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 September 2020 7||  167العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 سبتمبر".. دعوة لثورة شعبية ضد السيسي تتصدر يف مصر    20انزل   
 البرادعي: هذا الفرق بين نظام الشعب ونظام "ولي األمر"   
 )شاهد(    مبروك عطية يهاجم النظام املصري بسبب "التهجير"  
 امتحانات السات بالدبلومة األمريكية بعد تكرار تسريبها    مصر: إلغاء  
 بقت زي مكملين.. وترامب يف خطر    CNNعمرو أديب:   
 ليبيا: قوات الوفاق ترصد تحركا عسكريا ملليشيا حفتر باتجاه البريقة   
 إحالة املستشارة نهى اإلمام للمعاش بعد مشادة مع ضابط شرطة  
 ل سجن العقرب بمصر وفاة شقيق الحقوقي هيثم أبو خليل داخ  

 دد: هذا الع  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
 مصـرىالمرصد ال

 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) شكري يلتقي بوزير خارجية مالطا يف القاهرة

 (بوابة األهرام) مصر واالتحاد األوروبي.. تدشين مرحلة جديدة

 ( الشروق) بذكرى االستقالل  السيسي يهنئ ملك إسواتيني

 )الشروق(  متحدث الري يجيب  النهضة؟ أين وصلت مفاوضات سد 

  »املصرية اللبنانية« تبحث أوجه التعاون بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص 
 (املصري اليوم)

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/3109041/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2458382.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092020&id=986104c1-0a3f-40e5-b1bb-0a7e65526a77
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092020&id=4f03249c-5f08-4cc3-8375-3dea988823ce
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2029344
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 )بوابة األخبار(املصريون بالخارج يصوتون يف جولة اإلعادة بالشيوخ 

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/3109193/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A..-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 يةالسياسة الداخل راتتطو
 ( الجزيرة) سبتمبر".. دعوة لثورة شعبية ضد السيسي تتصدر يف مصر 20"انزل 

 ( بوابة األخبار) لقومي إلنشاء منظومة تجميع األلبان"روع ا"املشيتابع  السيسي

  خل من املكون الفندقي صندوق مصر السيادي: اقتراحات تطوير مجمع التحرير لم ت
 (الشروق)

 (بوابة األخبار) اًدا للسيول درجة التأهب استعد الهالل األحمر يرفع

 ( 21عربي) البرادعي: هذا الفرق بين نظام الشعب ونظام "ولي األمر"

  

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%86%D8%B2%D9%84-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109038/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%22
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092020&id=f7d6fe3e-1be8-4696-ae6f-4ce43250de7b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109226/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84
https://arabi21.com/story/1298423/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( بختام تعامالت اليوممليار جنيه   5.3البورصة املصرية تخسر 

تطورات املركزي  البنك  محافظ  مع  الوزراء يستعرض  املصريف  رئيس  القطاع    أداء 
 ( بوابة األخبار)

 ( الوطن)  .. وفاتورة تعاون بملياري دوالر2021مفاوضات مع اليابان لتمويل مشروعات  

 )الوطن(  مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة املضافة العام املالي املاضي  295مصدر:  

 ( الشروق) مليار جنيه  19قيمة البنك املركزي يطرح أذون خزانة ب

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/3108962/1/%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%B3%D8%B1-5.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109099/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%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-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4972295
https://www.elwatannews.com/news/details/4971684
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092020&id=1ba45d9e-c1c1-4b05-813c-9692b87a1ba6
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 )الوطن(  مليار جنيه.. اإلثنين  6.5الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة  

 (الشروق) 5انخفاض يف قيمة صادرات مصر غير البترولية بنسبة %

 (املصري اليوم)  أشهر 6مليون جنيه يف   97115.لـ طره« تتراجع خسائر »أسمنت 

 ( ليومري ااملص) أشهر 6مليار جنيه صايف أرباح البنك خالل  1.7نائب بنك القاهرة:  

  

