
                                 

 موجز الصحافة

 

 

 

 

 

 

 

 رــمص
 July 2020 13||  131العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مصر تدين إطالق ميلشيا الحوثي صاروخين باتجاه السعودية  
 بينها مصر.. صندوق أبو ظبي للتنمية يعلق مدفوعات خدمة الدين للدول  
 "مصر طبطبت عليك" تصريحات السيسي تثير سخرية املواطنين  
 . من املعسكرات السيسي يناشد وزير الدفاع بمنح الدولة قطعة أرض   
 سقوط طائرة حربية مصرية ومصرع قائدها  
 . الحكومة األملانية توافق ىلع تسليم مصر الغواصة الرابعة واألخيرة  
 تنظيم الدولة يعلن تنفيذ عمليات جديدة ضد الجيش يف سيناء.  
 يوما.. ظهور الدكتور أحمد عبد الستار عماشة   25عد  املفوضية املصرية: ب  

 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


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 13 || 131العدد 

 

 

 

 

 

 

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي مستمرة وال مفر منهاكاتب روسي: ظروف وصول اإلسالميين للحكم 

 )الجزيرة(  مصدر سوداني للجزيرة: إثيوبيا متعنتة ومصر تفضل مجلس األمن

الري: فنية سد النهضة تستكمل أعمالها لرفع التقرير النهائي لالتحاد األفريقي  
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األخبار( مصر تدين إطالق ميلشيا الحوثي صاروخين باتجاه السعودية

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/1285116/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%81
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3080759/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A--%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3080890/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 )بوابة األهرام(  توقف نقل اإلرهابيين لبؤر الصراعات يجب باألمم املتحدة:   مصر

   

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/2438230.aspx


2 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 13 || 131العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام( السيسي يتفقد املرحلة الثالثة من "األسمرات"

 )بوابة األخبار(  السيسي: للمواطنين »اللي عايز شقة هياخدها«

 )بوابة األخبار( رئيس الوزراء: اإلغالق الكامل لم يساهم يف التعايف من كورونا 

 رام()بوابة األهالسيسي يوجه الحكومة بتصور يليق بمدينة سانت كاترين 

 )بوابة األهرام( السيسي: لن يتم ترخيص السيارات الجديدة سوى بالغاز الطبيعي 

 )بوابة األهرام( السيسي: نزع ملكية جميع الجراجات غير املستغلة أسفل العقارات  

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/2438113.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3080388/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88..-%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%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%87%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3080349/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2438104.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2438104.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2438104.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2438011.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2438062.aspx
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 )الوطن(  مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم ملجلس الشيوخ 323

 )الوطن( دعوى لشطب مرتضى منصور من نقابة املحامين 

 الطبي % ىلع الرحالت الدولية للعاملين بالقطاع 20: تخفيض نمصر للطيرا
 )الشروق(

 )الشروق(  مارهاشعراوي: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية والشعور بث

  

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/4900122
https://www.elwatannews.com/news/details/4899634
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072020&id=d5eb85fb-3ca6-44c4-8627-ea4049f50458
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072020&id=09694de1-3b62-4a07-be37-008ec044496b
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الجزيرة(   للتنمية يعلق مدفوعات خدمة الدين للدول   يأبو ظببينها مصر.. صندوق  

 )الوطن( مليار جنيه اليوم   19البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 )بوابة األهرام(   ون دوالرملي  14توقيع اتفاقيتي منحتين مع السفارة الكندية بقيمة  

 )بوابة األهرام(مليار جنيه   61شوائية تكلفة تأهيل املناطق الع إجمالياإلسكان: 

 )الوطن(  عدم تحصيل رسم تنمية الصادر عن رسائل الحديد "املالية" تقرر

 )الوطن(االتصاالت السعودية تمدد عملية شراء حصة يف فودافون مصر  

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%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4898644
http://gate.ahram.org.eg/News/2437725.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2438039.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4899860
https://www.elwatannews.com/news/details/4899128
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 )الوطن( مليار  2معيط: صندوق لضمان وتحفيز االستهالك لدفع االقتصاد برأسمال 

