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 July 2020 28||  141العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي: لن نسمح بتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز لإلرهاب  
 شكري: الدول العربية ال ترغب يف تبديد مقدراتها خارج النطاق العربي  
 مصريون ساخطون بعد تصريحات وزير النقل حول عمارة "الشربتلي"  
 حافظ األجنبية يف مصر تنتعش مع عودة الستثمرين استثمارات ال    
 نقيب الصحفيين: اإلفراج عن الزميل عادل صبري ووصوله لنزله  
 االصطفاف واالستعداد القتالي لعناصر القوات السلحة محمد فريد يشهد   
 العبد   ما بعد هجوم »رابعة«.. مسلحو »والية سيناء« ينتشرون يف قرى بئر  
 ذهب لزيارة شقيقه العتقل فعلم بوفاته منذ أيام بكورونا  

 

 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(  السيسي: لن نسمح بتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز لإلرهاب

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية ونظيره السعودي يناقشان قضايا التعاون الُثنائي  

العربي   النطاق  خارج  مقدراتها  تبديد  يف  ترغب  ال  العربية  الدول  )بوابة  شكري: 
 األهرام(

 )بوابة األهرام(  ارجية السعودي: ندعم الوقف الصري يف ليبياوزير الخ

 )بوابة األهرام(   بدء الجولة الثانية لفاوضات السد اإلثيوبي برعاية االتحاد اإلفريقي

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/3089217/1/%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%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089135/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8F%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2443340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443344.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443505.aspx
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 )الشروق( السودان: اللء النفرد لسد النهضة خطوة مضرة ومقلقة 

 )بوابة األخبار( عامل مصري من العالقين بالكويت إلى البالد اليوم  2700عودة 

 )بوابة األخبار(   للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  66مصر تشارك يف الدورة  

  

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=27072020&id=4ac2b3f3-9657-4772-864e-c7d128dbfcdc
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089528/1/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-2700-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2443572.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
و مدبولي  باستدعاء  يطالب  الزمالك  الشربتلي   3نائب  عمارة  مأساة  بعد  وزراء 

 )الشروق(

 )الشروق( ام لعضويتها الرقابة اإلدارية تحتفل بتخريج دفعة جديدة لالنضم

 )بوابة األخبار(  السيسي يفتتح الدينة الصناعية بالروبيكي

 )الشروق( السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن النطقة الصناعية بالروبيكي 

 )بوابة األهرام(  « للسداد اإللكترونيPlus Cashlessشراكة بين »بنك القاهرة« و» 

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=27072020&id=0e317f68-87fb-4bd8-ae10-e7192fbcee0d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072020&id=026bf328-65e9-4f16-8abe-efaf4cdf76e5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089524/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%8A..-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072020&id=f3b31d31-0288-40c0-b411-d376c207e9fd
http://gate.ahram.org.eg/News/2443554.aspx
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 )الوطن(  الغاالة يف تحصيل مخالفات البناءبرلاني يتقدم ببيان عاجل ضد 

 )الجزيرة( مصريون ساخطون بعد تصريحات وزير النقل حول عمارة "الشربتلي"

  

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/4924038
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات الشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليون دوالر 05بـ مية للتمويل" تطلق صندوقا جديدا لدعم التجارة "اإلسال

 )بوابة األخبار(  شهور 9مليار دوالر صايف تدفق للداخل خالل  4.1البنك الركزي: 

  مليون جنيه   ١٠٠»السيسي« يوجه بدعم صندوق »عطاء« لرعاية ذوي اإلعاقة بـ  
 ابة األخبار( )بو

الجلدية   والالبس  والصنوعات  واألحذية  الجلود  من  مصر    % 42انخفاض صادرات 
 )الشروق(

 )الشروق(   2020يف  %  12.7تراجع صادرات مصر من األدوية والصناعات الطبية بنسبة  

 )الشروق(»التجارة الداخلية«: مليار دوالر استثمارات شركة إماراتية يف مصر 

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/4924202
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089479/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--4.1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089288/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82--%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%A1%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089288/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82--%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%A1%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089288/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82--%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%A1%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072020&id=e7114821-1e8e-4281-ad81-5daa78a28ad9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072020&id=3d63db8b-9481-43aa-bfdb-c3681bbb5f19
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072020&id=cdced0c7-26b3-4b4c-a36a-01c86ab36c13


