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 November 2020 10||  212العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 FP  حكام مصر والسعودية أخافهم فوز الديمقراطي جو بايدن : 
 عالء مبارك يعيد نشر صور أبويه مع بايدن وزوجته   
ـ     مليار يورو    1.128النقل: بنك االستثمار األوروبي يمول البنية التحتية ب
 أزمة التأخيرات  إجراء جديد من وزير النقل تجاه قائدي القطارات إلنهاء   
 السيسي يستقبل رئيس املخابرات البريطانية   
 الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق الليبية   
 مليار جنيه من الخارج   2.5خاص: تحقيق بتلقي جمعية لعالء مبارك   
 ناشطة مصرية: ضابط رفيع باملخابرات هددني قبل أيام  

 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
 المصـرى المرصد

 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
FP( 21عربي)  م فوز الديمقراطي جو بايدن: حكام مصر والسعودية أخافه 

 (بوابة األهرام)  الدبلوماسيمصر والسعودية تبحثان تطوير نظام العمل 

وج بريطانيا من االتحاد األوروبي سيتعين عليها االستفادة من مصر مدبولي: بعد خر
 ( بوابة األهرام)  كبوابة إلى إفريقيا

 ( بوابة األخبار) ملك كمبوديا بذكرى االستقالل  يهنئالسيسي 

 (الشروق) مصر تدين هجوم حي الرضوانية ببغداد.. وتؤكد دعمها للعراق

  جهول؟ حرب إثيوبيا ورحيل ترامب.. هل دخلت مفاوضات سد النهضة نفق امل
 ( مصر العربية)

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/1313635/FP-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2526674.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2526432.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158834/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%89%D8%A1-%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112020&id=06fd1ebe-70d4-404c-b1b1-f7ebf717885e
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1559100-%D8%B7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7--%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( بوابة األخبار) السيسي لوزير الكهرباءتوجيهات عاجلة من 

 ( الوطن) آالف جنيه غرامة املخالفين الرتداء الكمامات بسبب كورونا 4املترو: 

العام العمل  واعتزال  الزمالك  رئاسة  من  استقالته  يدرس  منصور  بوابة  )  مرتضى 
 (األخبار

 ( 21عربي ) عالء مبارك يعيد نشر صور أبويه مع بايدن وزوجته

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/3159069/1/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.elwatannews.com/news/details/5033636
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159439/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159439/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159439/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159439/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159439/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159439/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://arabi21.com/story/1313626/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87
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 طورات املشهد االقتصاديت
 (بوابة األخبار)  2020%( لشهر أكتوبر 2.3ارتفاع معدل التضخم الشهري )

 ( بوابة األخبار)  %%0.5قع تخفيض البنك املركزي ألسعار الفائدة سي تتو اتش

 (بوابة األهرام) مليارات جنيه 8"املالية" تطرح سندات خزانة بقيمة  

 ( الوطن)مليار جنيه استثمارات مشروعات جديدة   595وزيرة التخطيط:  

 ( الشروق) مليار يورو  1281.بـ  وروبي يمول البنية التحتية النقل: بنك االستثمار األ

بوابة  )   شهور  10مال الشركة خالل  مليار جنيه حجم أع  5.8رئيس مصر للصرافة:  
 (األخبار

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/3159603/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-(2.3-)-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158647/1/%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-0.5--
http://gate.ahram.org.eg/News/2526455.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5033549
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112020&id=33dec563-7047-405b-8496-532523f1eff0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158978/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9--5.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158978/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9--5.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158978/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9--5.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158978/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9--5.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158978/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9--5.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158978/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9--5.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
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 ( بوابة األهرام)  شركة  400مليار جنيه مساندة تصديرية لـ    19وزير املالية يعلن صرف  

 ( الوطن) مليار جنيه  15الحكومة ُتصدر سندات خزانة بقيمة  

  

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/2526683.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5034845
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

  آالف جنيه غرامة ىلع ولي أمر أي تلميذ ال يرتدي الكمامة باملدرسة   4"التعليم":  
 (الوطن)

 لصحة ا

 ( بوابة األهرام)  وفاة 12وإصابة جديدة بفيروس كورونا..  221"الصحة": تسجيل  

 السياحة 

 ( الشروق) سياحية مخالفةوزارة السياحة واآلثار تغلق منشآت  

 (املصري اليوم)أيام »السياحة واآلثار«: اإلعالن عن أكبر كشف أثري خالل 

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/5035082
http://gate.ahram.org.eg/News/2526704.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112020&id=466ae2b4-5b10-4af2-8e0a-b690a85cbeee
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2083296
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 الطرق واملواصالت

 ( بوابة األخبار)  إجراء جديد من وزير النقل تجاه قائدي القطارات إلنهاء أزمة التأخيرات

 األقباط

 )بوابة األخبار( تواضروس يدشن مذابح دير األنبا موسى بالعلمين

 أخرى

 ( الجزيرة) ر )فيديو(جسبينهم رضيع.. أم مصرية وأطفالها ينامون بال مأوى أسفل 

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/3159027/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA..-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158933/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88


6 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 10 || 212العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( بوابة األخبار) السيسي يستقبل رئيس املخابرات البريطانية

وزير اإلنتاج الحربي يستقبل السفير البحريني لبحث سبل التعاون يف الصناعات  
 ( بوابة األهرام) الدفاعية واملدنية 

 ( الجزيرة) الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق الليبية )فيديو(

  وزيرا الهجرة واإلنتاج الحربي يبحثان استعدادات مؤتمر »مصر تستطيع بالصناعة« 
 ( بوابة األخبار)

 

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/3159018/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2526435.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159592/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%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-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
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 شهد األمني ت املتطورا
 ( 21عربي ) من الخارج  مليار جنيه 2.5خاص: تحقيق بتلقي جمعية لعالء مبارك  

 ( 21عربي) ناشطة مصرية: ضابط رفيع باملخابرات هددني قبل أيام

  

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/1313650/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-2-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://arabi21.com/story/1313644/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
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