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/4971694
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092020&id=10a73695-1e89-4389-ac2e-f1cf8a90cdfe
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2029147
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2029610
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 ي مع املجتحور ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21عربي)  مبروك عطية يهاجم النظام املصري بسبب "التهجير" )شاهد(

 )بوابة األخبار(  إلعالم للمفوضينإحالة دعوى منع مبروك عطية من الظهور فى ا

 (الشروق) بقت زي مكملين.. وترامب يف خطر  CNNعمرو أديب: 

 )الشروق(   ىلع مكان كأس األمم املسروقألف جنيه ملن يدل    20عمرو أديب: مكافأة  

 التعليم 

 ( الجزيرة) مصر: إلغاء امتحانات السات بالدبلومة األمريكية بعد تكرار تسريبها

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/1298430/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3108960/1/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092020&id=4d2b779c-9cfb-4a98-b1c2-7d1baf425008
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092020&id=9334d065-78a9-4422-a0ae-e67e1b876bbe
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7
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 الصحة 

 ( بوابة األخبار) عداد كامل للدعم سر الجوي مع لبنان واست وزيرة الصحة: استمرار الج

 (املصري اليوم) وفاة 91و جديدة لفيروس كورونا.. حالة  151تسجيل   الصحة:

 الزراعة

 (الوطن) جرى النيلألف متر مربع تعدي ىلع م  400الري: رصد 

 ( الشروق)  يشهده السودان من فيضانات وسيول لن يحدث يف مصر  لري: ما متحدث ا

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/3108955/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2029654
https://www.elwatannews.com/news/details/4972763
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092020&id=4064b6af-2846-4485-b705-002cd3ab8cb5
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 أخرى

 ( الوطن ) يون ينهالون بالضرب ىلع عامل مصري ويصورون الواقعةن كويتمواطنو

كؤوس   اختفاء  تحقيقات  فى  الجبالية  الط  املنتخب:مسئول  شفت "عليا  ما  الق 
 ( اليوم السابع) حاجة"

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/4972111
https://www.youm7.com/story/2020/9/7/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7/4964353


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 7 || 167العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
الجيش   وحدات  إلحدى  تكتيكي  ملشروع  الرئيسية  املرحلة  يشهد  األركان  رئيس 

 ( بوابة األخبار) الثاني

 )بوابة األخبار( ملتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة مصر ترسل مساعدات  

ي البتلو  السيسي  مشروع  تمويل  بمضاعفة  إضافية  2بـ  وجه  جنيه  بوابة  )  مليار 
 (األهرام

 )بوابة األهرام(   لعراق ملواجهة »كورونا«لمساعدات .. السيسيبتوجيهات من 

 ( الجزيرة) تركيا وأذربيجان   شاهد: مناورات عسكرية واسعة بين

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/3109021/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109013/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2458340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458340.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2457989.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 (الجزيرة) صلت دبابات تركية إلى حدود اليونان؟ بعد تهديد أردوغان: هل و

 )الجزيرة(  قوات الوفاق ترصد تحركا عسكريا ملليشيا حفتر باتجاه البريقةليبيا: 

 ( بوابة األخبار) أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعياإلنتاج الحربي: بدء تحويل 

 

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%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3108973/1/%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--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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 تطورات املشهد السيناوي
وخامسة يف الشيخ    العبدأليات للجيش املصري يف بئر    4  وتدمير  اقتيال وجريح  15

 (الرابط) زويد

 

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/1301747586890686464
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 تطورات املشهد األمني 
 (الشروق)  جولة مفاجئة لوزير الداخلية لتفقد الحالة األمنية بنطاق القاهرة والجيزة

 لجزيرة(ا) إحالة املستشارة نهى اإلمام للمعاش بعد مشادة مع ضابط شرطة

 ( 21بيعر) هيثم أبو خليل داخل سجن العقرب بمصروفاة شقيق الحقوقي 

 ( الجزيرة) عارضين ملواصلة اعتقالهم إعادة تدوير" قضايا ضد امل“بـ اتهامات ملصر 

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=06092020&id=c480995d-6dac-4558-87e9-34949f651abf
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1298391/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85
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