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 ر ــمص
 May 2022 12||  579العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

   السيسي يستقبل مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان  
   أحمد موسى: محمد بن سلمان يجري زيارة مهمة ملصر األسبوع املقبل  
   أول مستورد للقمح عاملًيا.. الفاو: حرب أوكرانيا تهدد األمن الغذائي ملصر  
 محمود سعد عن شيرين أبو عاقلة: هنقعد نتكلم يومين تالتة وبس  
   جنود يف شمال سيناء   4املتحدث العسكري: استشهاد ضابط و  
غضب يف مصر بعد احتفال إلسرائيليين شرقي سيناء رفعوا خالله علم   

 دولة االحتالل )فيديو( 
 ب سيارة بأسوان استشهاد لوائي شرطة ومجند يف حادث انقال     

 
  
  
  
  
  
  

 

 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(  السيسي يستقبل مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان

 )بوابة األخبار( األمريكيبايدن يؤكد للسيسي أهمية وقوة التحالف املصري 

)بوابة    دولة لدفع تنفيذ االلتزامات املناخية  40مصر وبريطانيا تلتقيان مع أكثر من  
 ألخبار(ا

 السيسي: التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة ضرورة
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(   يف شرم الشيخ  27copمباحثات مصرية فرنسية بشأن استعدادات انطالق  

الخارجية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة: انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون  
 )بوابة األخبار(  الدولي اإلنساني 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/3510783.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758666/1/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758462/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-40-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758462/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-40-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758462/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-40-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758462/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-40-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3510926.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6081706
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052022&id=d9cd10f0-74f4-4ab4-b762-67c84fffe549
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 )بوابة األخبار( متحف الفن اإلسالمي يستقبل وفدًا رسميًا من فرنسا

  الدولة البريطاني   وزير الخارجية يعقد لقاًء ثالثيا مع وزير املناخ الدنماركي ووزير
 )الوطن(

املقبل  األسبوع  ملصر  مهمة  زيارة  يجري  سلمان  بن  محمد  األمير  موسى:    أحمد 
 )الشروق(

الدورة   أعمال  يف  للمشاركة  تونس  إلى  ُيغادر  الوزراء  العليا    17الـ  رئيس  للجنة 
 )املصري اليوم( املشتركة بين البلدين

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/3759103/1/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/6083221
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052022&id=955b1224-994b-47eb-9412-b4e400d535eb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2595590
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 تطورات السياسة الداخلية
توثيقي   مسلسل  واالختيار  اإلرهابية..  التنظيمات  بؤرة  اإلخوان    % 100فرغلي: 

 )الوطن(

الذاتية   بإمكانياتها  اإلرهاب  تحارب  مصر  عكاشة:  دولة  2014منذ  خالد  مفيش   ..
 )الشروق(  ساعدتنا 

نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه مطمئنا املواطنين: »إحنا اللي أّكلنا العالم 
 )الشروق(  يف أزمة كورونا«

 )بوابة األخبار(  وكيل الشيوخ: السيسي مهتم بإعادة بناء اإلنسان املصري

  

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/6083023
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052022&id=db6b92c7-ece4-4364-8be0-6898136e5bd2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052022&id=7688be57-60f7-4f1d-b51f-10b461a45a81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758439/1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%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%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86
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 تطورات املشهد االقتصادي
األمن   تهدد  أوكرانيا  حرب  الفاو:  العالم..  يف  للقمح  مستورد  ملصرأول   الغذائي 

 )الجزيرة(

)بوابة  مليار يورو استثماراتنا يف مصر خالل عشر سنوات    سفير االتحاد األوروبي:
 األخبار(

 )الجزيرة( التضخم يف مصر يواصل الصعود وسط موجة ارتفاع يف األسعار

 )بوابة األخبار( يف مصر األوربيمليار جنيه حجم تعاون بنك االستثمار  7

 مليون دوالر   600خبير اقتصادي: حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس يقترب من  
 )بوابة األخبار( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/5/12/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758635/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758635/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-149-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3759321/1/7-%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%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758360/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ال الجنيه مقابل الدوالر.. وىلع  أال  النجار: مصر ال تحتاج للمزيد من تخفيض  سلطة 
 )درب( تستسهل حل أزماتها بالضرائب والرسوم أو بسباق رفع الفائدة

 
  

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%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  محمود سعد عن شيرين أبو عاقلة: هنقعد نتكلم يومين تالتة وبس

ضياء رشوان: نقابة الصحفيين ترحب بدعوتها للحوار الوطني وتعتبره إحياء يف  
 )درب( يونيو 30املناسب لتحالف قوى ثورة الوقت 

