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 ر ــمص
 September 2020 22||  178العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . للمطالبة برحيل السيسي مصريون يتظاهرون لليوم الثاني يف الجيزة   
 . السيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي  
 . محمد علي يدعو ملظاهرات جديدة ودعم الشرعية يؤيد الحراك  
 . محمد علي: نهاية السيسي مسألة وقت.. واقترب النصر  
 . غد الثورة" يعلن دعمه الحتجاجات سبتمبر ومطالب التغيير  
 . للحكم   ه ت قضي حمزة بعد حجز  ممدوح  صباحي يتضامن مع  حمدين   
 . محافظة   13الري: نحذر من غرق بعض املناطق يف   
 إلجباره ىلع تسليم نفسه.. استغاثة مواطن بعد اعتقال زوجته وشقيقاته  

 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 األهرام(ولي عهد أبو ظبي من هاتفيا  يتلقى اتصاال السيسي 

 )بوابة األهرام(  شكري يتلقى اتصاال من مفوض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يطرح رؤية مصر حول حاضر ومستقبل األمم املتحدة

 )بوابة األخبار( لدول التي توظف اإلرهاب لتحقيق أهدافها لتصدي ليجب اشكري:  

 (اوكالة أنباء تركي) أردوغان: هناك إمكانية إلبرام اتفاقية بحرية مع مصر

 
 

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/2484156.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2484010.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3116549/1/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8075--%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%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3116541/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7
https://tr.agency/news-110381
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لالهتمام مثيرة  مصر  يف  تنفذ  التي  املشروعات  بالقاهرة:  السعودي   السفير 
 )الشروق(

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=22092020&id=da78771a-6e9d-4aa0-81de-4d59767755ce
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة(حراك  المحمد علي يدعو ملظاهرات جديدة ودعم الشرعية يؤيد 

 ( 21)عربي  محمد علي: نهاية السيسي مسألة وقت.. واقترب النصر

 ( 21)عربي"غد الثورة" يعلن دعمه الحتجاجات سبتمبر ومطالب التغيير 

 )الجزيرة(نازل املتحذير من الفيضان وسيارات تجوب الشوارع تطالب بإخالء 

 )الوطن(  أبو العينين يخوض انتخابات النواب "فردي" يف دائرة الدقي

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/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-20-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1301907/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1301848/%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4985224
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 تطورات املشهد االقتصادي
  مليار جنيه تعامالت اليوم االثنين   4.8املصرية تختتم بخسارة رأس املال بـ  البورصة  

 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األهرام(   املنتجات املحلية  »املستوردين«: قرار املالية سيؤدي لخفض أسعار

خالل  م  6 الطبيعي  الغاز  من  مصر  فائض  مكعب  متر  "ظهر"   2019ليارات   بسبب 
 )الوطن(

 )الوطن(  مليون دوالر 541بـ تصديري الكيماويات: تركيا أكبر مستورد ملنتجات مصر  

 أشهر   7مليار جنيه يف    383بـ  %  15بعد إيقافها اليوم.. املصريون اشتروا شهادات  
 الوطن()

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/3116282/1/%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%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%80-4.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2484093.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4984847
https://www.elwatannews.com/news/details/4984611
https://www.elwatannews.com/news/details/4984505
https://www.elwatannews.com/news/details/4984505
https://www.elwatannews.com/news/details/4984505
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 )الشروق(  تعاون مصري كونغولي يف مجال الكهرباء والطاقة املتجددة

لتصديري للصناعات الهندسية: نستهدف نمو الصادرات للسوق اإلفريقية بنسبة  ا
 )الشروق( 40%

 )الوطن( الجميل"% من بنك ناصر.. التفاصيل الكاملة لشهادة "رد 15.5بعائد 

 
  

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=21092020&id=84aa2d8c-ad5d-402b-8189-daac78770013
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092020&id=37157b92-f191-40d9-9584-2035b4eb87bf
https://www.elwatannews.com/news/details/4985385
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )بوابة األهرام( ة.. "تويتر" يحرض ىلع العنف ضد مصريف مخالفة صريح

