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 بومبيو: يمكن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة "خالل شهور" 
شيخ األزهر: العالم يشهد محاوالت فرض اتفاقيات دولية ضد قيمنا  

 ومعتقداتنا
 ة العدالة الضريبية: غياب الشفافية يف املعامالت املالية يف مصرشبك 
ـ السيسي يوافق ىلع قرض جديد    مليون دينار كويتي 40ب
 فبراير 27مصر للطيران: رحلة أسبوعيًا إلى الصين اعتبارا من  
 القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر األحمر 
 الباقر والنيابة تستأنفتخلي سبيل عالء عبد الفتاح و« اهرةجنايات الق» 

 
  
  
  
  
 وفد من الكونجرس األمريكي يزور شمال سيناء 

 فى هذا العدد:

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،

 فريق الرصــد: إعداد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، ليةوتحلي

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 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://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


0 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 20 ||031العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 (فريكا نيوزأ) سد النهضة "خالل شهور"حول  يمكن التوصل إلى اتفاق :بومبيو

 )بوابة األخبار( السيسي يستقبل رئيس بيالروسيا

 )بوابة األخبار(االرتقاء بمستوى العالقات مع بيالروسيا  السيسي: حريصون ىلع

 )بوابة األهرام(رئيس بيالروسيا: نعلم جيدا دور مصر يف مكافحة اإلرهاب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.africanews.com/2020/02/19/ethiopia-egypt-dam-dispute-pompeo-says-deal-could-be-reached-in-months/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001870/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001870/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001838/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001838/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2373730.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373730.aspx
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مساعد وزير الخارجية لحقوق اإلنسان يعقد اجتماعا مع ممثلي منظمات املجتمع 
 )بوابة األهرام( املدني املصري

 (الوطن) مصر معالرئيس التركي السابق يدعو إلى إعادة العالقات السياسية 

 ت فرض اتفاقيات دولية ضد قيمنا ومعتقداتناشيخ األزهر: العالم يشهد محاوال
 (الشروق)

 (مصر العربية) ديفينس نيوز: إيطاليا تقترب من مصر وتبتعد عن تركيا

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2373835.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373835.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4587707
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022020&id=958e7265-218d-4105-9f4c-fda397b3ad38
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1533380-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2---%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%C2%A0
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 سة الداخليةتطورات السيا
مدى ) شبكة العدالة الضريبية: غياب الشفافية يف املعامالت املالية يف مصر

 (مصر

 )بوابة األخبار( تنتقد ضعف إيرادات ميناء السد العالي« نقل النواب»

 ف أحمد السبكي رئيسا ملجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحيةيكل« الوزراء»
 ة األخبار()بواب

 ن "عبد الجواد" مساعدا لرئيس الوفد للشئون املالية واالقتصاديةعيي"أبو شقة" 
 (هرامبوابة األ)

 (الوطن) عاما ىلع وفاة أول رئيس مؤقت يف تاريخ مصر 12صويف أبو طالب.. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/02/19/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-19-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86/
https://madamasr.com/ar/2020/02/19/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-19-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001840/1/-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001840/1/-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001826/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2373377.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4589678
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 تطورات املشهد االقتصادي
 (اليوم املصري) مليون دينار كويتي 40السيسي يوافق ىلع قرض جديد بـ

 بين مصر بيالروسيا« منتدى غاز املتوسط» السيسيتشيد بإعالن « صناعة النواب»
 خبار()بوابة األ

 (الوطن) االقتصاد غير الرسمي.. ماذا لو نجحت الدولة يف ضمه تحت مظلتها؟

 حسب الله: إلغاء عقوبة الحبس للمستثمرين يؤكد وجود بيئة اقتصادية واعية
 )الوطن(

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/1473210
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001986/1/-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86--%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%E2%80%8E
https://www.elwatannews.com/news/details/4589432
https://www.elwatannews.com/news/details/4590371
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 (الوطن) مليون دوالر 44بـ فرص التصديرية أمام شركات مصر "التمثيل التجاري" 

 )الوطن( البنوكب% متناقصة 10فائدة املركزي: تفعيل مبادرة التمويل العقاري ب

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/4590608
https://www.elwatannews.com/news/details/4588919
https://www.elwatannews.com/news/details/4588919
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 التعليم

 )بوابة األخبار( "التعليم": إجراءات رادعة لواقعة "الشيشة" بمدرسة يف الجيزة

 الصحة
 (الوطن) الصحة العاملية: دول العالم تتعامل مع "كورونا" بقلق ألنه جديد

 (مدى مصر) «كورونا»رسمًيا.. مصر خالية من 

 السياحة
 )بوابة األهرام( التعاون بين البلدين إيرلنداوزير السياحة واآلثار يبحث مع سفير 

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/3002011/1/%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%22--%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A9%22-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3002011/1/%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%22--%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A9%22-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4590650
https://madamasr.com/ar/2020/02/19/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-19-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86/
http://gate.ahram.org.eg/News/2373804.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373804.aspx
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 (الوطن) مليار دوالر للسياحة بعد افتتاح املتحف الكبير 15الحماقي: أتوقع إيرادات 

 (اليوم السابع) فبراير 27رحلة أسبوعيًا إلى الصين اعتبارا من مصر للطيران: 

 الطرق واملواصالت
)بوابة  يف مجاالت النقل يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون لوزير النق
 األهرام(

 الزراعة
 (الشروق) %38أشهر بنسبة  3اجع صادرات القطن املصري خالل تر

 أخرى
 (هرامبوابة األ) اندالع حريق هائل بأحد مصانع إنتاج الفوم جنوب بورسعيد

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/4590563
https://www.youm7.com/story/2020/2/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-27/4638965
http://gate.ahram.org.eg/News/2373858.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373858.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373858.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022020&id=a6d38ebf-55fa-419f-8889-77b5824395ad
http://gate.ahram.org.eg/News/2373863.aspx
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 العسكري شهدت املاتطور
)بوابة  القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر األحمر

 األخبار(

 هرام()بوابة األ 2020وزير الدفاع يكرم قادة القوات املسلحة املحالين للتقاعد يناير 

 اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات املصرية بالكلية الحربية
 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/3001794/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001794/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001794/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2373742.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373742.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001808/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد األمني
 ومحمد الباقر والنيابة تستأنف حعبد الفتاتخلي سبيل عالء « جنايات القاهرة»
 (مدى مصر)

 )بوابة األخبار( يكشف: باتريك جورج باحث يف شئون املثليين  NEWSGAY موقع

 (الجزيرة) يقة صحفي مصري معتقل تبكي غيابهفيديو مؤثر لشق

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/02/19/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-19-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3002000/1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-Gay-News-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81--%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3002000/1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-Gay-News-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81--%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87
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