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 رــمص
 June 2020 29||  121العدد ||  يف الصحافة  ة ترصد أهم أخبار الشأن املصرينشرة يومي

 

 حدود مصر البحرية وحفظ ثرواتها وأمنها  مطالب بإعادة ترسيم   
 جلسة مفتوحة ملجلس األمن حول سد النهضة استجابة لطلب مصر   .. اليوم  
 مليار دوالر ملواجهة "كورونا"    5.2"صندوق النقد" يوافق ىلع إقراض مصر   
 حساب السويد بالعربية ُيكذب اإلعالمي املصري عمرو أديب   
 يطلب تدخال عسكريا؟    وفد من قبائل شرق ليبيا ملصر قريبا.. هل  
 نهب ثرواتنا للسيسي  علماء ليبيا: نخوض حرًبا ضد مشروع صهيوني يمهد   
 إعدام "عبد الرحيم املسماري" العقل املدبر لحادث الواحات    
 استبعاد قاض مصري شارك بقانون ضد التعذيب من منصب كبير  

 

 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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 فةموجز الصحا

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
املشهد املصري يف  أخبار

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يرصد المغاربالم

 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
 ( 21عربي)  مطالب بإعادة ترسيم حدود مصر البحرية وحفظ ثرواتها وأمنها

 (الشروق)  ابة لطلب مصرجلسة مفتوحة ملجلس األمن حول سد النهضة استج اليوم  

  أوغلو: املشاريع التي تستثني تركيا من شرق املتوسط محكوم عليها بالفشل داود  
 (الجزيرة)

 )بوابة األهرام(  قية حول سد النهضةريفالسيسي يف القمة اإل

 (األهرامبة بوا)  الخارجية تنعى امللحق املالي بالرياض

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/1281669/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=b8fdd52a-4727-4561-a23f-0fdf10d8b86a
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2432368.aspx
الخارجية%20تنعى%20الملحق%20المالي%20بالرياض
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مندوب »الدول العربية« باألمم املتحدة: أمريكا دعمت طلب مصر لعقد جلسة  
 ( الشروق) مجلس األمن حول سد النهضة

 )الشروق( يمنيا من العالقين يف مصر 319عودة 

 ( 21عربي ) بي بي سي" تكشف حوارات عاصفة ملبارك مع بريطانيا“ لـ وثائق 

  شهرا إلنهاء خدمات املوظفين الوافدين بالكويت   24باستثناء األطباء واملمرضين..  
 ( اليوم السابع)

 ( 21ربي)ع بق: مفاوضات سد النهضة ستفشل لهذا السبب صري سا وزير 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=28062020&id=6c71f885-9531-4ae7-8c36-f236ec91e815
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27062020&id=57dde80b-f4ac-4256-b579-3239ab5c3db8
https://arabi21.com/story/1281924/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7
https://www.youm7.com/story/2020/6/29/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-24-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/4850834
https://arabi21.com/story/1281850/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%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%B3%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
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 )الشروق( السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيسي جيبوتي ومدغشقر

 ( 21عربي) البرادعي يعلق ىلع املوقف العربي قبل أيام من ضم الضفة

  

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=27062020&id=78d0462a-0e15-4f44-aa3b-286873d14d1b
https://arabi21.com/story/1281790/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6
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 ليةلداخة اياستطورات الس
 (بوابة األهرام) إصابة هيثم الحريري عضو مجلس النواب بفيروس كورونا

 ( بوابة األخبار) ت واإلخوان مدرسة واحدةجمال عيد«: أن لـ»ا« رواد »السوشيال ميدي

 )بوابة األخبار( ضد منى مينايطالبون بسرعة التحقيق نشطاء  

 )بوابة األهرام( يونيو" 30الحكومة: الخميس املقبل إجازة بمناسبة "

 ( الوطن) السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزير التعليم 

 )الوطن(  كانت ُتسكن مشكالتها وال تحلها 2014عدلي منصور: مصر قبل 

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/2432329.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3072436/1/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7--%D9%84%D9%80-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF---%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3072435/1/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2433042.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4877072
https://www.elwatannews.com/news/details/4877414
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  مقترح برملاني بمصادرة األبراج السكنية املخالفة لصالح الدولة بداًل من إزالتها 
 (الشروق)

 )الشروق(  علي بكورونا وإيداعه بمستشفى يف فرنسا  م عبد الرحيإصابة النائب 

 ( 21عربي ) طلب إحاطة ببرملان مصر ملنع لعبة الطائرات الورقية يثير سخرية

هؤالء ال يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ إال بعد تقديم االستقالة من  
 (اليوم السابع) الوظيفة

  

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=28062020&id=e3ccd3bf-c962-4b32-a534-cce0949713f6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062020&id=e7ac4cb1-1c57-4976-a8b6-24c3c0fbdbbe
https://arabi21.com/story/1281842/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2020/6/29/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/4850073
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( بوابة األهرام)  ينإدريس: إيقاف تصدير الفول يسبب خسائر للمصدرين والفالح

