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 رــمص
 July 2020 1||  123العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 اإلفريقي لحل أزمة السد مجلس األمن يدعم جهود االتحاد   
 سد النهضة.. إثيوبيا: ملصر موارد أخرى  
 سنوات   7هتشوفوا بلد ثانية".. وعود السيسي للمصريين بعد    2020"  
 مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب.. ما عالقة ساويرس والجيش؟  
 مسؤول مصري: كل الكمامات الطبية يف السوق "مضروبة"  
 . جوي روسي الجيش املصري يكشف تفاصيل دقيقة عن سالح دفاع   
 القواديس واملكسرة.   حاجز ب   للجيش املصري   مدرعة   ستهدف ي والية سيناء   
 . ي من مشجعي "األهلي" يف قضية إحياء ألتراس أهالو   5إخالء سبيل   

 

 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
 )املصري اليوم( لحل أزمة السد  اإلفريقي مجلس األمن يدعم جهود االتحاد 

 )بوابة األهرام(  لدى القاهرةرئيس الوزراء يلتقي السفير العراقي 

 )بوابة األخبار(شكري: مصر أبدت مرونة كبيرة يف مفاوضات سد النهضة 

 )الوطن(  وزير الخارجية: نرفض اتهامات أثيوبيا ملصر.. تدخل غير مقبول 

 )الجزيرة( تراشق إلكتروني حاد بين مصريين وإثيوبيين حول سد النهضة

 )بوابة األخبار( عمرو موسى: البد من وقف إطالق النار يف ليبيا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1993296
http://gate.ahram.org.eg/News/2433931.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073632/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.elwatannews.com/news/details/4879470
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073711/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85---%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 )الشروق( الوزراء السعودي: األمن املائي ملصر والسودان جزء من األمن العربي

 )مصر العربية(  سد النهضة.. إثيوبيا: ملصر موارد أخرى

  

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=30062020&id=6b12d617-1927-4994-b778-0d165f12048e
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1546698-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%C2%A0
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة(  سنوات  7لمصريين بعد لهتشوفوا بلد ثانية".. وعود السيسي  2020"

 )بوابة األخبار(   منى مينا": أفيقي قبل أن تندمي“لـ رواد التواصل االجتماعي 

 )بوابة األخبار( "السوشيال ميديا".. ونشطاء يتساءلون عن سبب ثراءه املفاجئ  

 )بوابة األهرام(  يونيو 30السيسي: سيتوقف التاريخ كثيرا أمام 

 )الشروق( يونيو: مشهد تاريخي  30انتصار السيسي عن  

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/2020-%D9%87%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073587/1/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%84%D9%80%22%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%22--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86..-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073585/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%22%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%22..-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6
http://gate.ahram.org.eg/News/2433703.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30062020&id=eefc3ac0-e49f-468c-b9a2-5558b446bef6
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 )الشروق(   يونيو  30عدلي منصور: أعضاء املحكمة الدستورية أصابتهم حيرة شديدة  

  

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=30062020&id=5d929509-33e1-4a3d-a548-f8a14399b09f
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(  تاريخ مصر   يفغدا.. بدء تنفيذ أكبر موازنة 

 )الوطن(  صندوق النقد: ال تدابير جديدة بأسعار الوقود يف مصر

 )الشروق( قناة السويس: نفذنا تخفيضات تماشيا مع أزمة كورونا والتباطؤ التجاري 

 ( 21)عربي مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب.. ما عالقة ساويرس والجيش؟ 

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/2433726.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4880546
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30062020&id=64b567a5-7fe5-44e1-b35d-344f304a655e
https://arabi21.com/story/1282395/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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 )الشروق(  اتحاد بنوك مصر ينفي تمويل البنوك املصرية سد النهضة اإلثيوبي

 )بوابة األهرام(  % اعتبارا من اليوم14زيادة املعاشات بنسبة 

 )الوطن(  مليار دوالر ونتمنى مضاعفتها 5.8قناة السويس: حققنا العام املاضي 

 ٢٠١٩مليون دوالر أول فائض يف امليزان مع دول الخليج  ٧٠٠»التمثيل التجاري«: 
 م(و)املصري الي

   

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=30062020&id=77c86265-476d-467e-8869-03ed6c6164ae
http://gate.ahram.org.eg/News/2434018.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4881356
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1993271
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 ( 21)عربي حمد بن جاسم يغّرد عن حال اإلعالم العربي: مترد ويرثى له

 الصحة 

 )الوطن(  حالة وفاة  81صابة جديدة بفيروس كورونا.. وإ  1557الصحة: تسجيل 

 )الجزيرة( امات الطبية يف السوق "مضروبة"مسؤول مصري: كل الكم

 )الوطن(  "الصحة" تقر "ريمديسيفير" األمريكي لعالج بعض حاالت "كورونا"

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  تداعيات كورونالاألزهر والفاتيكان يتفقان ىلع "التضامن العاملي" 

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/1282603/%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AB%D9%89-%D9%84%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4880706
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4881060
https://www.elwatannews.com/news/details/4880214
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 السياحة 

 )بوابة األخبار(  NEO320Aمصر للطيران تتسلم الطائرة الخامسة من طراز إيرباص 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام(ي تأسيس شركة إلدارة وتشغيل وسائل النقل السكك :رئيس الوزراء

)اليوم   مليار جنيه 46.8وزير النقل: تطوير نظم إشارات خطوط السكة الحديد بـ 
 السابع( 

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/3073766/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-A320neo
http://gate.ahram.org.eg/News/2434020.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/7/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80/4854734
https://www.youm7.com/story/2020/7/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80/4854734
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 العسكري املشهدت اتطور
ية متعددة املهام ستحمل  النسخة املصرية من فرقاطات ميكو الشبحية األملان

 )الدفاع العربي( ”EN200 -A MEKOمسمى “

 )روسيا اليوم(  الجيش املصري يكشف تفاصيل دقيقة عن سالح دفاع جوي روسي

 )روسيا اليوم(   الح "آمون" حارس السماء املصرية الجيش املصري يستعرض س

 )مصراوي( التي قامت بها مصر لقومية نقلة حضارية.. فيلم يعرض املشروعات ا

 )بوابة األخبار(  خطوط جديدة إلنتاج »الشاحنات الثقيلة« 6اإلنتاج الحربي: 

 ( 21)عربي ياصحفي إسرائيلي يحرض مصر ىلع التدخل عسكريا يف ليب

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/2020/06/27/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A/
https://arabic.rt.com/middle_east/1129699-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1129692-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/6/29/1820054/%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073499/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--6%C2%A0%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-
https://arabi21.com/story/1282523/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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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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 تطورات املشهد السيناوي
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف مدرعة تابعة للجيش املصري بين حاجزي -

 الرابطكسرة. القواديس وامل

أعلن تنظيم والة سيناء عن استهداف عربة كوجار للجيش املصري بمنطقة بلعا.  -
 الرابط

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1278192290750779392/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1278192290750779392/photo/3
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 تطورات املشهد األمني
 )الجزيرة(   تتسلم جوابا منه  حعبد الفتابعد صمود وعناء.. والدة الناشط املصري عالء  

 )روسيا اليوم(   ألتراس أهالوين مشجعي "األهلي" يف قضية إحياء  م   5إخالء سبيل  

  

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%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%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-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87
https://arabic.rt.com/middle_east/1129754-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A/
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