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 April 2021 14||  322العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 عنصر وفد البحرية املصري يف إيطاليا متهم باالغتصاب  
 حمدوك يدعو رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا الجتماع ثالثي مغلق    
 تشاووش أوغلو: قد نشهد زيارات متبادلة مع مصر قريبا  
  إسكات صوتي وقد أغادر تركيا النظام املصري أصر لع   مطر: معتز   
 مليار جنيه   8.7البورصة املصرية تختتم بتراجع رأس املال السوقي   
 . قائد القوات البحرية يلتقي نظيره األمريكي وقائد األسطول الخامس  
 هبوط طائرتين مصريتين يف سبها الليبية تحمالن ذخائر لحفتر  
 مصر تخلي سبيل الصحفيين سوالفة مجدي وزوجها حسام  

 
 

 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
 المصـرىالمرصد 

 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
 ( )الريبوبليكاعنصر وفد البحرية املصري يف إيطاليا متهم باالغتصاب 

 )مصراوي(  وإثيوبيا الجتماع ثالثي مغلقحمدوك يدعو رئيسي وزراء مصر 

 (21)عربي تشاووش أوغلو: قد نشهد زيارات متبادلة مع مصر قريبا 

  وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام األمم املتحدة آخر تطورات ملف سد النهضة 
 هرام( )بوابة األ

 ( 21)عربي والسودان حول "حاليب" بتقاسم املثلث؟ هل انتهى خالف مصر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=search
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=search
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=search
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/4/13/2004822/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82
https://arabi21.com/story/1351293/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2691419.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2691419.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2691419.aspx
https://arabi21.com/story/1351275/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
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 )الوطن(  وزيرة الهجرة: إطالق تطبيق »اتكلم عربي« للمصريين بالخارج قريبا

بأمريكا بعد شجاعته فى القبض لع مجرم    مصريوزيرة الهجرة تتواصل مع بطل  
 )اليوم السابع( 

 ( 21)عربي د زيارته السيسيانتقادات لقيس سعيد ملهاجمته "اإلسالميين" بع

 اق مع إثيوبيا التوصل التفالنهضة يكشف أسباب عدم    عضو وفد مصر بمفاوضات سد
 )الجزيرة(

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/5435098
https://www.youm7.com/story/2021/4/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89/5279750
https://arabi21.com/story/1351246/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/14/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9
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 تطورات السياسة الداخلية
 رة(جزي)ال وقد أغادر تركياالنظام املصري أصر لع إسكات صوتي  مطر:معتز 

 بوابة األخبار( )  ات املائيةيوجه بتحسين إدارة مياه الري ورفع كفاءة القنو  السيسي

  عملهم ي لوزارة الصحة الزمالء من ممارسة  الصحفيين تستنكر منع املتحدث الرسم
 )الشروق(

 )الوطن( مهاب مميش: القيادة فن ندرسه يف القوات املسلحة 

 )الجزيرة( سجن القلعة بمصر.. تاريخ من التعذيب ومزار سياحي مهجور

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/2021/4/12/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327095/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327095/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327095/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13042021&id=ae3db7ed-b660-4434-9628-008b08027114
https://www.elwatannews.com/news/details/5435023
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/14/%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1


3 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 April 2021 14 ||  322العدد 

 

 

 

 

 

 

 )الشروق(  2022 منتصف  70Eوزير قطاع األعمال: بدء إنتاج السيارة الكهربائية نصر 

  

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=13042021&id=222da94d-512f-4cc0-9319-84f39f167b92
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 شهد االقتصاديت املتطورا
 )بوابة األخبار(  مليار جنيه 8.7البورصة املصرية تختتم بتراجع رأس املال السوقي 

توزيعات  3 تقّر  بالبورصة  مقيدة  رمضان   شركات  أيام  أول    نقدية ملساهميها يف 
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األخبار(  مليار دوالر العجز التجاري غير البترولي 8.7البنك املركزي: 

 )الوطن( مليار جنيه ارتفاعا يف السيولة املحلية 420»املركزي«: 

