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 ر ــمص
 August 2020 19||  154العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 البرملان يوافق نهائيا ىلع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان  
 الشعب. فقراء % من  32.5تجاهل أن    تخفيض وزن الرغيف   قرار   : برملاني  
 اإلبراشي: محدودو الدخل تحملوا فاتورة اإلصالح االقتصادي  
 . تقرير مصور عن معارك مع الجيش املصري ينشر  والية سيناء   
وفاة الشاب “مصطفى الجبروني” يف محبسه، بعد أسابيع من ظهوره يف   

 . نيابة أمن الدولة العليا 
 عاما "غيابيا" للقائم بأعمال مرشد اإلخوان   25السجن   
 : فريق محمد سلطان يشّكك بحصانة "الببالوي" الدبلوماسية  

 

 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
 )الجزيرة(  البرملان يوافق نهائيا ىلع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

 )بوابة األهرام( بيان من "الري" حول اجتماعات مفاوضات السد اإلثيوبي 

 )الشروق( اتفاقيات دوليةبشأن  للسيسيقرارا  11مجلس النواب يوافق ىلع 

 )الشروق( الري: البد أن نتسم بسياسة النفس الطويل يف مفاوضات سد النهضة 

 
  

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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2451517.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082020&id=9de798cb-53bb-4fd7-b1bb-15b0bafe4704
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082020&id=92a16cba-5194-4e3d-af44-7bf31031cc00
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 تطورات السياسة الداخلية
بيان عاجل من الحريري بشأن تخفيض وزن الرغيف: ُتهدد استقرار األسرة.. الشعب  

 )درب(  يئن وُيعاني

عبد الحميد كمال يقدم طلب إحاطة حول تخفيض وزن الرغيف.. القرار تجاهل أن  
 )درب(  % من الشعب فقراء32.5

 )بوابة األهرام( البرملان يوافق نهائيا ىلع مشروع قانون تقسيم الدوائر

 )الشروق( أشهر  10مليون جنيها خالل   150الوزراء: تطوير ميدان التحرير بتكلفة  

 

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/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a/
http://gate.ahram.org.eg/News/2451539.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082020&id=80e3764f-dec7-4c4e-ac39-7474c14aa0eb
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 )بوابة األهرام( ىلع تعديالت قانون الشهر العقاري  نهائياالبرملان يوافق  

 بوابة األهرام() لألنفاقالقومية  الهيئةىلع إنشاء   نهائياالنواب يوافق 

 )الشروق(  دينية النواب تطالب بفتح املساجد لصالة الجمعة

 )الجزيرة(  يادة أسعار املحمول واملترو والخبزخالل شهر واحد خفض الرواتب وز

املواط ىلع  مالية  رسوًما  يفرض  املخلفات«  »تنظيم  قانون  خدمة نائبة:  دون    ن 
 )املصري اليوم(

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/2451538.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451540.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451540.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451540.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082020&id=c0f7094f-b231-4d30-9c07-779b05407c94
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2014654
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 طورات املشهد االقتصاديت
 )بوابة األخبار(  مليار جنيه  2البورصة املصرية تختتم بخسارة رأس السوقي بنحو  

 )بوابة األخبار(اتفاقيات مع الدول األجنبية  بأي وزير املالية: ال مساس 

 )بوابة األخبار(مليار جنيه لتأهيل مصانع األدوية  1.7وزير قطاع األعمال:  

 )الوطن(  مليون دوالر ملواجهة كورونا 05بـ البرملان يوافق ىلع قرض 

 )بوابة األخبار(السيسي يجتمع مع محافظ البنك املركزي 

 )الوطن( شركات للعمل يف األنشطة املالية غير املصرفية   3ساويرس يطلق 

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/3099873/1/%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-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099935/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A3%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099731/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84---1.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4957177
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100024/1/%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%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4956677
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 )الوطن(  خزانة منذ الخميس املاضي باذونمليار جنيه محليا  74املالية تجمع 

  

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/4957167
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن(  اإلبراشي: محدودو الدخل تحملوا فاتورة اإلصالح االقتصادي

 التعليم 

 )بوابة األخبار( جامعات 4السيسي يصدر قرارات جمهورية بإنشاء  

منذ   اإلنشاء  تحت  بكر:    20مستشفى  أبو  وخالد  أدب  عاما..  نعرف  بكل  عاوزين 
 )الشروق(  األسباب

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة  11وحالة جديدة لفيروس كورونا..   163 الصحة: تسجيل

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/4957267
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099994/1/%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%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082020&id=47c87899-b3ec-46ca-9187-5f0803e4366f
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100123/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-163-%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%88-11-%C2%A0%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 لسياحة ا

  سنوات   3الخطوط الهولندية تستأنف رحالتها إلى القاهرة يف سبتمبر بعد توقف 
 األخبار( )بوابة 

 )الوطن(  %25-20% وشرم الشيخ  40- 30مصادر: إشغاالت فنادق الغردقة بلغت 

 رى:أخ

آخرين للحكم يف قضية “فتيات التيك   3حجز استئناف حنين حسام ومودة األدهم و
 )درب(  سبتمبر 14توك” لجلسة  

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/3100003/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100003/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100003/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4956892
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%883-%d8%a2%d8%ae/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )درب(مدير عام الصناعات الدفاعية السودانية اللواء مرسي يلتقي ب 

 )بوابة األهرام( مصر ترسل مساعدات طبية ملتضرري السيول بالسودان

 )الشروق( طب للقوات املسلحةتخفيض الحد األدنى للقبول بكلية ال

 

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%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%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-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
http://gate.ahram.org.eg/News/2451503.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082020&id=be230cda-915b-46df-ad63-5d104639e3fa
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 تطورات املشهد السيناوي
  رابعة، تقرير مصور عن معارك مع الجيش املصري جنوب  تنظيم والية سيناء  نشر  -

 )الرابط( بئر العبد شمال سيناء

 )بوابة األخبار( سيناءب يصدق ىلع تعديل قانون التنمية املتكاملة  سيسيال

 

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/1295640480793989122
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099938/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد األمني 
وفاة مصطفى الجبروني يف محبسه.. تم نقله لطره منذ أيام وشقيقه ذهب ليسأل 

 )درب( عنه فأبلغوه بوفاته.. والخيام: سنحقق جاهدين يف الواقعة 

خطابان من عالء وسناء.. ليلى سويف: حالتهما الصحية مستقرة.. ومش مهم أي  
 )درب( مضايقات مقابل االطمئنان عليهما.. “أخدنا جوابات حلوة”

 )بوابة األخبار( »النواب« يوافق نهائيًا ىلع تعديل قانون هيئة الشرطة 

 )بوابة األخبار( البرملان يوافق نهائيًا ىلع قانون املراقبة الشرطية 

 ( 21)عربي عاما "غيابيا" للقائم بأعمال مرشد اإلخوان 25السجن 

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%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%85-%d9%86%d9%82%d9%84%d9%87-%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099978/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099977/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
https://arabi21.com/story/1294027/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-25-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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WP ( 21ربي)ع: فريق محمد سلطان يشّكك بحصانة "الببالوي" الدبلوماسية 

 ( 21)عربي دعوات حقوقية لفتح تحقيق دولي يف وفاة عصام العريان

سيارة    ىلعاملصاب يف الهجوم املسلح    السائقىلع حالة    ئنيس البريد يطمئر
 )بوابة األهرام( نقل األموال 

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/1293661/WP-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1294056/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2451618.aspx
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