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 ر ــمص
 October 2020 2||  186العدد ||  يف الصحافة  أهم أخبار الشأن املصرينشرة يومية ترصد 

 

 . من مياهها نقطة  شكري ردًا ىلع مستشار أردوغان: مصر لم ولن تفرط يف   
 صباحي: عويس الراوي شهيد الكرامة ىلع يد سلطة متدنية الكرامة  
 الطبقات الفقيرة   عن سياسيات عاجلة للتخفيف  عمار علي حسن: البد من   
 . ترقب لجمعة الغضب الثانية  
 % تراجعا يف قيمة الصادرات خالل شهر يوليو املاضي  51.8اإلحصاء:   
 . القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا  
 . تدشين شركة لنقل البضائع تابعة للجيش  
 اعتقال محام مقرب من السلطة بعد كشفه آلية اختيار أعضاء البرملان  

 

 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

 الرصــدفريق 

 

، 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
  نقطة واحدة من مياهها   يفشكري ردًا ىلع مستشار أردوغان: مصر لم ولن تفرط  

 )بوابة األخبار( 

 )الشروق(   سامح شكري: تركيا تحتضن تنظيمات إرهابية تعمل ىلع زعزعة االستقرار

 )الشروق(  لطاقة والدبلوماسيةلشكري ونظيره املجري يوقعان اتفاقيتين  

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/3122342/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01102020&id=7ada4765-ae12-4270-8551-d69980fd8d7a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01102020&id=185cbca5-f9f8-4f95-b303-0d23de4f273a
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة(  ترقب لجمعة الغضب الثانية

 )العربي الجديد(   فعالية مؤيدة للسيسي عند "املنصة" يف "جمعة الغضب الثانية"

 )الجزيرة(محاٍم مقرب من النظام يفضح كيفية اختيار نواب البرملان 

 )الوطن(  مدبولي يتابع موقف األعمال واملشروعات بهيئة قناة السويس

املجتمع لنهضة  أساسية  ركائز  وحقوقها  املرأة  حماية  )بوابة    السيسي: 
 األخبار(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9%22-%D9%81%D9%8A-%22%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8D-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4993359
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3122379/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3122379/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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الكرامة   متدنية  سلطة  يد  ىلع  الكرامة  شهيد  الراوي  عويس  صباحي:  حمدين 
 )درب(  لهاويةوالكفاءة وتدفع الوطن إلى ا

)الجزيرة(  "حرام عليك يا ريس".. صرخة سيدة هدمت الحكومة املصرية منزلها

عمار علي حسن: البد من تنفيذ سياسيات عاجلة ودائمة للتخفيف من اآلثار الضارة  
 )درب( بالطبقات الفقيرة خاصة يف ظل تآكل الطبقة الوسطى

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%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7%C2%A0%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://daaarb.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84/


3 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 2020 2 || 186العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( السيسي يصدق ىلع تعديالت قانوني ضريبتي الدمغة والدخل

الصغيرة  50 املشروعات  لتمويل  اإلعمار«  إلعادة  »األوروبي  من  دوالر  )بوابة    مليون 
 األخبار(

املصريف السوق  يف  عائد  بأىلع  الجميل"  "رد  شهادة  يطرح  ناصر  )بوابة    بنك 
 األهرام(

 )الوطن(  وزير البترول يصدر حركة تنقالت لرؤساء شركات قطاع البترول 

أغسطس    2.3 خالل  بورسعيد  جمارك  ورسوم  ضرائب  حصيلة  جنيه  مليار 
 )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/3122332/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3122298/1/50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3122298/1/50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2497905.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2497905.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4993143
https://www.elwatannews.com/news/details/4992714
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 )الشروق( % تراجعا يف قيمة الصادرات خالل شهر يوليو املاضي51.8اإلحصاء: 

 )املصري اليوم( سنوات متصلة  5املستثمرين األجانب إقامة منح 

 )املصري اليوم(انتخاب أبو العينين رئيًسا للشعبة العامة للمستثمرين 

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=01102020&id=c6387070-58ba-4cc1-804c-70840e5cbcf9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2052428
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2051821
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الجزيرة(  دافع عن أبيه فقتلته الشرطة.. "كلنا عويس الراوي" يتصدر يف مصر

 )الشروق( ها ما كانت دولة ديمقراطيةمعتز عبد الفتاح: مصر عمر

 التعليم 

 )بوابة األهرام(   نشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا واملعلوماتقرار جمهوري بإ 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة  16حالة جديدة لفيروس كورونا.. و   119الصحة: تسجيل 

 )مصر العربية(  هيئة الدواء تحذر: مستحضر بون كيدي كريم »مغشوش«

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%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102020&id=291c9739-c633-4ada-8f92-821a6cdb3bf3
http://gate.ahram.org.eg/News/2498040.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3122532/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-119-%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%8816-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1555571-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 مؤسسات دينية 

 الجزيرة() شيخ األزهر يطالب بتجريم مصطلح "اإلرهاب اإلسالمي"

 الطرق واملواصالت

توريد   النقل:  واملجر  1300وزير  روسيا  مع  صفقة  ضمن  حديد  سكة  )بوابة    عربة 
 األخبار(

 األقباط

 )بوابة األهرام(  يستقبل وزير خارجية املجر  ستوا ضرو

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%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3122599/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1300-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3122599/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1300-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2497908.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا يف نطاق األسطول  

 )بوابة األهرام( الشمالي بالبحر املتوسط

يشهد   األركان  ملرئيس  الرئيسية  وحدات  املرحلة  إحدى  تنفذه  تكتيكي  شروع 
 )املصري اليوم( املنطقة الشمالية العسكرية

بمناسبة   القدماء  املحاربين  إلبداعات  معرضًا  تنظم  املسلحة    االحتفال القوات 
 )الشاهد(  كرى السابعة واألربعين لنصر أكتوبربالذ

 )رصد( تدشين شركة لنقل البضائع تابعة للجيش تكشف عسكرة وزارة النقل

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/2497996.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2052004
https://www.alshahedegy.net/2020/10/01/%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%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1311863476378202117/photo/1
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بتوجيهات من السيسى.. مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز امليدانية لألشقاء  
 )بوابة األهرام( بالسودان

 

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/2497999.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة(  اعتقال محام مقرب من السلطة بعد كشفه آلية اختيار أعضاء البرملان

األعصر   مصطفى  الصحفي  حبس  تجدد  الجنايات  السجن..  يف  يوما   45صحفيون 
 )درب(  كاذبة” احتياطيا يف ثاني قضاياه بتهمة “نشر أخبار

 ( 21)عربي والدة صيادين بغزة تطالب مصر باإلفراج عن نجلها الثالث 

 ( 21)عربيجمعة النصر" “لـ قتيل مصري برصاص األمن يف األقصر.. ودعوات 

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%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://daaarb.com/%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad/
https://arabi21.com/story/1304229/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1304184/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86
https://arabi21.com/story/1304184/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86
https://arabi21.com/story/1304184/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86
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 ( BBC)كورونا تعامل مع الحتجزون منذ أشهر النتقادهم طريقة أطباء مصريون م

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54372085
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