي

 ( بوابة األخبار)جمارك مطار القاهرة تضبط أحد أعضاء مافيا زراعة قرنية العيون  

عن   اإلفراج  وأتوقع  أيام  خالل  جديدة  عفو  قائمة  مباشر:  للجزيرة  العوضي  طارق 
 ( الجزيرة) هشام عبد العزيز قريبا )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/1446416/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://arabi21.com/story/1446346/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062022&id=bbade7e8-ac61-483c-90ad-75e7289e6a18
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3805044/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/27/%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%b6%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%81%d9%88
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 ( الوطن) يونيو جاءت الستعادة الدولة املصرية من خاطفيها 30طارق الخولي: 

عالء   حقه|  الفتاالحرية  و  1000..  حعبد  الحبس  من  عن    86يوم  اإلضراب  من  يوما 
 (درب) الطعام )متى تنتهي كل هذه املعاناة؟(

تخلي سبيل   الجنايات  محام:  بتهمة    3متهمين يف    5باألسماء..  قضايا سياسية 
 ( درب) واحدة “نشر أخبار كاذبة”

 ( املصري اليوم)وزير الداخلية ُيصدر قراًرا بإبعاد عبدالله أحمد واحدي خارج البالد 

 
  

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/6162556
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-1000-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-5-%d9%85%d8%aa%d9%87-2/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2630953
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