 )الوطن( داخل اإلقليم  الديهي: الواليات املتحدة تعيد إدارة املشهد وترتيب أوضاع

يتحدث   من  كل  قاطعوا  العربي:  اإلعالم  يناشد  موسى  الكيان  أحمد  بصوت 
 )الشروق( اإلسرائيلي الصهيوني

 الصحة 

بأحد   صالح  مارينا  وفاة  يف  بالتحقيق  يأمر  العام  العيون..  النائب  مستشفيات 
 )درب( والنيابة تتحفظ ىلع أوراق عالجها وكاميرات املراقبة

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=11052022&id=9201de4a-726a-4bfb-9f37-7d385c2600c8
https://daaarb.com/%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa%d9%87/
https://www.elwatannews.com/news/details/6082798
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052022&id=fb49dde4-ecf8-4953-ac53-16dce9969f31
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%b1/
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 الزراعة

  اية العام أسعار القمح تواصل ارتفاعها.. و»التموين« تؤكد: لدينا مخزون يكفي لنه
 )بوابة األخبار( 

 الطرق واملواصالت

بين   ما  الوزير:  القومية   6إلى    5كامل  املشروعات  يف  يعملون  مواطن    ماليين 
 )الشروق(

 األقباط

 )بوابة األخبار(  تواضروس يستقبل أسقف طما وراهب بالكنيسة يف فرنسا

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/3759058/1/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052022&id=d498e29e-f300-49db-a178-53db1a4074fa
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758540/1/%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%C2%A0%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 املصري اليوم() جنود يف شمال سيناء  4املتحدث العسكري: استشهاد ضابط و 

  القوات املسلحة توجه عدًدا من الضربات القاصمة للعناصر اإلرهابية بشمال سيناء 
 )بوابة األخبار( 

املسلحة  23مقتل   للقوات  الضربات  من  عدد  يف  بسيناء  تكفيرًيا  )بوابة    عنصًرا 
 هرام(األ

لحين تسليمهم    23الـ  : التحفظ ىلع جثث القتلى التكفيريين  املتحدث العسكري
 )الشروق(  لذويهم حال التعرف عليهم 
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https://www.almasryalyoum.com/news/details/2595023
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2595023
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2595023
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3758776/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/3511061.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511061.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511061.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3511061.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052022&id=9fafb030-8875-4d9d-bfa0-0f56fa0434c0
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 تطورات املشهد السيناوي
نشر تنظيم والية سيناء تقرير مفصل عن الهجوم الذي قام به ىلع نقطة يف  -

 م. 2022مايو  7غرب سيناء يوم  
الجيش املصري وسيطر ىلع الكمين  عنصر تابع لقوات    17وأعلن التنظيم أنه قتل  

 بشكل كامل وانسحبت عناصره بدون أي مقاومة من عناصر الجيش املصري. 
ونشر التنظيم صورًا لألسلحة والذخيرة التي اغتنمتها عناصر من املوقع العسكري  

 .املصري
عنصر يرتدون    12كما نشر تنظيم والية سيناء صورًا ملنفذي الهجوم وكان عددهم  

 )الرابط(. م ر ىلع رؤوسهعصابات حم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1524361509257846784
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دولة   علم  خالله  رفعوا  سيناء  شرقي  إلسرائيليين  احتفال  بعد  مصر  يف  غضب 
 )الجزيرة( االحتالل )فيديو(

 )املصري اليوم( بشمال سيناء البريتواصل فتح معبر رفح 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/5/10/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2594718
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 تطورات املشهد األمني 
 )بوابة األخبار(  حادث انقالب سيارة بأسواناستشهاد لوائي شرطة ومجند يف 

مايو.. والسماح    31لـ  “حرية الفكر”: تأجيل جلسة التأديب للدكتورة منار الطنطاوي  
 )درب( لدفاعها باالطالع ىلع أدلة االتهام

متهما يف قضيتين    13باألسماء.. املحامية هدى عبد الوهاب: الجنايات تخلي سبيل  
 )درب( بعضهم بضمان محل اإلقامة 

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/3759298/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d8%af%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86/
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وعات القومية )ا 6إىل   5كامل الوزير: ما بير   ي المشر
وق(ماليير  مواطن يعملون ف   6 .................................... لشر

 6 .......................................................................................................................................... األقباط

ي فرنسا )بوابة األخبار(
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 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 
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 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 
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ة الن   8 ............................ لحة والذخثر

 لمنفذي الهجوم وكان عددهم  
ً
تدون عصابات حمر عل رؤوسهم.  عنرص ير  12كما نشر تنظيم والية سيناء صورا
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مايو.. والسماح لدفاعها باالطالع عل أدلة   31“حرية الفكر”: تأجيل جلسة التأديب للدكتورة منار الطنطاوي لـ  

 10 .......................................................................................................................... االتهام )درب(
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متهما ف 

 10 ................................................................................................................................... )درب(
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