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 August 2020 18||  153العدد ||  يف الصحافة  أخبار الشأن املصرينشرة يومية ترصد أهم  

 

   السودان: انخفاض يف منسوب النيل الرئيسي ونهر عطبرة  
 . مليار جنيه   ٤٣٥املياه بـ  السيسي يوجه بالتوسع يف معالجة وتحلية     
 الحريري بشأن زيادة أسعار املترو والقطارات   هيثم   بيان عاجل من  
 . سرت والجفرة خط أحمر حتى لو اجتمع العالم كله ضابط بالجيش املصري:   
 مصدر: حماس رفعت سقف املطالب ووفد مصر سيعود لغزة  
 . يلتقي بملحق الدفاع بالسفارة األمريكية   الحربي وزير الدولة لإلنتاج   
 والدي وشقيقي   أيوب: ال نعرف مصير نجل الناشط اليساري السيناوي أشرف   
 مليار جنيه لتنمية سيناء   8.22بـ  "التخطيط": استثمارات حكومية   

 

 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

 الرصــدفريق 

 

، 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
 )الشروق( نتنياهو: الجميع أدان مصر عندما عقدنا اتفاق سالم معها

 )الوطن(  السودان: انخفاض يف منسوب النيل الرئيسي ونهر عطبرة

 )الشروق( السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لكل من الجابون وأندونيسيا

السعودية  األجواء  عبر  لإلمارات  إسرائيل  من  مباشرة  جوية  رحالت  قريبا    نتنياهو: 
 )الجزيرة(

FT( 21)عربي إلمارات نكسة للسالم ونصر لنتنياهو: تطبيع ا 

  

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=17082020&id=3124da23-b30f-4fd4-b404-6e8432b22df1
https://www.elwatannews.com/news/details/4955784
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082020&id=0435f0d7-75a4-4b12-b13a-c45520c1c53f
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1293574/FT-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
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 تطورات السياسة الداخلية
 )درب( زيادة أسعار املترو والقطاراتأن بشبيان عاجل من الحريري 

 قانون صندوق دعم ذوي االحتياجات الخاصة.. وخصم من  مجلس النواب يوافق ىلع
 )درب( رواتب العاملين وتبرع من كل طالب لتمويله

 )بوابة األخبار(   للعاصمة اإلدارية  نتقال لاللحكومية  يوجه بتدريب الكوادر ا  السيسي

 )درب( مليار جنيه ٤٣٥السيسي يوجه بالتوسع يف معالجة وتحلية املياه بـ 

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%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%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%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%b0/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099470/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
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 )الشروق( البرملان يوافق ىلع مواد »تقسيم الدوائر« ويحيله إلى مجلس الدولة

 إطالق اسم »العصار« ىلع املحور املمتد من مصر الجديدة حتى كوبري تحيا مصر 
 )بوابة األخبار( 

 )الجزيرة(  وزن رغيف الخبز يثير غضبا واسعابعد تذكرة املترو.. تخفيض 

 )الوطن(  يوافق للنيابة ىلع سماع أقوال مرتضى يف "سب املصريين"النواب 

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=17082020&id=9d7f854d-d839-4a0c-97f2-b278ebce0b7e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099274/1/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4956186
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه  1.7البورصة تختتم بخسارة لرأس املال السوقي ب 

 )الوطن(  مليار جنيه 6.25بـ الحكومة تصدر سندات خزانة بالعملة املحلية 

قرض   النواب«:  البنك    50»صحة  من  دوالر  »الفيروس«   الدوليمليون   ملكافحة 
 )املصري اليوم(

 )الشروق( مليار جنيه  9.2وزارة املالية تطرح سندات خزانة بقيمة 

  

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/3099287/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A8-1.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4955986
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2014331
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082020&id=68978bda-4761-4604-b142-e1a059370ed6
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

)بوابة    زيادة يف مادة واحدة بعد التظلم درجة    35طالبة ثانوية عامة تحصل ىلع  
 األهرام(

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة 13حالة جديدة بكورونا.. و  115الصحة: تسجيل 

 )بوابة األهرام( وزيرة الصحة تنعى الفرق الطبية الذين ضحوا ملواجهة الكورونا

 )درب( اإلبقاء ىلع مستشفيات العزل مع اإلجراءات االحترازية قبل بدء الدراسة

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/2450941.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2450941.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099605/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-115-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8813-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2451254.aspx
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88/
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 مؤسسات دينية 

 )بوابة األخبار(األوقاف عن عودة صالة الجمعة: األمر لم ُيحسم بعد 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( قطار جديد للخط األول   32رئيس هيئة مترو األنفاق: شراء 

 أخري:

انهيار   يف  تحقق  العامة  املنوفية    3النيابة  بمحافظات  وأسيوط  عقارات 
 )درب(  واإلسكندرية

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/3099584/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082020&id=84fe76df-467d-44c7-8bde-ab48a818d566
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-3-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )روسيا اليوم(  سرت والجفرة خط أحمر حتى لو اجتمع العالم كله الشهاوي:

 ( 21)عربي مصدر: حماس رفعت سقف املطالب ووفد مصر سيعود لغزة

 )الجزيرة(  الوفاق الليبية: اتفقنا مع تركيا وقطر ىلع بناء املؤسسة العسكرية

 )بوابة األخبار( ملحق الدفاع بالسفارة األمريكية يلتقي بوزير الدولة لإلنتاج الحربى 

 )الشروق(  لبنانلإلرسال مساعدات  الجوير املتحدث العسكري: تكثيف الجس

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/1145314-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%80rt-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%87/
https://arabi21.com/story/1293634/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099212/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082020&id=bb6673a4-6023-43aa-b7ed-302e1b8032e4
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 ) األهرام( ج تأهيل التنفيذيين برنام  إطالق اسم العصار ىلع الدفعة الثانية من

 )الجزيرة( وثيقة إسرائيلية: تطبيع اإلمارات يمهد لتعاون عسكري بالبحر األحمر

  

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/2451233.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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 تطورات املشهد السيناوي
 )بوابة األخبار( يبحث مشروع "التجلي األعظم فوق أرض السالم" بسيناء السيسي

 )الوطن( مليار جنيه لتنمية سيناء   8.22بـ "التخطيط": استثمارات حكومية 

 

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/3099516/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%22%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%22-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1%22-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%22-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.elwatannews.com/news/details/4955250
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 تطورات املشهد األمني 
أيوب:   أشرف  السيناوي  اليساري  الناشط  القبض    12نجل  منذ  والدي يوما  ىلع 

 )درب( وشقيقي وال نعرف مصيرهما

 ألهرام()بوابة ا القبض ىلع مدير اإلدارة الهندسية بمحافظة الغربية

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%86%d8%ac%d9%84-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a3%d9%8a%d9%88%d8%a8-12-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a/
http://gate.ahram.org.eg/News/2450998.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2450998.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2450998.aspx
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