 ( 21)عربي  تمراربدأت في مصر.. ونشطاء يدعون لالس_#الثورة

 ( 21)عربي  عالميين عرب وإسرائيليين.. قائمة املشاركينندوة للتطبيع بين إ

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة 17حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  126الصحة: تسجيل 

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/2484119.aspx
https://arabi21.com/story/1302021/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://arabi21.com/story/1302047/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3116513/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%C2%A0126-%D8%AD%D8%A7%D9%84%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%8817-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 السياحة 

الس األفواج  تصاريح  ميكنة  يقترح  السابق  السياحية  الشركات  غرفة    ياحية رئيس 
 )الشروق(

 أخرى

 )الشروق(  محافظة  13الري: نحذر من غرق بعض املناطق يف 

 )اليوم السابع(  سم  120إلى  80: منسوب مياه نهر النيل سيرتفع من  الري

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=21092020&id=410a9434-975f-479d-a26e-9e1a637e53ac
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092020&id=451419f0-6a56-4133-bd14-5f7830a77eb3
https://www.youm7.com/story/2020/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-80-%D8%A5%D9%84%D9%89-120/4987631
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 الرئيسي ألكاديمية ناصر العسكرية العليا وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث 

 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األخبار(السيسي يلتقي برئيس الهيئة الهندسية 

 كالة الفضاء املصرية تدرس إنشاء منصة صواريخ إطالق األقمار الصناعية و
 )منتدي الدفاع والتسليح( 

 )الجزيرة( غاز املتوسط.. أردوغان: من يتجاهلوننا بدأوا الجنوح للمفاوضات 

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/3116367/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3116367/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3116367/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3115873/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://defense-arab.com/vb/threads/151884/#post-3715555
https://defense-arab.com/vb/threads/151884/#post-3715555
https://defense-arab.com/vb/threads/151884/#post-3715555
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
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 )مصر العربية(   صحيفة مقربة من اإلمارات: قوة عربية إسرائيلية لتأمين البحر األحمر

 

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%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1554611-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 22 || 178العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد السيناوي
الوفاق بمدينة  - للجيش املصري يف قرية  اليتين  تنظيم والية سيناء يستهدف 

 )الرابط( رفح. 

تنظيم والية سيناء يستهدف عنصر تابع للجيش املصري يف قرية الوفاق بمدينة  -
 )الرابط( رفح. 

مدينة تنظيم الدولة يستهدف عنصر تابع للجيش املصري يف منطقة املزلقان  -
 )الرابط( الشيخ 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/1306109241460174849/photo/2
https://twitter.com/Oded121351/status/1306109241460174849/photo/3
https://twitter.com/Oded121351/status/1306109241460174849/photo/4
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة(  مصريون يتظاهرون لليوم الثاني يف الجيزة للمطالبة برحيل السيسي

وشقيقاته  زوجته  اعتقال  بعد  مواطن  استغاثة  نفسه..  تسليم  ىلع    إلجباره 
 )الجزيرة(

صباحي يتضامن مع حمزة بعد حجز قضية اتهامه بالتحريض ىلع اإلرهاب للحكم:  
 )درب( . كفى ظلًما وكراهيةويعلم.أعطى عمره ليتعلم 

القبض   من  أسبوع  بعد  الدولة  أمن  نيابة  يف  محمد  نجالء  الصحفية  ظهور 
 )درب( عليها.. والشبكة العربية: تحتاج لرعاية صحية خاصة 

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/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://daaarb.com/%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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والعليمي  ومؤنس  فؤاد  حبس  تجديد  تأجيل  املصرية:  املفوضية  نقلهم..  لتعذر 
 )درب( سبتمبر 28و  27وتمام والباقر وعالء والسعيد وآخرين لـ  

 )الوطن(  ضبط املتهمين بالتعدي ىلع سيارة شرطة يف البدرشين

  

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%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%84%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%ac/
https://www.elwatannews.com/news/details/4985345
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