 ( الوطن) مليارات جنيه لضمان مخاطر تمويل الشركات الكبرى 7بـ مبادرة : "املركزي"

  هر أش  4مليار دوالر ملؤسسات دولية يف  20مسؤول مصريف: مصر سددت أكثر من 
 )الوطن(

 )الوطن( % يف بنكي "األهلي" و"مصر"51الـ  مليارات جنيه حصيلة شهادات  203

 ( الوطن) مليون جنيه 500لبورصة ورأس املال السوقي يخسر  لأداء متباين 

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/2432916.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4876582
https://www.elwatannews.com/news/details/4874676
https://www.elwatannews.com/news/details/4874660
https://www.elwatannews.com/news/details/4876964
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 )الوطن(  مليار دوالر ملواجهة "كورونا"  5.2"صندوق النقد" يوافق ىلع إقراض مصر 

 ( بوابة األهرام)  تريليون جنيه  4.5استثمارات  بة  روعات تنمويصر نفذت مشالوزراء: م

 ( الوطن) مدن  5الخاص يف ات القطاع يه استثمارمليار جن 500"اإلسكان":  

املصري )  ة تنشر قرار وزارة البترول بشأن مد خط غاز طبيعي بدمياطالرسمي  الجريدة
 (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/4874264
http://gate.ahram.org.eg/News/2433218.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4877780
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1992521
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1992521
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1992521
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1992521
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1992521
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1992521
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 ( الجزيرة) حساب السويد بالعربية ُيكذب اإلعالمي املصري عمرو أديب 

 ( الشروق) قناة النهار ويحرر محضرا ضد الكحكيعمرو الليثي يعتذر رسميا عن 

 تعليم لا

 ( الوطن) عقوبة الغش باالمتحانات   ألف جنيه غرامة وسنة حبس.. 50

 الصحة 

 (ابة األخباربو) حالة وفاة 81وجديدة لفيروس كورونا.. حالة   1265الصحة: تسجيل 

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%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062020&id=ec3c55ca-f459-457c-8673-76cf7748d295
https://www.elwatannews.com/news/details/4876634
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3072525/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1265-%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%88-81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 )الوطن(  ألف ألسرة املتوفى 100للعضو املصاب بكورونا.. و ألف 20اء: األطب

 السياحة 

 ( الشروق) شركات السياحة تبدأ رد مقدمات الحج للمواطنين

 الطرق واملواصالت

 ( الشروق)  قطارا  23»النقل« تتلقى عرضا وحيدا من »ميتسوبيشى« اليابانية لتوريد  

 ( الوطن) مليار جنيه لتطوير سكك الحديد.. ونسعى لتنفيذ ألف كوبري 142النقل: 

 (الشروق) مليار جنيه لتطوير منظومة مترو األنفاق   512وزير النقل: 

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/4876862
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062020&id=775af143-ddfe-41e7-85c7-aabb37e4fe7d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27062020&id=b3deacac-612a-400d-9a93-d59c08cc1e8e
https://www.elwatannews.com/news/details/4877788
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062020&id=eeac19ba-6d2b-4383-a07c-affda9e47e4b
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 األقباط

 ( هرامبوابة األ)يونيو  30 بالذكرى السابعة ل   تحتفلالكنيسة األرثوذكسية 

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/2433062.aspx
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 العسكري املشهدت اتطور
 ( 21عربي) وفد من قبائل شرق ليبيا ملصر قريبا.. هل يطلب تدخال عسكريا؟ 

 ( الشروق) مستشفيات عزل صحي لعالج مرضى كورونا  9القوات املسلحة ُتدشن 

 ( جزيرةال)  نهب ثرواتناللسيسي    علماء ليبيا: نخوض حرًبا ضد مشروع صهيوني يمهد

 )الجزيرة( الوفاق: نحارب مرتزقة دول عقب فشل "عميلهم" حفتراملتحدث باسم 

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/1281821/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062020&id=a1db7bdd-3114-4868-aefa-1bf495ca96a6
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
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 ( بوابة األخبار) يونيو 30والشعب املصري بذكرى  السيسيالقوات املسلحة تهنئ 

  

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/3072603/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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 طورات املشهد األمنيت
 ( الجزيرة)  األمن املصري يمنع نقابة األطباء من عقد مؤتمر للرد ىلع رئيس الحكومة 

   (بوابة األهرام)  "عبد الرحيم املسماري" العقل املدبر لحادث الواحاتإعدام 

 ( 21عربي) بالغ للنائب العام يطالب بإطالق سراح صحفي معتقل بمصر

 ( 21)عربي استبعاد قاض مصري شارك بقانون ضد التعذيب من منصب كبير

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%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2432434.aspx
https://arabi21.com/story/1282079/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1282070/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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