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 رــمص
 May 2020 6||  085العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 جنرال إسرائيلي يدعو إلى خارطة طريق للتطبيع مع العرب 
 وزير الداخلية الكويتي ملصر: أمن بالدنا خط أحمر )فيديو(  
  الحكومة عن زيادة أعداد كورونا: تراكمات زحام األسبوعين املاضيين 
 سابقة بعالم الطب.. السيسي يدعو لتحويل الصيادلة ألطباء بشريين  
 "احذروا سيناريو إيطاليا".. صرخة من أطباء مصريين بسبب كورونا )فيديو(  
 إلى قاعدة اإلسكندرية البحرية « S43»وصول الغواصة  
  النيابة املصرية: شادي حبش تويف بعد تناوله "كحوال مطهرا لأليدي" 
 منظمة: تسليم السودان معارضين مصريين لنظام السيسي "جريمة" 

 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،

 : 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://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
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21)عربي جنرال إسرائيلي يدعو إلى خارطة طريق للتطبيع مع العرب

  (21)عربي بعد شغب واحتجاجات.. مصر تبدأ إعادة آالف العالقين بالكويت

 )الجزيرة( وزير الداخلية الكويتي ملصر: أمن بالدنا خط أحمر )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/1267870/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://arabi21.com/story/1267769/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( ت املالحة الجويةمحيي الدين عزمي رئيًسا لشركة خدما

 )الوطن( الحكومة عن زيادة أعداد كورونا: تراكمات زحام األسبوعين املاضيين

 (21)عربي سابقة بعالم الطب.. السيسي يدعو لتحويل الصيادلة ألطباء بشريين

 وق()الشر وزيرة الهجرة تجيب بالخارج؟فيديو.. من يتحمل تكلفة عودة العالقين 

 

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/3043223/1/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043223/1/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4741176
https://www.elwatannews.com/news/details/4741176
https://arabi21.com/story/1267869/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052020&id=539c8d2f-5ba3-4311-b4cc-a27907a60695
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 )الشروق( ألف فدان بكل املحافظات 14مليون متر و 4.2 إستردتالدولة «: شعراوي»

 )الوطن(ملتضرري كورونا  "التاكسي األبيض": إطالق موقع إلكتروني لصرف إعانات

  

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/1974939
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1974939
https://www.elwatannews.com/news/details/4741434
https://www.elwatannews.com/news/details/4741434
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( البنك املركزي يكشف قيمة االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية

 )بوابة األخبار(شركة مصر لأللومنيوم تكشف أسباب تحولها للخسائر يف األرباح 

 )بوابة األهرام( "املركزي" يسمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة

 )الشروق( % بسبب كورونا80ملالبس الجاهزة تتراجع بنحو مبيعات ا

 )مصراوي(% من رواتب املوظفين 1الحكومة تناقش مشروع قانون لخصم 

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/3043121/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043121/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040427/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040427/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://gate.ahram.org.eg/News/2403581.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403581.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052020&id=c04e6437-2f5f-4eaf-88ba-a096df469238
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052020&id=c04e6437-2f5f-4eaf-88ba-a096df469238
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/5/4/1779494/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85-1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/5/4/1779494/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85-1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 )املال( الجاري املاليأشهر من العام  8عجزًا كليًا بـ املوازنة العامة فى أول  %5

 )املال( جنوب دسوق« sobhi»مليون دوالر تكلفة عمليات بئر  3.7 «:إكس ديإس »

 )املال(مليون يورو  30توقع عقود اقتراض « ميدور للكهرباء»

 )املال(« كورونا»تراجعا فى املبيعات بسبب  200«: %فود فأنسي»

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almalnews.com/5-%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d9%8b-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d9%88%d9%84-8/
https://almalnews.com/5-%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d9%8b-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d9%88%d9%84-8/
https://almalnews.com/%d8%a5%d8%b3-%d8%af%d9%89-%d8%a5%d9%83%d8%b3-3-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8/
https://almalnews.com/%d8%a5%d8%b3-%d8%af%d9%89-%d8%a5%d9%83%d8%b3-3-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8/
https://almalnews.com/%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-30-%d9%85%d9%84%d9%8a/
https://almalnews.com/%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-30-%d9%85%d9%84%d9%8a/
https://almalnews.com/%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%89-%d9%81%d9%88%d8%af-%200-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa/
https://almalnews.com/%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%89-%d9%81%d9%88%d8%af-%200-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa/
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الشروق(بث برنامج مؤجر بيف مخالفة قناة املحور  يحقق« األىلع لإلعالم»

 التعليم

 )الوطن(عين شمس" إلى مكان لعزل حاالت كورونا “بـ تحويل املدينة الجامعية 

 الصحة

 )بوابة األهرام( حالة وفاة 16ا وإصابة جديدة بفيروس كورون 388الصحة: تسجيل 

 )الشروق( قترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشرييننقابة األطباء تعلن رفضها م

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=05052020&id=918f6cf1-0f54-423c-aaf8-5cbd2f18faed
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052020&id=918f6cf1-0f54-423c-aaf8-5cbd2f18faed
https://www.elwatannews.com/news/details/4740552
https://www.elwatannews.com/news/details/4740552
http://gate.ahram.org.eg/News/2403616.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403616.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052020&id=3533742f-0d44-46e8-8427-be0dba30a62b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052020&id=3533742f-0d44-46e8-8427-be0dba30a62b
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 )املصري اليوم( مناقشة تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين اجتماعإلغاء «: األطباء»

 )الجزيرة( من أطباء مصريين بسبب كورونا )فيديو( "احذروا سيناريو إيطاليا".. صرخة

 مؤسسات دينية

 )الوطن( وفاة الشيخ محمد محمود الطبالوي

 أخرى

 )الوطن( خزان إطفاء للسيطرة ىلع حريق بشبراسيارات و 10الدفع بـ

 )بوابة األهرام( العثور ىلع جثة روسي متحللة داخل شقة سكنية بالغردقة

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/1975147
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1975147
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4740597
https://www.elwatannews.com/news/details/4740597
https://www.elwatannews.com/news/details/4741590
https://www.elwatannews.com/news/details/4741590
http://gate.ahram.org.eg/News/2403685.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403685.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( إلى قاعدة اإلسكندرية البحرية« S43»وصول الغواصة 

 

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/3043251/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9--s43--%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043251/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9--s43--%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي الداخلية املصرية تنفي حذف بيان حول سيناء.. وتشكيك واسع

 )الجزيرة( شادي حبش تويف بعد تناوله "كحوال مطهرا لأليدي" النيابة املصرية:

 )الجزيرة( منظمة: تسليم السودان معارضين مصريين لنظام السيسي "جريمة"

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/1267878/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%A8%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%A8%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%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%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%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%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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