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 رــمص
 July 2020 2||  124العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

   إثيوبيا: املغني هونديسا اغتيل بتمويل خارجي لتعطيل سد النهضة  
 جنيه ضريبة راديو السيارة.. ومغردون: "فاضل ضريبة الهوا"   100 
 % من العاملين بالدولة لصندوق مواجهة الكوارث واألوبئة 1خصم   
 ث العسكري للقوات املسلحة إلى رتبة عميد أركان حرب ترقية املتحد  
 . املخابرات املصرية الكشف عن أسرار حول نجل السيسي الضابط يف   
 للجيش املصري. سيحدث ثورة    90- سبوتنيك: امتالك مصر دبابات تي  
 مباحثات جديدة بين النائب العام ونظيره اإليطالي حول قضية ريجيني  
 . تخفيف حكم بالسجن ىلع ضابط قتل الناشطة الصباغ بمصر  

 

 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
 )بوابة األخبار(  مسبوقة أمام اإلنسانية: جائحة كورونا فرضت تحديات غير شكري

 )الشروق(  ومال بعيديهما القوميينالسيسي يهنئ كندا والص

 )الشروق(سفراء جدد  6السيسي يتسلم أرواق اعتماد 

 )الشروق(رحالت  8محافظات عبر   4عالق مصري يغادرون إلى  1200الكويت: 

 )بوابة األهرام(املشتركة وزير الخارجية ونظيره األردني يبحثان القضايا 

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/3074214/1/%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%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072020&id=519bb921-700a-4e82-bfec-214cbf1b0499
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072020&id=a36eaaed-61e3-4d70-a686-df3caf75f2c4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072020&id=6f1f58ef-1fb6-46d0-a675-6d1618e74dea
http://gate.ahram.org.eg/News/2434396.aspx


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 2 || 124العدد 

 

 

 

 

 

 

 )الشروق(  عمرو موسى: يجب أن يتوحد العرب ضد تدخالت تركيا وإيران

 )اليوم السابع(  السودان تدمير يف: انهيار سد النهضة سيتسبب  الريوزير 

 )الشروق( فاوضات دائما رغم إبداء مصر حسن النية  وزير الري: إثيوبيا كانت تعرقل امل

 )الجزيرة(  إثيوبيا: املغني هونديسا اغتيل بتمويل خارجي لتعطيل سد النهضة

 ( 24ة  )الساع  ترسيم الحدود بين ليبيا واليونان

 

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=02072020&id=c27ad49f-7009-49c7-80a7-03939783eb27
https://www.youm7.com/story/2020/7/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-16/4856307
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072020&id=958a1c04-55a8-44d8-a8dd-3b8f18965072
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.alsaaa24.com/2020/07/01/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AE/
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 )روسيا اليوم(  تعدادها لتجهيزنا باملعدات ملواجهة كوروناالعراق: مصر أبدت اس 

  

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/1129995-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( )بوابة األخبار  السيسي يقوم بجولة يف مدينة نصر ومحور اإلسماعيلية الصحراوي

 )الجزيرة(  جنيه ضريبة راديو السيارة.. ومغردون: "فاضل ضريبة الهوا" 100

 )الجزيرة( مرة  50"التموين املصرية" تطرح كمامات تغسل  

 )بوابة األخبار(  الحكومة توافق ىلع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس

 )الوطن(   مليار جنيه  200اه تتعدى  وزير الري: استثمارات الدولة بمحطات معالجة املي

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/3074159/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074159/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074159/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-100-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B3%D9%84-50-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074136/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/4883056
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 )الوطن( تعديالت "مباشرة الحقوق السياسية" ي يصّدق ىلع قانوني السيس

 )الشروق(  مهوري بتعيين املدير الجديد لـ»الوطنية لالنتخابات« ونائبهقرار ج

 )روسيا اليوم(  قرار رسمي من السيسي بزيادة املعاشات

  

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/4883188
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02072020&id=1f3a7965-7491-4544-a343-719243d64800
https://arabic.rt.com/middle_east/1129878-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(   مليار جنيه للتأمينات للعام املالي املنتهي«   160.5املالية: »سددنا  

 )الوطن(  % من العاملين بالدولة لصندوق مواجهة الكوارث واألوبئة1خصم 

 )الوطن( "إيني" اإليطالية تعلن اكتشاف حقل غاز جديد يف مصر 

 ( الشروق) أشهر 5خالل  املصري% تراجعا يف صادرات األثاث  37

)بوابة   خلق فرص عمل للمرأة يف الصعيد«لألف يورو منحة وكالة إسبانية  200
 األخبار(

  

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/2434191.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4881894
https://www.elwatannews.com/news/details/4881852
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072020&id=b7acdd5b-6fe8-402f-9b59-92aa122f2c2a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074146/1/200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074146/1/200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم 

 )اليوم السابع(صفحات الغش تنشر امتحان األحياء للثانوية العامة 

 )اليوم السابع( حات الغش تنشر أجزاء من امتحان االستاتيكا للثانوية العامة صف

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة  81حاالت إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 1503تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 ( 21)عربي الخوارج"“بـ غضب وسخرية من وصف دار إفتاء مصر لإلخوان 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/7/2/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86/4856719
https://www.youm7.com/story/2020/7/2/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/4856704
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074283/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1503-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%8881-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1282642/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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 السياحة 

 )بوابة األهرام(   يف ٔاول ٔايام عودة حركة السياحة الخارجية  سائحا   297مصر تستقبل  

 األقباط

 )اليوم السابع(  " نهاية قضية هزت أسوار الكنيسةاملقاري"إعدام أشعياء 

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/2434120.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/7/2/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B2%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9/4856425
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الشروق(  للقوات املسلحة إلى رتبة عميد أركان حرب العسكريترقية املتحدث 

 )روسيا اليوم(   الكشف عن أسرار حول نجل السيسي الضابط يف املخابرات املصرية

الجيش   سيحدث ثورة تكنولوجية كبيرة يف  90-سبوتنيك: امتالك مصر دبابات تي
 )روسيا اليوم( املصري

 )روسيا اليوم(  باحث عسكري يكشف طريقة عمل الدفاع الجوي املصري 

 )بوابة األخبار(   الحربي« تعلن شروط التقدم للمدرسة التكنولوجية بالسالم  اإلنتاج»

 )روسيا اليوم( قنونو: قواتنا أجبرت دوال كبرى ىلع تغيير مواقفها

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=01072020&id=d85dc136-1ae8-4802-bb31-7897eed25899
https://arabic.rt.com/middle_east/1129900-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1130027-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A-90-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.rt.com/middle_east/1129949-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074130/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://arabic.rt.com/middle_east/1130128-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7/
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 تطورات املشهد األمني
 )الوطن(  مباحثات جديدة بين النائب العام ونظيره اإليطالي حول قضية ريجيني

 ( 21)عربي الصباغ بمصر تخفيف حكم بالسجن ىلع ضابط قتل الناشطة

 ( 21)عربي  محام مصري يطالب بإخالء سبيل عبد املنعم أبو الفتوح

 

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/4882620
https://arabi21.com/story/1282810/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1282778/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
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