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 رــمص
 May 2020 22||  097العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الطاقة املصري.. ماذا قال؟  
 إثيوبيا: اتفاق ىلع استئناف املفاوضات الفنية حول سد النهضة  
 "العمل الوطني": حفتر وداعموه يريدون تدمير مقدرات الشعوب 
 الحكومة تنفي بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة 
 األطباء لغارديان: مصر تعيش كارثة صحية والحكومة متفائلة رغم تحذيرات ا 
 أسابيع  3نقيب األطباء يطالب بمد فترة الحظر  
 صحيفة فرنسية: الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق غّير املشهد  
 الداخلية بالقبض ىلع مرتكبي التعدي ىلع أراضي الدولةالسيسي يكلف  

 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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 صحافةموجز ال

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
 (الجزيرة) احتفاء إسرائيلي بتصريحات وزير الطاقة املصري.. ماذا قال؟

 )الشروق( إثيوبيا: اتفاق ىلع استئناف املفاوضات الفنية حول سد النهضة

 )بوابة األهرام( تعدة للتفاوض بشأن سد النهضة بشرط الجديةالخارجية: مصر مس

 )بوابة األخبار(عودة مخالفي اإلقامة السفارة املصرية بالكويت تسير آخر رحالت 

 )الوطن( ئرة ثانية بمساعدات طبية لجنوب السودانمصر ترسل طا

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052020&id=ee320541-555e-4cf9-bb7d-174b010e3e69
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052020&id=ee320541-555e-4cf9-bb7d-174b010e3e69
http://gate.ahram.org.eg/News/2409645.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409645.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052333/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052333/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/4783994
https://www.elwatannews.com/news/details/4783994
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 )بوابة األخبار( هاتفيا من املبعوث األممي لعملية السالم يتلقى اتصاال شكري

 )بوابة األخبار(يتلقى اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية البريطاني  سامح شكري

 )الشروق( قراران جمهوريان باملوافقة ىلع اتفاقيتين بين مصر وأملانيا

 (21)عربي "العمل الوطني": حفتر وداعموه يريدون تدمير مقدرات الشعوب

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/3052415/1/%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%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052415/1/%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%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052319/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052319/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052020&id=39673738-80b1-4b1b-a6a1-8feb803ad1dc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052020&id=39673738-80b1-4b1b-a6a1-8feb803ad1dc
https://arabi21.com/story/1272113/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن( عن مخالفات البناء إلى قوانين السيسيبرملاني: "النواب" ترجم حديث 

 )بوابة األهرام( 3السيسي يتفقد مسجد "الحق املبين" بمشروع بشائر الخير 

 )بوابة األهرام( السيسي: التقاضي بين أجهزة الدولة آخر إجراء البد أن نصل إليه

 
  

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/4783409
https://www.elwatannews.com/news/details/4783409
http://gate.ahram.org.eg/News/2409474.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409474.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409401.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409401.aspx
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 يتطورات املشهد االقتصاد
 )اليوم السابع( بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة تنفيالحكومة 

 )بوابة األخبار( يف نهاية جلسات األسبوعمليار جنيه  1.1تخسر البورصة 

 )بوابة األهرام( شركة من القطاع الخاص تعمل يف املشروعات ٣٥٠٠السيسي: 

 )الوطن( مليارات دوالر يف إصدار دولي للسندات السيادية 5املركزي: مصر تقبل 

 )الشروق( شرائح 3رويترز: مصر تبدأ تسويق سندات دوالرية ىلع 

 

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/2020/5/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/4788036
https://www.youm7.com/story/2020/5/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/4788036
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052342/1/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052342/1/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://gate.ahram.org.eg/News/2409448.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409448.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4783757
https://www.elwatannews.com/news/details/4783757
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052020&id=23e9298f-59ec-4e2d-bf35-963441e71cf2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052020&id=23e9298f-59ec-4e2d-bf35-963441e71cf2
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 )الوطن( تركيا تفرض رسوما جمركية إضافية ىلع مسطحات الصلب

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/4783229
https://www.elwatannews.com/news/details/4783229
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الشروق( «النبأ»جب موقع وح«.. نبض الحياة»منع بث برنامج «: األىلع لإلعالم»

 الصحة

 صحية والحكومة متفائلة رغم تحذيرات األطباء الغارديان: مصر تعيش كارثة
 )الجزيرة(

 بوابة األخبار()حالة وفاة  16حالة جديدة لفيروس كورونا.. و 774الصحة: تسجيل 

 )الوطن(أسابيع  3نقيب األطباء يطالب بمد فترة الحظر 

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=21052020&id=229dbb5e-b943-4953-94e4-1ccb51fba2b8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052020&id=229dbb5e-b943-4953-94e4-1ccb51fba2b8
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052451/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-774-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8816-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4783373
https://www.elwatannews.com/news/details/4783373
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 )الجزيرة( فض استقبالهمصر: غضب بعد وفاة طبيب لم يجد إسعافا ومسن ُر

 مؤسسات دينية

 )الوطن( شيخ األزهر: موازين تقييم اإلنسان اختلت أمام سطوة الشهرة واملال

 السياحة

 )الشروق( محافظات تتسلم شهادة السالمة الصحية إلعادة التشغيل 3فنادق يف  5

 الزراعة

 وطن()ال رد رسمي من الحكومة ىلع أنباء "الخوخ املسرطن": غير صحيحة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4783337
https://www.elwatannews.com/news/details/4783337
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052020&id=1765d71c-9d90-4bb8-a344-cb660e646d0d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052020&id=1765d71c-9d90-4bb8-a344-cb660e646d0d
https://www.elwatannews.com/news/details/4784963
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 األقباط

 األهرام()بوابة  أندريه زكي يهنئ السيسي والشعب املصري بعيد الفطر املبارك

 )بوابة األهرام( تواضروس: "الزم الناس تشوفنا وتعرف أننا واحدلالسيسي 

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/2409343.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409487.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409487.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
 (21)عربي غ: بوارج وطائرات تركيا جاهزة لقصف مقار حفتر الشخصيةبلومبير

 )الجزيرة( صحيفة فرنسية: الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق غّير املشهد

 )بوابة األخبار(« 3بشاير الخير »يل مساعد رئيس الهيئة الهندسية يكشف تفاص

 

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/1272106/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052369/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9--%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-3-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052369/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9--%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-3-
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 تطورات املشهد األمني
السيسي يكلف وزارة الداخلية بالقبض ىلع مرتكبي التعدي ىلع أراضي الدولة 

 )بوابة األهرام(

  

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/2409399.aspx
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