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 رــمص
 June 2020 16||  112العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بنتائج إيجابية القاهرة: مفاوضات سد النهضة األخيرة ال تبشر   
 نائب مصري يحرض ىلع طرد سفير ليبيا  
ـ “الحريري":         جلبت ىلع مصر كل الكوارث   2012رئيس البرملان ل
 . »السويدي« وسيًطا.. إيطاليا توافق ىلع بيع »فرقاطتين« ملصر  
 . مواصفات الصاروخ اإليطالي العامل ىلع الفرقاطات املصرية  
 املصريين يف مصراتة   املسماري: حددنا مكان اختطاف العمال  
 . تجديد حبس ابنة القرضاوي التهامها باالنضمام لجماعة محظورة  
 . ظهور الصحفي “محمد منير” بالنيابة وأسرته تكشف تفاصيل اعتقاله  

 

 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
 ( 21)عربي أزمة سد النهضة؟ ما جدوى تلميح مصر بخيار مجلس األمن يف 

 )روسيا اليوم(  مسؤول مصري يكشف أسباب زيارة وزير الخارجية اليوناني للقاهرة

 ( 21)عربي القاهرة: مفاوضات سد النهضة األخيرة ال تبشر بنتائج إيجابية

 )الشروق(شكري: سنضطر إلى خيارات سياسية أخرى حال تعنت إثيوبيا  

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/1278436/%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1124506-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/
https://arabi21.com/story/1278407/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062020&id=3ec0a8c0-75b5-4712-bc8b-7496e0e1e512
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 )بوابة األهرام(الوجود التركي يف ليبيا  »عبدالعال« ينتقد تصريحات

 )الوطن(   وزيرة الهجرة عن االعتداء ىلع مصريين يف ليبيا: ال أستطيع وصف مشاعري

 ( 21)عربي نائب مصري يحرض ىلع طرد سفير ليبيا

 )الشروق( شكري يدعو إلى تسوية سياسية شاملة لألزمة السورية

 )الجزيرة(  بن الدن السعودية تساوم مصريين: السفر مقابل التنازل عن املستحقات

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/2428102.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4846550
https://arabi21.com/story/1278332/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062020&id=eb3550ea-d73e-4077-b1dd-804540e5e1ff
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 األخبار()يف ليبيا دين ما تتعرض له العمالة املصرية  نائب رئيس اتحاد العمال ي

 )الوطن(  علي عبدالعال: مصر لن تفرط يف حق أبنائها

 )الشروق( بيان إثيوبي قبل االجتماع الحاسم ملفاوضات سد النهضة 

  

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/3063988/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF%C2%A0%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063988/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF%C2%A0%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063988/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF%C2%A0%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://www.elwatannews.com/news/details/4845689
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062020&id=e4c0e098-5763-4fb3-8fdf-3ce556ccc9a5
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 يةتطورات السياسة الداخل
 )بوابة األخبار( جلبت ىلع مصر كل الكوارث  2012الحريري": “لـ  رئيس البرملان 

 )بوابة األخبار( برملاني يطالب بإلغاء النظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ 

 )بوابة األخبار(  . »النواب« يقر قانون مجلس الشيوخاملرأة.بعد حسم خالف تمثيل 

 )بوابة األخبار( بقانون مجلس الشيوخ  »البرملان« يقر تقسيم الدوائر االنتخابية 

 )الشروق(  ي يجهز لـ»رد حاسم« ىلع فيديو العمالة املصريةعكاشة: الجيش الليب

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/3063733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22--2012-%D8%AC%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063721/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063824/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-..--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063781/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8E-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062020&id=21199cf1-9063-4fe4-ad64-ee65d5a06718
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 )روسيا اليوم(يتوقف بعد إصابة شاب  سيسيال

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1124809-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق(  مليون يورو من الوكالة الفرنسية لدعم موازنة قطاع الطاقة  151املشاط:  

 وطن()ال مليار جنيه يف األسمرات وبشاير الخير  2صندوق تحيا مصر: ضخ 

 )الشروق(  إنهاء نزاع تاريخي بين »الحديد والصلب« وبنك مصر

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=16062020&id=d02f6d32-a1d4-43cb-925a-7ab54c02e0b7
https://www.elwatannews.com/news/details/4846952
https://www.elwatannews.com/news/details/4846952
https://www.elwatannews.com/news/details/4846952
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062020&id=24ce54a6-8680-4459-b588-d86936c75c7b
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم 

 )بوابة األخبار(  حضور الطالب قبل بدء امتحان الثانوية بساعتين  : »التعليم«

 الصحة 

 )الجزيرة(  مصر تسجل أىلع معدل وفاة وإصابة يومي بفيروس كورونا

 )الوطن( إصابة طبيب "رجاء الجداوي" بفيروس كورونا 

 )الوطن( جراحة الكبد يف مصر بكورونا  وفاة أحد أوائل رواد 

 مؤسسات دينية 

 )الجزيرة( دار اإلفتاء املصرية تثير الجدل بتغريدة عن االنتحار.. ما القصة؟ 

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/3063762/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4847282
https://www.elwatannews.com/news/details/4847084
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
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 األقباط

 )الوطن( " تتصدر العدد الجديد من مجلة الكرازةاضروستوصورة "السيسي و

 )روسيا اليوم(  بكوروناالكنيسة القبطية تعلن وفاة أحد كهنتها بعد إصابته 

 خرىأ

 )الشروق( وفاة شاب مصري يف مطار الكويت يف انتظار موعد رحلته للقاهرة

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/4846196
https://arabic.rt.com/middle_east/1124652-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%83%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062020&id=c605c1f0-2be9-43f3-a9a6-b55730a56eb6
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 العسكري املشهدت اورتط
 ( يبونموقع ال تر) »السويدي« وسيًطا.. إيطاليا توافق ىلع بيع »فرقاطتين« ملصر 

 )الدفاع العربي(  فرقاطات املصريةالالصاروخ اإليطالي العامل ىلع مواصفات 

 )الجزيرة( قائد عسكري ليبي: ال نعترف بأي خطوط حمراء وسنحرر سرت والجفرة 

 )املصري اليوم( املسماري: حددنا مكان اختطاف العمال املصريين يف مصراتة

 )روسيا اليوم( طرابلس ا إلقامة قواعد عسكرية يفحقيقة سعي تركي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-l-italie-au-nirvana-en-egypte-la-france-aux-oubliettes-850137.html
https://madamasr.com/ar/2020/06/15/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%84/
http://www.defense-arabic.com/2020/06/15/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%91%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-otomat-mk2-block-iv/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1988547
https://arabic.rt.com/middle_east/1124645-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80rt-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3/
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 تطورات املشهد األمني
 )روسيا اليوم(  محظورةتهامها باالنضمام لجماعة تجديد حبس ابنة القرضاوي ال

 )الثورة اليوم(   ظهور الصحفي “محمد منير” بالنيابة وأسرته تكشف تفاصيل اعتقاله

 )الجزيرة( الفتنة الطائفية عبر "الجزيرة" اعتقال صحفي مصري أدان

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1124649-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-45-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://thawrah2day.com/2020/06/15/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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