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 September 2020 25||  181العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . السيسي سبتمبر" ضد    25دعوات متصاعدة لـ “جمعة الغضب   
 شكري: االتفاق بين اإلمارات والبحرين وإسرائيل يعزز فرص السالم.  
 . مدبولي يعلن مد مهلة التصالح ىلع مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر  
 . سبتمبر" يواصل تصدر األىلع تداوال يف مصر   25"جمعة الغضب     
 شخصية مؤثرة بالعالم   100مجلة “تايم” تختار لينا عطا الله ضمن أكثر   
 . مليار دوالر قيمة تصدير الغاز ملصر واألردن   30»إسرائيل اليوم«:   
 ابتهم برصاصه صيادين من بحر غزة بعد إص   3يعتقل  يقتل و جيش مصر   
 . منظمات حقوقية تشكك يف رواية الداخلية بشأن أحداث سجن طرة  

 

 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(  والبحرين وإسرائيل يعزز فرص السالمشكري: االتفاق بين اإلمارات 

بعّمان   الرباعي  الوزاري  االجتماع  هامش  ىلع  فرنسا  خارجية  وزير  يلتقي  شكري 
 )بوابة األهرام( 

 ( 21)عربي منتدى غاز شرق املتوسط.. هل ولد منقوصا بدون تركيا وليبيا؟ 

املة:  عودي يطعن مصري اعترض ىلع مضايقته لسيدة يف اململكة.. والقوى الع س
 )درب(أجرى جراحة عاجلة وحالته مستقرة 

 
 

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/2485070.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485221.aspx
https://arabi21.com/story/1302618/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://daaarb.com/%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%87-%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af/
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أكثر  مجلة   رئيس تحرير “مدى مصر” ضمن  الله  لينا عطا  الزميلة   100“تايم” تختار 
 )درب(  شخصية مؤثرة بالعالم 

  

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%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة(  سبتمبر" ضد السيسي 25جمعة الغضب  “لـ مصر: دعوات متصاعدة 

 ( 21)عربي  معتز مطر: هذه مطالب املصريين يف "جمعة الغضب"

التحالف يعلن خوض   النيل.. املحامي علي سليمان عضو  عن دائرة عابدين وقصر 
 )درب( انتخابات النواب

جث يشيعون  األعمال اآلالف  ورجال  الوزراء  بحضور  خميس  فريد  محمد  )بوابة    مان 
 األخبار(

أكتوبر:   نهاية  حتى  البناء  مخالفات  ىلع  التصالح  مهلة  مد  يعلن  مدبولي 
 )درب(  ألف مواطن تقدموا لتقنين أوضاعهم  400مليون و

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-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-25-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1302600/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117865/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88..%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117865/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88..%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://daaarb.com/%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7/
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 )درب( ةمعصوم مرزوق يتضامن مع ممدوح حمز

 )الشروق( 010الـ أمين عام الشيوخ: انعقاد املجلس عقب إعالن السيسي األعضاء 

 )بوابة األهرام( جمهورية جديدةالجريدة الرسمية تنشر قرارات 

 )الجزيرة( محامون مصريون يتظاهرون ضد فرض ضريبة ىلع أتعابهم 

  

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%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%af%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%ad/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092020&id=7755d340-0337-44f6-a8a8-bbc4ea0bd35a
http://gate.ahram.org.eg/News/2485208.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%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-%D8%B6%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )مصر العربية(  مليار دوالر قيمة تصدير الغاز ملصر واألردن  30»إسرائيل اليوم«: 

مليار جنيه متأخرات متراكمة للمصدرين لدى صندوق    20»السيسي« يوجه بسداد  
 )بوابة األخبار( دعم الصادرات

 )بوابة األخبار( الخميس  مليار جنيه بختام تعامالت 3.4البورصة املصرية تخسر 

 )الوطن(  يوما 364و  182مليار جنيه أذون خزانة أجل  19.5"املالية" تطرح 

 )الوطن( نقطة  50"املركزي" يقرر خفض سعر الفائدة بواقع 

 )الشروق( مليارات جنيه حصيلة التصالح بمخالفات البناء 8رئيس محلية النواب:  

  

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%85/1554867-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117817/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117756/1/%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%B1-3.4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/4987287
https://www.elwatannews.com/news/details/4987729
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092020&id=87e50452-1ef8-4073-b1aa-b676b0f029ea
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الجزيرة( سبتمبر" يواصل تصدر األىلع تداوال يف مصر 25"جمعة الغضب  

 ( 21)عربي صحفي مصري يتوقف عن الكتابة بصحيفة إماراتية بسبب التطبيع

 التعليم 

املدارس   مصروفات  زيادة  ينتقد  مغيث  كمال  التعليمي  نصف  الخبير  الحكومية: 
 )درب( املصريين تحت خط الفقر

 الصحة 

 )بوابة األخبار(   حالة وفاة   13.. وحالة جديدة لفيروس كورونا  138تسجيل  الصحة:  

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%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-25-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1302693/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ba%d9%8a%d8%ab-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3118009/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%C2%A0138-%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%88-13-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 السياحة 

الدوليين    وصول أولى رحالت الخطوط الجوية السعودية ملطاري أسيوط وسوهاج
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األخبار(  الشيخسفيًرا لدى مصر فى جولة تفقدية بمطار شرم  30

 الطرق واملواصالت

)بوابة  مشروعا بقطاعي الطرق والكباري بالشرقية    19مليون جنيه لتنفيذ    96مليار و
 األهرام(

 األقباط

 )بوابة األهرام(  تواضروس يستقبل قنصل مصر بملبورن والسفير الكوري بمصر

 )بوابة األهرام( تواضروس يستقبل السفير األمريكي ونائبته

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/3117957/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117835/1/30-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://gate.ahram.org.eg/News/2485132.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485132.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485328.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485310.aspx
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 أخرى

 )الجزيرة(الشريف: ملاذا هتفت شعوب عربية "السيسي عدو الله"؟  هعبد الل

 )الجزيرة(  سائق تاكسي ينقذ متظاهرا من قبضة قوات األمن

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/creative-video/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األهرام(  لرائد محمد عفت بمسقط رأسه بسرس الليانلجنازة عسكرية 

 ( 21)عربي صيادين من بحر غزة بعد إصابتهم برصاصه 3يعتقل يقتل وجيش 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/2485095.aspx
https://arabi21.com/story/1302796/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-3-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%87
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 تطورات املشهد األمني 
  متهمين من لبنان.. وسُنحقق معهم فور وصولهم   3النيابة: نتابع إجراءات ترحيل  

 )درب(

 )الجزيرة( منظمات حقوقية تشكك يف رواية الداخلية بشأن أحداث سجن طرة

 )املصري اليوم(ة قضاة إلى وظائف غير قضائي 5باألسماء.. السيسي ينقل 

 )الجزيرة(  األمن تطلق النار ىلع متظاهرين يطالبون برحيل السيسيشاهد: قوات 

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%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%86%d8%aa/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2044900
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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