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 28 ||  141العدد 

 

 

 

 

 

 

ا  1.2عشماوي:   حجم  جنيه  من  ترليون  الداخلية  الحلى   إجماليلتجارة    الناتج 
 )الشروق(

 )بوابة األهرام( ألف دوالر من الجلس العربي للطفولة والتنمية لواجهة كورونا    50

 )الوطن(  مليار حجم الحفظة االئتمانية بقطاع الصيرفة اإلسالمية  16.9بنك مصر:  

استثمارات الحافظ األجنبية يف مصر تنتعش مع عودة الستثمرين إلى سوقهم  
 )انتربرايز( "الفضلة"

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=27072020&id=2a502b85-51de-4693-8192-4addd286760d
http://gate.ahram.org.eg/News/2443579.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4923526
https://enterprise.press/ar/stories/2020/07/28/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA/
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 ي حور الجتمع ت الاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن(  جه لدة شهر: إجازة عشان أرتاحعمرو أديب يعلن توقف برنام

 )بوابة األخبار( نقيب الصحفيين: اإلفراج عن الزميل عادل صبري ووصوله لنزله

 الصحة 

 )الوطن( فاء الذاتي عوض تاج الدين: مصر تسعى لتوطين صناعة األنسولين واالكت

 )الوطن( % من االستهالك الحلي 92مصنعا تغطي   154"صناعة الدواء": مصر بها  

 )بوابة األخبار(   وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغالبة

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/4924736
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089385/1/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4924344
https://www.elwatannews.com/news/details/4924360
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089513/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 )بوابة األخبار( وفاة   46حالة مصابة بفيروس كورونا.. و  420الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الشروق(  األزهر ناعًيا طبيب الغالبة: اختار مساندة الفقراء حتى آخر أيامهشيخ 

 السياحة 

مسافرون تطالب بإعادة النظر يف شروط مبادرة ٕاقراض القطاع السياحي لواجهة  
 )الشروق(  كورونا

 الطرق والواصالت

 )الوطن(  مقيمة بعمارة الزمالك باكية: هنشعر إزاي باألمان لا الترو يشتغل؟ 

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/3089481/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-420-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8846-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072020&id=6df4bdc5-54d0-4a84-826d-332592b1b5f0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072020&id=83c2d5e1-9c96-46f4-8915-65c45d608393
https://www.elwatannews.com/news/details/4924746
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 األقباط

 ( الصري اليوم) الطائفة اإلنجيلية ترفض كتب »العنى الصحيح إلنجيل السيح«

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/2003399
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 العسكري  الشهدت اتطور 
 محمد فريد يشهد إجراءات االصطفاف واالستعداد القتالي لعناصر القوات السلحة

 )بوابة األهرام( 

WSJ ( 21)عربي : تهديد أمريكي بفرض عقوبات ىلع حفتر لهذا السبب 

 )الشروق( نسيج  القوات السلحة تنتهي من تنفيذ مشروع ضخم لصناعات الغزل وال

 

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/2443322.aspx
https://arabi21.com/story/1288634/WSJ-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072020&id=e4b6a743-6b81-46ed-8145-54a355718e4f
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 تطورات الشهد السيناوي
واألهالي ما بعد هجوم »رابعة«.. مسلحو »والية سيناء« ينتشرون يف قرى بئر العبد  

 )مدى مصر(  ينزحون

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mada25.appspot.com/madamasr.com/ar/2020/07/27/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/
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 تطورات الشهد األمني 
 )درب( ايا سياسيةقض  4متهما يف  14جنايات إرهاب القاهرة تنظر تجديد حبس  

 )درب(  محام: الحفني وداود وإسماعيل وماهينور ترافعوا عن أنفسهم 

 )درب(  ح عبد الفتاخالد علي يكشف تفاصيل جلسة تجديد حبس عالء 

 )الجزيرة( ذهب لزيارة شقيقه العتقل فعلم بوفاته منذ أيام بكورونا

 بة األهرام()بوا  الحركة الداخلية لضباط شرطة النقل والواصالت بالغربية

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%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d8%a7-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b0-4-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d8%a7/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2443469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443469.aspx
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 ( 21)عربي "مجزرة النصة" ستظل شاهدة ىلع جرائم العسكر بمصراإلخوان: 

  

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/1288717/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8
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