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 ر ــمص
 August 2020 27||  160العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 البرملان اليوناني يصادق ىلع اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر  
 الوطنية لالنتخابات: الهيئة سلطة مستقلة وال توجد أي سلطة عليها  
 .. طالب: »هنكون فريسة للدكاترة« جدل حول قرار رسوم الرسوب  
 وزير الدفاع التركي: مصر الطرف الخاسر يف اتفاقها مع اليونان  
   . للجيش املصري جنوب قرية رابعة   يستهدف أفراد تنظيم الدولة   
 . يوما   45تجديد حبس شادي أبو زيد   
 مليون مصري للنيابة العامة.. ما القصة؟   50إحالة أكثر من   
 صفة الضبط القضائي لبعض العاملين بـ “تنظيم االتصاالت"   العدل تمنح  

 

 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 
 )روسيا اليوم(  ترسيم الحدود مع مصر ةالبرملان اليوناني يصادق ىلع اتفاقي

 )روسيا اليوم(  رفمصر تؤكد أنها لن تتخلى عن حقوقها املائية تحت أي ظ

 )روسيا اليوم(   بعد تصريحاته حول حاليب وشالتينللبرهان  نجل مبارك يوجه رسالة  

 ( 21عربي ) "األناضول" تستشهد بمؤرخ مصري دفاعا عن "العثمانيين"

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/1148091-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%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-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1147913-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%81/
https://arabic.rt.com/middle_east/1147936-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://arabi21.com/story/1296042/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 تطورات السياسة الداخلية 
 الهيئة سلطة مستقلة وال توجد أي سلطة عليها  رئيس الوطنية لالنتخابات:

 )درب(  

  الشيوخ" حال تطبيق الغرامة “بـ  مليار جنيه يسددها املتخلفون عن التصويت    27
 )الوطن( 

 )الوطن( : أعداد إصابات كورونا ستظل متفاوتة السيسيمستشار 

 )الشروق(  السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

 ( 21)عربي  الحساسية من "بلحة"!

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%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
https://www.elwatannews.com/news/details/4963343
https://www.elwatannews.com/news/details/4963431
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082020&id=3e4c9ae1-3af0-4b5b-8ffe-f2ae0c829c66
https://arabi21.com/story/1295914/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://arabi21.com/story/1295914/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://arabi21.com/story/1295914/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://arabi21.com/story/1295914/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A9


2 | P a g e  

 الصحافةموجز 
 August 27 || 160العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي 
 )بوابة األخبار(  مليون جنيه برأس املال السوقي يف البورصة املصرية 722خسارة 

 األخبار(  )بوابة»املصرية اللبنانية« تبحث االستفادة من صندوق مصر السيادي 

 )بوابة األخبار( مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد يف يوليو  2.2صيل تح

 )الوطن(  2018بنهاية  مليار دوالر استثمارات صينية يف مصر  7.2وزيرة التجارة: 

  

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/3103708/1/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-722-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%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-%D9%81%D9%8A-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103611/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103547/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-2.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4962915
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 ي حور املجتمعت املاتطور
 ليم التع

للدكاترة«  فريسة  »هنكون  طالب:  الجامعات..  يف  الرسوب  رسوم  قرار  حول   جدل 
 مصر العربية( )

 )الشروق(  %20الحكومة: نسبة الطالب متكرري الرسوب بالجامعات تصل إلى 

 الصحة 

مدبولي: التزايد امللحوظ يف أعداد مصابي كورونا يدفعنا لتشديد اإلجراءات.. ووزير 
 )درب(  الصحة: تراخي املواطنين ينذر بموجة ثانية

 )بوابة األخبار(  وفاة 19حاالت إيجابية لفيروس كورونا.. و 206الصحة: تسجيل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1552141-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8---%D9%87%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1552141-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8---%D9%87%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1552141-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8---%D9%87%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082020&id=d193fc22-f0eb-497d-a538-aca94b3b4a59
https://daaarb.com/%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%b8-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103902/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-206-%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%8819-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 الزراعة

 )الوطن( محافظات  4مركزا الستالم األقطان من املزارعين يف    50قطاع األعمال: 

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/4963245
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 العسكري  املشهد ت اتطور
 ( اآلن)تركيا مع اليونان اتفاقها وزير الدفاع التركي: مصر الطرف الخاسر يف  

 )روسيا اليوم(  لواء عسكري مصري يتحدث عن "سبع معارك تخوضها مصر آن واحد"

 ( األخبار)بوابة  فيديو جديد من القوات املسلحة خاص بالكليات العسكرية

 )بوابة األخبار(  طائرتان عسكريتان من املساعدات الطبية والغذائية تصالن لبنان

البرهان يلعب بورقة حاليب وشالتين| تغطية ىلع املشاكل الداخلية؟ أم مناورة  
 )درب(  النهضة”؟ بسد” الجيش؟ أم ضغط لتفويض

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.turkeyalaan.net/2020/08/27/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1147981-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103845/1/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-..-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103736/1/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%b4%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a/
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 تطورات املشهد السيناوي 
استهدافه لناصر تابعة للجيش املصري جنوب قرية رابعة  أعلن تنظيم الدولة عن-

 )الرابط( غرب مدينة العبد. 

 
 )الوطن(  وتنمية سيناء االجتماعيمليون دوالر لدعم اإلسكان  3.374بـ اتفاقيتان 

 

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/1298584939055767561/photo/1
https://www.elwatannews.com/news/details/4963483
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 تطورات املشهد األمني 
عمر املحامي  االنضمام تدوير  بتهمة  جديدة  قضية  يف  محبسه  داخل  من  إمام  و 

 )درب(  لجماعة إرهابية

إخالء سبيل املحامي إبراهيم متولي ومحمد وليد وخليل عبد الحميد بعد أشهر من  
 )درب(  الحبس االحتياطي

 )درب(  يوما 45تجديد حبس شادي أبو زيد 

حبسه   حكم  بعد  حسن  الدين  املشترك    15بهي  الكفاح  أهمية  مدي  يؤكد  عاما: 
 )درب(  دين من أجل استقالل القضاءللقضاة والحقوقيين منذ عق

  محامي رضوى محمد: “أمن الدولة” حققت معها يف قضية جديدة دون إبالغي 
 )درب( 

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%af%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%85/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%af-45-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7/د
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87-15-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d9%85%d8%af/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d9%89-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d9%81/
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 )درب(  أشهر6تروي تفاصيل أول زيارة منذ  حعبد الفتاشقيقة إسراء 

 )الجزيرة( مليون مصري للنيابة العامة.. ما القصة؟  50إحالة أكثر من 

 )الشروق(  السيسي يفصل عضوين بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

 )الوطن( تنظيم االتصاالت" “بـ العدل تمنح صفة الضبط القضائي لبعض العاملين 

 )درب(  النيابة تكشف عن مفاجأة يف قضية »فتاة الفيرمونت«

  

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%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082020&id=3ff198ad-07c1-46f8-9a58-8382d27a8b19
https://www.elwatannews.com/news/details/4963705
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
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