 )الوطن(  %15مليار جنيه حصيلة شهادات االدخار ذات العائد الثابت بنسبة  230

 )الشروق(   لحياةسنوات بالقاهرة لتحسين ظروف ا  6مليار جنيه خالل    280السيسي:  

 )الشروق(مليون دوالر رسوم عبور قناة السويس   250يسدد  mscخط 

 )الشروق( مليار جنيه   70ألف وحدة إسكان بتكلفة  250املالية: خطة إلنشاء نحو  

  

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/4899692
https://www.elwatannews.com/news/details/4897878
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072020&id=623ad127-10a8-4070-b4c9-29756fb2db24
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072020&id=58526dbd-547e-407e-87ad-e7ba5c7fb189
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072020&id=8d3cb4f9-9156-4d84-b04b-acd044033033
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة(  "مصر طبطبت عليك" تصريحات السيسي تثير سخرية املواطنين

 )الشروق(  لسيسي القضاء ىلع األميةعمرو أديب يناشد ا

 الصحة 

 )الجزيرة(  ت طبية أمام البيوت ومخاوف من كارثة صحية نفايا

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 89وحالة جديدة لفيروس كورونا..   912الصحة: 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/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D8%B7%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072020&id=0ff4887d-6b0e-4152-9303-b3448f99a5d4
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3080774/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-912-%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%88-89-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 )الوطن(  دول إلنتاجه منها مصر 3األدوية: الشركة صاحبة عالج كورونا اختارت 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار(  القطار تدخل الخدمة منتصف يونيوالوزير: دفعة جديدة من عربات 

 األقباط

  ( 21)عربي الكنيسة املصرية تحذر من تداول نسخ مزورة من "إنجيل املسيح"

 أخرى

 )الجزيرة(  )فيديو(اللحظات األخيرة لضحايا شاطئ النخيل.. وانتشال جثامين

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/4900674
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3080789/1/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1--%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1285167/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الشروق( السيسي يناشد وزير الدفاع بمنح الدولة قطعة أرض من املعسكرات

 )الدفاع العربي( الحكومة األملانية توافق ىلع تسليم مصر الغواصة الرابعة واألخيرة  

 )روسيا اليوم( داخل ليبيا ألول مرة.. الكشف عن طريقة تصنيع سالح مصري ظهر 

 )الجزيرة(  هكذا فشل إطالق صاروخ من غواصة مصرية

 )الجزيرة( سقوط طائرة حربية مصرية ومصرع قائدها 

 )بوابة األهرام(   مليار جنيه  28منطقة عشوائية بتكلفة    79تطويرالهيئة الهندسية:  

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=12072020&id=1d79ab88-5884-4866-b932-8c778b99d797
http://www.defense-arabic.com/2020/07/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1133728-%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-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AD%D8%B3%D9%85-2020-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2438118.aspx


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 13 || 131العدد 

 

 

 

 

 

 

 ( 21)عربي تركيا تتعهد بمحاسبة املسؤولين عن هجوم "الوطية" بليبيا

 

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/1285322/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات املشهد السيناوي
عدة عمليات  عن    فى العدد الجديد من مجلة النبأ  كشف تنظيم "الدولة اإلسالمية"-

صر تنظيم والية سيناء أحد أفرع التنظيم ضد الجيش املصري يف قامت بها عنا
 )الرابط(  شمال سيناء.

 
قرب جبل املغارة    املصري  لجيشل  تدمير برج اتصاالت  أعلن تنظيم والية سيناء عن -

 )الرابط(  وسط سيناء بواسطة عبوة ناسفة ونسبته إلى "الحرب االقتصادية".

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/1281930823793598465/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1281930823793598465/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1281930823793598465/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1281935598115266560/photo/1
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 تطورات املشهد األمني
 )درب(  شةيوما.. ظهور الدكتور أحمد عبد الستار عما 25املفوضية املصرية: بعد 

 )الجزيرة( السلطات تصادر الطائرات الورقية وتحظرها يف اإلسكندرية

قضايا بينهم عمرو نوهان وزياد أبو  4متهمين سياسيين يف  8نظر تجديد حبس 
 )درب( الفضل وحلمي حمدون

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-25-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-8-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86/
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