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 February 2021 18||  283العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 WP  السيسي يتحدى بايدن ويواصل انتهاكات حقوق اإلنسان : 
 ساطة لحل نزاعها الحدودي مع السودان. إثيوبيا تدعو تركيا للو  
 . بعد إعالنه الغناء يف حيفا ويافا منير  طارق الشناوي يهاجم محمد   
 اإلفتاء تطلق هاشتاج »تنظيم النسل جائز« لتأكيد »جواز« منع الحمل    
مليون    200”: واشنطن توافق ىلع صفقة أسلحة ملصر بحوالي  24“فرانس   

 دوالر.. وتؤكد أنها ستضغط ىلع القاهرة يف ملف حقوق اإلنسان 
 . مصر تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء  
 ن املدون شادي سرور السلطات املصرية تفرج ع  

 

 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
WP( 21)عربي  : السيسي يتحدى بايدن ويواصل انتهاكات حقوق اإلنسان 

 )بوابة األخبار(  يسي يستقبل وزير خارجية باكستاندعوة لزيارة إسالم آباد.. الس

  العاصمة الليبية   يفالستكشاف إمكانية تواجدنا    مصري : سيتم إرسال وفد  شكري
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  : مصر ستظل منخرطة بقوة يف الشأن الليبي.. وليس لديها أطماعشكري

 )بوابة األهرام(  : اتفقنا ىلع تكثيف التعاون مع باكستان ملواجهة اإلرهابشكري

)اليوم   الخارجية السودانية تحذر من خطورة ملء سد النهضة بال اتفاق ملزم
 السابع( 

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/1336656/WP-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3264065/1/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82
http://gate.ahram.org.eg/News/2609732.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5314490
http://gate.ahram.org.eg/News/2609724.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/2/17/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82/5210795
https://www.youm7.com/story/2021/2/17/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82/5210795
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 )بوابة األهرام( للسيسي الجريدة الرسمية تنشر قرارين 

 )بوابة األهرام( ريقي السيسي يشارك يف قمة االتحاد اإلف

 )الجزيرة(  لسودان يدعم الوساطة الرباعيةسد النهضة.. ا

 )األناضول( يا تدعو تركيا للوساطة لحل نزاعها الحدودي مع السودان إثيوب

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/2610066.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2609906.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/18/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/2147335
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 تطورات السياسة الداخلية
 )درب( الغناء يف حيفا ويافا  بعد إعالنهمنير يهاجم محمد طارق الشناوي 

والتمريض بموقف موحد من   ُتطالب نقباء األطباء وأطباء األسنان  “مصيرنا واحد” 
 )درب( مساواة ضحايا الفريق الطبي بالجيش والشرطةمشروع قانون 

 )بوابة األخبار( برملاني يسأل وزير الرياضة عن قبول استضافة مباراة الوداد وكايزر 

 )الوطن(  « تدعم مشروع قانون صندوق تكريم شهداء أطباء كورونا»األطباء

“املقابل عند ربنا ولن نعطيكم شيئا”.. ملاذا يفرق السيسي بين الضحايا من  
 )الجزيرة( الجيش واألطباء؟ 

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%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a3%d8%b7%d8%a8/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3263948/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/5314570
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/2/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d9%88%d9%84%d9%86-%d9%86%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d9%83%d9%85-%d8%b4%d9%8a%d8%a6%d8%a7
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 كأعاد تيران وصنافير للواجهة.. مواقع التواصل تسخر من تالسن بكري وعالء مبار
 )الجزيرة(

 ( 21)عربي  مواصفات السيسي للمعارضة تثير سخرية املصريين

 ( 21)عربي البرادعي يغرد عن معنى "الحرية" بعد تصريح السيسي

 )بوابة األخبار( أكتوبر 6يناء الجاف ب  السيسي يصدق ىلع قانون إعادة ملكية امل

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/2021/2/17/%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://arabi21.com/story/1336486/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1336739/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3263973/1/%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%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه.. وتراجع جماعي لجميع املؤشرات  6.2البورصة تخسر 

 )بوابة األهرام(  عقود جديدة للبحث عن الذهب  10وزير البترول يشهد توقيع 

إطارية« يف تاريخها أمام النواب خالل مارس    حكومة مدبولي تعرض أول »موازنة
 )الوطن(

 )الوطن( % يف أسعار األجهزة الكهربائية 03لـ ارتفاع يصل 

 
  

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/3264142/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%C2%A0%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-62-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-
http://gate.ahram.org.eg/News/2609739.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5313602
https://www.elwatannews.com/news/details/5315894
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 وطن( ال)ضياء رشوان يقدم أوراق ترشحه نقيبا للصحفيين 

 الصحة 

 )مصر العربية( باهظة الثمن ملصرو مزّورةأدوية فرنسية تهريب 

 )بوابة األهرام(   حالة وفاة  49إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و  618»الصحة«: تسجيل  

 دينية مؤسسات 

 )بوابة األخبار(   اإلفتاء تطلق هاشتاج »تنظيم النسل جائز« لتأكيد »جواز« منع الحمل

 )الوطن(  الناس ىلع اإلنجاب إلرهاق الدولة  النجار: اإلخوان تشجع هعبد الل

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/5315454
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1567002-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84--%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2609996.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3264154/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/5315750
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 أخرى

 )بوابة األخبار(  ساعات  10قطع املياه عن عزبة الهجانة ملدة 

 )درب( كيف يواجه عمال الحديد والصلب قرار التصفية

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/3264800/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-10
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b3%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%ad%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%80-67-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8b%d8%a7/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
مليون دوالر..    200”: واشنطن توافق ىلع صفقة أسلحة ملصر بحوالي  24“فرانس  

 )درب( حقوق اإلنسان  وتؤكد أنها ستضغط ىلع القاهرة يف ملف

 )الدفاع العربي(  الصفقة اإلسرائيلية األضخم وتأثيرها ىلع مصر

 )الدفاع العربي( تداول صور كواليس فيلم السرب بشكل واسع ىلع مواقع التواصل  

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%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-24-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/17/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/17/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d9%88%d8%a7/
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 ( 21ربي)ع هل كان مفاجئا أن توافق إدارة بايدن ىلع صفقة أسلحة ملصر؟ 

-KHمن طراز    شاهد: سالح الجو املصري ينشر فيديو إطالق صاروخ كروز بعيد املدى

 )الدفاع العربي(  ضد هدف أرضي 35

 
 )الدفاع العربي(  الروسية ىلع الرافال؟  35-ذو الهند حذو مصر وتفضل سوهل تح

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/1336747/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.defense-arabic.com/2021/02/17/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/17/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b0%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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 )الشروق( رى الريف املصريوزير اإلنتاج الحربي: تسخير اإلمكانيات لتطوير ق

 

 
 
 
 
 

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=17022021&id=3e70308a-8725-423f-b13d-9b7110c19985
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( مصر تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2260896
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي السلطات املصرية تفرج عن املدون شادي سرور

الداخلية تنفي تعرض أحمد دومة ملشاكل صحية.. يعاني من حساسية باألنف وتم  
 )درب( صرف العالج له وحالته جيدة

 )الوطن( التحريات: ال دوافع جنائية يف حادث عمرو أديب 

عبد رضا  األزهري  املدرس  مثول  منصور:  ا  شريف  للمرة  قاضي  الرحمن  أمام  ألولى 
 )درب( مارس 2جنايات الزقازيق 

  

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/1336738/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%84-%d8%b5%d8%ad/
https://www.elwatannews.com/news/details/5313866
https://daaarb.com/%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af/
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