 )الوطن(   جنيه يف األسبوع  050لـ  الرسوم الجديدة لدخول سيارات النقل ملصر: تصل  

 ( 21)عربي  مليون 900الشركة املؤّمنة لع "إيفرغيفن" ترد لع طلب مصر 

  

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/3327121/1/%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%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2691376.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327836/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5433687
https://www.elwatannews.com/news/details/5435128
https://arabi21.com/story/1351238/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-900-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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 ي تمع حور املجت املاتطور 
 اإلعالم

  نقيب الصحفيين: ننتظر إخالء سبيل الزمالء املحبوسين إحتياطيا بمناسبة رمضان 
 )بوابة األخبار( 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( جنيه غرامة العبث بمعدات وأجهزة القطارات  200السكة الحديد:  

 األقباط

 )الوطن( وفاة كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر متأثرا بـ كورونا

 )الشروق(  تواضروس يلتقي املجالس اإلقليمية لألحوال الشخصية بمصر وأفريقيا

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/3327816/1/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13042021&id=93634ee2-5541-40c5-8de3-9a368a54234f
https://www.elwatannews.com/news/details/5435062
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13042021&id=4610765b-db26-4ba2-a930-0e30fb768edd
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 أخرى

 ( 21)عربي  مصريا بحادث تصادم.. وجثث متفحمة  20مقتل 

 )الوطن(  تفاصيل عدم سماع صوت مدفع رمضان بالقلعة: »متلقمش كويس« 

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/1351242/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-20-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/5434834
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )اليوم السابع(   ألسطول الخامسنظيره األمريكي وقائد ا  يلتقيقائد القوات البحرية  

 ( 21)عربي ئرتين مصريتين يف سبها الليبية تحمالن ذخائر لحفترهبوط طا

 )بوابة األخبار( « 2021  -ركان يشهد املشروع التدريبي »الفاتح األرئيس 

 )بوابة األخبار( بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا 

 )الدفاع العربي(  مصر تدخل عصر صناعة الطائرات بدون طيار القتالية

 ع العربي( )الدفالفيديو: الجيش املصري.. ماذا لو جاء األمر القوات تتقدم؟ با

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/4/13/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9/5279162
https://arabi21.com/story/1351209/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327033/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327198/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.defense-arabic.com/2021/04/14/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/13/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/13/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/13/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
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سياسًيا   املنيع  الصد  حائط  هي  النيل  حوض  دول  مع  العسكرية  مصر  اتفاقيات 
 )درب(  وعسكرًيا يف حالة اتخاذ قرار عسكري ضد إثيوبيا

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/04/12/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84/
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي  خذالنها" له بعد اعتقاله“لـ حازم حسني يستقيل من جامعة القاهرة  

 ( 21)عربيمصر تخلي سبيل الصحفيين سوالفة مجدي وزوجها حسام 

صادق وعودته    بعد عامين من الحبس.. خالد علي: إخالء سبيل نجل الفنان أحمد
 )درب( األيام الحلوةمنزله.. يا بركة 

 ( 21)عربي  محكمة مصرية تؤيد حكم اإلعدام والسجن املشدد بحق متهمين

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/1351262/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%AE%D8%B0%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
https://arabi21.com/story/1351249/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84/
https://arabi21.com/story/1351130/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86
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 )املصري اليوم(  ؟ أسس خلية الغتيال السيسي.. من هو محمد السيد الباكوتشي 

ا  ابنةرسائل   والدة  عبدوزوجة  رضا  القرآني  ب  ملدون  مع  رمضان:  الرحمن  داية 
 )درب( محتاجينك قوي

جواب غير مرسل ملحمد الباقر من زوجته.. تاني رمضان من غيرك.. مش بأيدي حاجة  
 )درب( أعملها تخرجك

 )درب( املنعم: أول رمضان ونور بيتنا مش موجود  ابنة الصحفي عامر عبد

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/2311050
https://daaarb.com/%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a5%d8%a8/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%85/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81/
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