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 رــمص
 June 2020 25||  119العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 أوغلو: املوقف املصري بشأن ليبيا توجهه فرنسا واإلمارات   تشاووش  
 بلومبرغ: واشنطن لن تنقذ السيسي بعد اآلن    
 وزير الري: عالقتنا مع إثيوبيا »زواج كاثوليكي«  
 »شكًرا أطباء مصر أنتم يف القلب«.. هاشتاج يتصدر مواقع التواصل  
 . اتحاد عمال شركة فينكانتيري يؤيدون صفقة بيع فرقاطات ملصر  
 . األمن املصري يداهم مكتب موقع املنصة ويعتقل رئيسة تحريره  
 . ية وتقدم مطالب العفو الدولية تتهم مصر باعتقال صحف  
 "سجن كبير".. مشاهد حصرية ألسوار مصرية وإسرائيلية تحاصر غزة  

 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"
 اتيةـومعلومدية ـارير 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
 اليوم(  )روسيا أوغلو: املوقف املصري الحالي بشأن ليبيا توجهه فرنسا واإلمارات

 )روسيا اليوم(  سد النهضة والقضية الليبية ىلع رأس أولويات السيسي  شكري:

 )الجزيرة( السيسي: متمسكون باملفاوضات يف أزمة سد النهضة

 )بوابة األخبار( السيسي ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيًا التعاون بين البلدين  

 )الجزيرة( وزير سابق: إثيوبيا تدافع عن موقفها بشهادة عالم مصري

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/1127828-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/middle_east/1127819-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3068229/1/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A--%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%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 )بوابة األخبار(  »شكري« يبحث التعاون الثالثي مع وزيري خارجية األردن والعراق

 )بوابة األهرام(مية "شكري" و"بومبيو" يبحثان العالقات الثنائية والقضايا اإلقلي

 )الشروق(  عالء عابد يطالب البرملان العربي بدعم مصر يف حماية أمنها وحدودها

 ( 21)عربيىلع خطى مصر.. السودان يلجأ ملجلس األمن بشأن سد النهضة 

 ( 21)عربي صحيفة: السيسي عالق بأزماته األفريقية.. وتموز ساخن بليبيا

 )الجزيرة( بلومبرغ: واشنطن لن تنقذ السيسي بعد اآلن 

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/3068261/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://gate.ahram.org.eg/News/2431590.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24062020&id=15f25f48-fbbe-4cc5-9f60-a887bccc9f6f
https://arabi21.com/story/1281095/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1281097/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
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 )الوطن(  وزير الخارجية: لن نترك ليبيا لتكون مكانا جديدا لداعش ملمارسة إرهابها

 )املصري اليوم( وزير الري: عالقتنا مع إثيوبيا »زواج كاثوليكي«

 )روسيا اليوم( صناعي يف مصروزير الري املصري: ملء سد النهضة سيؤدي لجفاف 

 )الشروق(  وزير الري: نتفق مع السودان إال يف مشكلة الجفاف

  

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/4871111
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1991515
https://arabic.rt.com/middle_east/1127882-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062020&id=8725e9bf-94ce-45f6-b20e-8c7710fc8e0f
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الشروق(  لي الدعم املعنوي ىلع األقنقيبة أطباء القاهرة: كنا ننتظر من مدبول 

 )بوابة األهرام(  رئيس حزب الغد: ندعم السيسي للتصدي للتوسع التركي يف ليبيا

 )الوطن( ابة حتى اآلن وفاة بكورونا بين أعضاء النق 95"األطباء": سجلنا 

 ( 21)عربيكاريكاتير قيادة السيسي 

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=24062020&id=154933cb-3269-4c8e-a952-328c688e1036
http://gate.ahram.org.eg/News/2431592.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4871036
https://arabi21.com/story/1281178/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  مشروعات تكرير كبرى 3مليار دوالر تكلفة ٢.٨وزير البترول: 

  الصندوق السيادي" و"هيرمس" ىلع فحص "االستثمار العربي" “لـ املركزي يوافق 
 )الوطن(

 )الوطن(  مول: فرض رسوم إضافية ضد توجيهات التحول الرقميشعبة املح

 )الوطن( يوما  364و  182مليار جنيه أذون خزانة ألجل  15"املركزي" يطرح 

 )املصري اليوم( مصر أكبر متلقي لالستثمارات األجنبية املباشرة يف أفريقيا

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/3068051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D9%A2.%D9%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-3-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.elwatannews.com/news/details/4868912
https://www.elwatannews.com/news/details/4871168
https://www.elwatannews.com/news/details/4870784
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1991416


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 25 || 119 العدد

 

 

 

 

 

 

 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار(  »الديهي«: املشهد اإلعالمي يحتاج ترتيبات وخطط إلعادته لقوته

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس األمن  
 )بوابة األخبار( 

 التعليم 

 )بوابة األخبار( تسريب امتحان اللغة األجنبية األولى :"شاومينج" 

 الصحة 

 )الوطن( حالة وفاة  85ا.. وإصابة جديدة بفيروس كورون  1420الصحة:  

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/3068357/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067935/1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86..-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3068517/1/%22%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC%22-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/4870331
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 )الوطن(  جمال شيحة: ال يوجد عالج لكورونا يف املستقبل القريب 

 )مصر العربية(  . هاشتاج يتصدر مواقع التواصل«.يف القلب  أنتم »شكًرا أطباء مصر 

 األقباط

 ( )بوابة األهرام يوليو ٦للعبادة حتى الكنيسة اإلنجيليَّة تؤجل فتح كنائسها 

 أخرى:

   اعترافات املتهم بقتل سيدة يف الدقهلية.. خنقها بالروب وعاشرها ميتة 
 )روسيا اليوم( 

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/4870040
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546115-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8---%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2431510.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2431510.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2431510.aspx
https://arabic.rt.com/middle_east/1127814-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%86%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D8%AB%D8%AA%D9%87%D8%A7/
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الدفاع العربي(  صفقة بيع فرقاطات ملصر يؤيدون يفينكانتيراتحاد عمال شركة  

 ( 21)عربي يف ليبيااألناضول: هذه الدول تدفع مصر نحو حرب  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/06/24/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://arabi21.com/story/1281014/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات املشهد األمني
 ( 21)عربياألمن املصري يداهم مكتب موقع املنصة ويعتقل رئيسة تحريره 

 وم()روسيا الي العفو الدولية تتهم مصر باعتقال صحفية وتقدم مطالب 

 ( 21)عربي : هذه أسباب استهداف السلطات لناحعبد الفتاوالدة سناء وعالء  

 )الشروق(  من نزالء السجون  530اإلفراج عن 

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/1281112/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87
https://arabic.rt.com/middle_east/1127820-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/
https://arabic.rt.com/middle_east/1127820-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/
https://arabic.rt.com/middle_east/1127820-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/
https://arabi21.com/story/1281130/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24062020&id=a56fb25a-97ba-41a4-8ee8-419f7c6f471e
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 )الجزيرة( "سجن كبير".. مشاهد حصرية ألسوار مصرية وإسرائيلية تحاصر غزة

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%B3%D8%AC%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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