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 ات يصل القاهرةوزير خارجية اإلمار 
 السيسي: إنشاء صندوق ضمان مخاطر االستثمار في إفريقيا 
 األجانب يواصلون البيع ببورصة مصر.. كم بلغت مبيعاتهم؟ 
  زنور للغا حقل من% من حصة الشريك األجنبي.. هذا نصيب مصر 45بعد بيع 
 ر الفتنار العلماء": مشروع قانون حذف الديانة من الرقم القومي يثيعضو "كب 
 مصر تستضيف تدريبات لدول الساحل والصحراء لمكافحة اإلرهاب 

 770العدد 

عن تصدر نشرة يومية  
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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769192/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769192/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769128/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2018
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769128/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2018
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769122/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769122/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2064232.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064232.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064190.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064190.aspx
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

http://gate.ahram.org.eg/News/2064040.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064040.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/3855300#hpchoice
https://www.elwatannews.com/news/details/3855300#hpchoice
https://www.elwatannews.com/news/details/3855564#hppolitic
https://www.elwatannews.com/news/details/3855564#hppolitic
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 المحور الثالث

 االقتصاديتطورات المشهد 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2768965/1/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2768965/1/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2768961/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-510-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2768961/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-510-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2064312.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064312.aspx
https://www.youm7.com/story/2018/12/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%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%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-6-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84/4062545
https://www.youm7.com/story/2018/12/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%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%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-6-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84/4062545
https://arabi21.com/story/1143334/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%BA%D8%AF%D8%A7#tag_49232
https://arabi21.com/story/1143344/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85#tag_49232


December 10, 2018 

 

 موجز الصحافة المصرية       5  

 

https://www.elwatannews.com/news/details/3854916
https://www.elwatannews.com/news/details/3854916
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1490634-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-45--%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1490634-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-45--%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A--%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد المجتمعي

 قضايا المجتمع

 االعالم

 الصحة

 الطرق والمواصالت

 الزراعة

https://arabi21.com/story/1143490/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/News/2064156.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064156.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064373.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064373.aspx
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1490640-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-56-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1490640-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-56-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 االقباط

 أخرى

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769147/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769147/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/3854268
https://www.elwatannews.com/news/details/3854268
https://www.elwatannews.com/news/details/3851742
https://www.elwatannews.com/news/details/3851742
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2768968/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2768968/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769223/1/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769223/1/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2064316.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064316.aspx


December 10, 2018 

 

 موجز الصحافة المصرية       8  

 

https://www.elwatannews.com/news/details/3852354
https://www.elwatannews.com/news/details/3852354
https://www.elwatannews.com/news/details/3852582
https://www.elwatannews.com/news/details/3852582
https://www.elwatannews.com/news/details/3852546
https://www.elwatannews.com/news/details/3852546
https://www.elwatannews.com/news/details/3852390
https://www.elwatannews.com/news/details/3852390
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 الخامسالمحور 

 العسكريتطورات المشهد 

http://gate.ahram.org.eg/News/2064195.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2064195.aspx
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 السادسالمحور 

 السيناويتطورات المشهد 

عن طريق شركات الطيران  2019مطلع أبريل بدءًا من تنظيم رحلتين أسبوعًيا من رومانيا إلى شرم الشيخ بدأ  -

 (الوطن)الرومانية 

 

تلقي طلبات التقدم لدفعة جديدة من معاوني األمن بالوزارة "ذكور وإناث"، ويستمر تقديم  تبدأوزارة الداخلية  -

 (الوطن) يناير القادم 24الطلبات حتى يوم الخميس 

  

 سالك التي سقطت خالل هبوب الرياحوذلك بعد إصالح األ، انقطاع يومينعودة الكهرباء للشيخ زويد ورفح بعد  -

 (الوطنمدينة الشيخ زويد )بقرية الشالق غرب 

 

إن يصرح ب االقتصادية،المهندس ثامر الفيلكاوي المدير اإلقليمي لدول غرب أفريقيا بالصندوق الكويتي للتنمية  -

قريبًا بدأ يمليون دوالر، وس 300الصندوق أنهى المرحلة األولى من برنامج لتمويل مشروعات تنموية في سيناء بقيمة 

مليون دوالر أخرى، ليبلغ إجمالي عدد االتفاقيات التي وقعها الصندوق مع مصر ألف  300المرحلة الثانية بقيمة 

الصندوق وقع مع مصر اتفاقيتين لتمويل برنامج إلنشاء مشروعات بنية تحتية في  أن أضاف الفيلكاويو، اتفاقية

 (الوطن) مليون دوالر، وتشمل مشاريع لمياه الشرب في سيناء 35شبه جزيرة سيناء، تبلغ قيمتهما 

 

وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر في محافظة  -

مليون جنيه فى اطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء،  ويتمثل المشروع في إنشاء أربع  880.5جنوب سيناء بقيمة 

يوم تتضمن محطة تحلية /3ألف م 56سيناء بطاقة إنتاجية اجمالية محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب 

ألف  15يوم، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية /3ألف م 30بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 

ألف  12يوم لتصبح طاقتها اإلنتاجية /3آالف م 6يوم، وتوسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية /3م

يوم، وكان قد تم توفير تمويالت من الصناديق /3آالف م 5بمدينة طابا بطاقة إنتاجية  يوم، ومحطة تحلية/3م

مليون دوالر لمشروعات  327مليار دوالر منها مبلغ  1،289العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة في مصر بحوالي 

 (البوابة نيوزة )مليون دوالر لمشروعات محطات المعالج 692محطات التحلية و

 

 (المصري اليومديسمبر ) ٢٠متهًما بقضية والية سيناء لجلسة  292المحكمة العسكرية، تمد أجل النطق بالحكم على  -

http://masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1490616-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B7%D8%B4%C2%BB--%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1490616-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B7%D8%B4%C2%BB--%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/3849168
https://www.elwatannews.com/news/details/3849168
https://www.elwatannews.com/news/details/3855300?t=push
https://www.elwatannews.com/news/details/3855300?t=push
https://www.elwatannews.com/news/details/3850953
https://www.elwatannews.com/news/details/3850953
https://www.elwatannews.com/news/details/3851430
https://www.elwatannews.com/news/details/3851430
http://www.albawabhnews.com/3402622
http://www.albawabhnews.com/3402622
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1349672
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1349672
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 .المصري يقصف قرية المقاطعة ومحيط مطار الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد الطيران الحربي -

 

انفجار مدفع هاوتزر تابع للجيش المصري في كمين الماسورة بمدينة رفح، وذلك اثناء استخدامه في قصف حي الرسم  -

 .تخرج من الكمينغرب المدينة، ولم يعرف الخسائر الناتجة عن اإلنفجار ولكن شوهدت عربات اإلسعاف وهي تدخل و

 

 

 

 

 

 


