
                                 

 موجز الصحافة

 

 

 

 

 

 

 

 رــمص
 June 2020 11||  109العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بعد شهرين من الشكاوى.. مصر تسير رحالت لعودة العالقين يف قطر   
 درة السيسي يف ليبيا؟  ما السّر وراء تجاهل الجزائر ملبا  
 هل يبيع نظام السيسي أصول مصر لسداد ديون متراكمة عليه؟   
 % من مواردها لـ “املالية"  50ئة قناة السويس تتحفظ ىلع توريد  هي  
 مسؤول بـ»الصحة«: التبرع ببالزما الدم »كارثة ىلع املريض«   
 رئيس األركان يلتقي رجال املنطقة الغربية العسكرية   
 إيطاليا: لم نوافق حتى اآلن ىلع بيع سفينتين حربيتين ملصر  
 جي؟ بعد شهرين من براءته بالسعودية.. زوجة مهندس مصري: أين زو  

 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، ليليةوتح

 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
 )الجزيرة(  لعودة العالقين يف قطربعد شهرين من الشكاوى.. مصر تسير رحالت 

 )بوابة األخبار( مصر تؤكد ىلع موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

 )الشروق( مادة  13غيل سد النهضة من  إثيوبيا: قدمنا خطة مللء وتش 

 ق( شرو)ال فبراير أساسا ملفاوضات سد النهضة 21السودان: مصر تمسكت بوثيقة  

 )بوابة األخبار(  ي: املجتمع الدولي يجب أن يتدخل يف قضية سد النهضةفقال

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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061562/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062020&id=719bbc86-54ad-4d1f-b625-2fdbd761590c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062020&id=7c9b79a8-3498-48e4-9b25-7e58774d807d
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061680/1/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 )بوابة األهرام(  وزارة الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفي

 )بوابة األخبار( السيسي وترامب يبحثان إعالن القاهرة وتطورات سد النهضة 

 )بوابة األهرام(   مباحثات هاتفية بين مصر واليابان حول التعاون والقضايا اإلقليمية

 )الجزيرة(  ضة بالخرطوم بأنه كان إيجابيامصر: من الصعب وصف اجتماع سد النه

 )بوابة األخبار( خطر عبدالله بن زايد وشكري يدينان تعريض املدنيين يف ليبيا لل 

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/2426376.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061469/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2426289.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061593/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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 )الشروق(  عالقا مصريا يغادرون ألربع محافظات 3682الطيران املدني الكويتي: 

 ( 21)عربي ي يف ليبيا؟ السيس  ما السّر وراء تجاهل الجزائر ملبادرة

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=11062020&id=606e7f53-f5b9-4a0f-8fc5-8ff2d4824ef8
https://arabi21.com/story/1277491/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام(  السيسي يوجه بتوفير التأمين والوقاية لطالب الثانوية العامة 

 )الوطن(  جراءات االحترازية الجديدةومة لبحث اإلخالل ساعات.. اجتماع للحك

 )الجزيرة(ساعات   10مصر: استغاثة لنقل متوٍف بكورونا بعد تركه أكثر من  

 )الشروق(  السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

 )بوابة األخبار( بكري: اعتراض البحرية اليونانية لسفينة أسلحة تركية بداية الغيث  

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/2426341.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4832000
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8D-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-10-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11062020&id=1858f846-669d-495e-8971-b1fc00870c8b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061555/1/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%22%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%22
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي هل يبيع نظام السيسي أصول مصر لسداد ديون متراكمة عليه؟ 

 الشروق( ) % من فوائد مصر للطيران للبترول 50تسويات تصل إلسقاط 

 )بوابة األهرام( ه اليوم وسط تباين املؤشراتمليار جني  4.3البورصة تفقد 

 )الوطن( املالية"“لـ  % من مواردها50هيئة قناة السويس تتحفظ ىلع توريد 

 )الوطن( مليار جنيه    9.2  ب  2021-2020"النواب" يعتمد موازنة اقتصادية القناة  

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/1277455/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062020&id=a49d0a30-c237-404c-a947-c43bbec36284
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062020&id=a49d0a30-c237-404c-a947-c43bbec36284
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062020&id=a49d0a30-c237-404c-a947-c43bbec36284
http://gate.ahram.org.eg/News/2426264.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4832927
https://www.elwatannews.com/news/details/4833191
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 )الشروق(  أشهر 4% انخفاضا يف صادرات مصر من الرخام والجرانيت خالل 31

  

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=10062020&id=6f2ae399-cdf5-4105-94fc-130b473b69a1
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 ن( )الوط مساء 11أحمد موسى يتوقع: تخفيف اإلجراءات االحترازية غدا.. والحظر من 

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 36حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  5145الصحة: تسجيل 

 )املصري اليوم( ىلع املريض« ةالدم »كارثالتبرع ببالزما : مسؤول بـ»الصحة«

 السياحة 

  إعفاء السائحين الوافدين ىلع رحالت »مصر للطيران« من رسوم التأشيرة السياحية 
 )بوابة األخبار( 

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/4833818
https://www.elwatannews.com/news/details/4833818
https://www.elwatannews.com/news/details/4833818
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061547/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1455-%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%8836-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1986896
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061481/1/%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 )بوابة األهرام( فندقا  196ارتفاع أعداد الفنادق الحاصلة ىلع السالمة الصحية إلى 

 أخري

 ألهرام( )ا  أحد مراكز التأهيل بدال من عقوبة الحبس   ز عبد العزيالنائب العام يودع منة  

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/2426327.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2426033.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2426033.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2426033.aspx
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 العسكري املشهدت اتطور
ة  الصحيفة سالح ملصر )لبرملان اإليطالي يستدعى رئيس الوزراء بسبب صفقا

 ( ايل فاتو كوتيديانو)اإليطالية 

 )بوابة االهرام( بية العسكريةرجال املنطقة الغر  يلتقيركان األس رئي

 )الدفاع العربي(  اليونان ومصر تستعدان ملنع التوسع التركي يف البحر املتوسط

 )روزل يوسف(  : الطائرات التي رصدت فوق أجواء ليبيا لم تكن فرنسية فرنسا  

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/2020/06/10/feature/سياسة/القاهرة-تشترط-مكسب-سياسي-للتوصل-ل/
https://madamasr.com/ar/2020/06/10/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%84/
http://gate.ahram.org.eg/News/2426294.aspx
http://www.defense-arabic.com/2020/06/10/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1/
https://www.rosaelyoussef.com/738325/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 )بوابة األخبار(كريم عبد العزيز بطاًل للجزء الثاني ملسلسل »االختيار« 

 )الجزيرة(  مليون دوالر  55إندبندنت: حفتر تعرض للنصب وخسر 

 )الجزيرة(  فشل محاولة يونانية إليقاف سفينة شحن متجهة إلى ليبيا

 (الجزيرة)  إيطاليا: لم نوافق حتى اآلن ىلع بيع سفينتين حربيتين ملصر

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/3061123/1/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%B1-55-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد األمني
 )الوطن(  وزير العدل يمنح صفة الضبط القضائي لسكرتير عام محافظة مطروح

 )الجزيرة( وجة مهندس مصري: أين زوجي؟ بعد شهرين من براءته بالسعودية.. ز

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/4834310
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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