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 September 2020 23||  179العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 فورين بوليسي نيوز: ىلع العالم إيقاف السيسي قبل أن يدمر مصر  
 . التوالي مظاهرات مناهضة للسيسي لليوم الثالث ىلع   
 يوما   ١٥سبتمبر    ٢٠اسما.. خالد علي: “أمن الدولة” تحبس متظاهري    ٢٥ 
 . مصطفي بكري يكشف سر زيارة حفتر وصالح للقاهرة  
 . نادر نور الدين يطالب بنقل ملف سد النهضة من جنوب إفريقيا  
 . السيسي   يسقط سبتمبر فاجأت النظام وهكذا    20محمد علي: مظاهرات   
 . سبتمبر.. برملانيون مصريون يلتقون األهالي لتهدئتهم   20بعد مظاهرات   
ـ     فيديو إباحيا   73األمن يتحرى عن ظهور شخص ببدلة ضابط مع صاحبة ال

 

 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 
املشهد املصري يف أخبار 

 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


0 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 23 ||  179العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 )املشهد العربي(  يكشف سر زيارة حفتر وصالح للقاهرة  مصطفي بكري

 ( 21)عربي فورين بوليسي نيوز: ىلع العالم إيقاف السيسي قبل أن يدمر مصر

ـ"النازحين  مليار دوالر تعويضات ل  200بـ  شاهد: إيدي كوهين يطالب األنظمة العربية  
 (لجزيرةا) اليهود"

 )بوابة األخبار( السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني 

 )بوابة األخبار(  لتخلص من اإلرهابلالسيسي: مصر عازمة ىلع دعم ليبيا 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almashhadalaraby.com/news/219201
https://arabi21.com/story/1302220/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3116840/1/%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%D8%A6-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117003/1/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 ( 21)عربي ان لدعم املصالحة واالنتخابات الفلسطينيةعباس يدعو أردوغ

 )الوطن(  السيسي: املفاوضات حول السد األثيوبي لم تسفر عن النتائج املرجوة

 )بوابة األخبار(  هالسيسي: الشعب الفلسطيني مازال يتطلع ألبسط حقوق

 يسي: يجب محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات األممية الس
 )الشروق(

 )درب(نور الدين يطالب بنقل ملف سد النهضة من جنوب إفريقيا نادر 

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/1302048/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7
https://www.elwatannews.com/news/details/4986075
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117008/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9..-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092020&id=5e58c74a-cd90-4647-9425-a027b94b5968
https://daaarb.com/%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87/
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حول   اإلفريقي  لالتحاد  الحالية  املرحلة  شعار  الرهيب  الصمت  عالم:  الدين  نصر 
 )درب( مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا سعيدة باستنزاف الوقت 

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%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة( سي لليوم الثالث ىلع التواليمظاهرات مناهضة للسي

 )الوطن(  البرملان يطالب بمد مهلة التصالح يف مخالفات البناء حتى نهاية العام

مظاهرات   علي:  السيسي   20محمد  إسقاط  يمكن  وهكذا  النظام  فاجأت   سبتمبر 
 )الجزيرة(

 )الجزيرة(   سبتمبر.. برملانيون مصريون يلتقون األهالي لتهدئتهم   20بعد مظاهرات  

نحو   إزاء  اإلنساني  واجبنا  يف  نقصر  لم  والجئ   6السيسي:  مهاجر    ماليين 
 )الشروق(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4985609
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-20-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092020&id=07851ad5-4190-48ae-9453-bfd7a2e58216
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نائب رئيس “التحالف” عن انتخابات “النواب”: مش ممكن أنتخب نائب وافق ىلع  
 )درب( التنازل عن األرض وشارك يف رفع األسعار وهدم بيوت الغالبة

 )الوطن( جنيها للمتر 05لـ األقصر تخفض سعر التصالح يف مخالفات البناء 

  

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%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8/
https://www.elwatannews.com/news/details/4986189
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(   مليار جنيه حصيلة الحكومة من إصدار سندات وأذون خزانة هذا األسبوع  70

 )الوطن(  أشهر 7مليار دوالر حصيلة تحويالت املصريين بالخارج خالل  17

 )الشروق(  مليار جنيه ملبادرة مايغالش عليك 13وزير املالية: تخصيص 

  

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/4986242
https://www.elwatannews.com/news/details/4985895
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092020&id=6e00fe46-57da-4ed3-a399-a8fbcef0739c
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  اإلنتاج اإلعالمي« اإلبراشي يهاجم تويتر بسبب هاشتاج »اقتحام مدينة 

 لتعليم ا

 )بوابة األخبار( مليارات جنيه تكلفة إصالح النظام التعليمي  10وزير التعليم: 

 الصحة 

 )بوابة األهرام( وفاة 19حالة جديدة بفيروس كورونا.. و  113الصحة: تسجيل 

 األقباط

 ( 21)عربي قس" يهاجم السيسي )شاهد( “لـ نشطاء يعيدون نشر مقطع 

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=23092020&id=79268e4a-bbf7-4205-affd-fc73b6e64553
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3116851/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2484615.aspx
https://arabi21.com/story/1302243/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%84%D9%80-%D9%82%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 أخرى

 )الوطن(  محافظات تواجه الفيضان خالل أيام  5بـ أفدنة  1207"األرصاد" تحذر: 

 )درب( أحمد مراد يثير أزمة| حملة انتقادات بسبب صورته ىلع غالف مجلة “

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/4985873
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8/
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 العسكري  هداملش ت اتطور 
 209/1400modمن طراز    S44ظهور صورة لغواصة الديزل الهجومية املصرية الرابعة  

 لدفاع العربي( )ا يف أملانيا

غضب  يثير  للجيش  اإلسكندرية  يف  شاسعة  مساحات  بتخصيص  للسيسي  قرار 
 )الجزيرة(  املصريين

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/
http://www.defense-arabic.com/2020/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/
http://www.defense-arabic.com/2020/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%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
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 تطورات املشهد السيناوي
استهدف تنظيم والية سيناء جرافة تابعة للجيش املصري قرب حي األحراش غرب  -

 بط( )الرامدينة رفح. 

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف دورية تابعة للجيش املصري شرق حاجز  -
 )الرابط(جنوب الشيخ زويد.  نالخرافي

 

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/1308392854197358593/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1308392854197358593/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1308392854197358593/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1308392854197358593/photo/2
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 تطورات املشهد األمني 
يوما.. وأغلبهم    ١٥سبتمبر    ٢٠الدولة” تحبس متظاهري  اسما.. خالد علي: “أمن    ٢٥

 )درب(  من البساتين

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%a2%d9%a5-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87/
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موكا بتدابير.. وخالد  يف أول جلسة أمام غرفة املشورة.. إخالء سبيل عبد الرحمن  
 )درب( علي: يا رب تتم ىلع خير

 )الوطن(  فيديو إباحيا 37الـ  األمن يتحرى عن ظهور شخص ببدلة ضابط مع صاحبة 

 ( 21)عربي متظاهر باحتجاجات سبتمبر  200حقوقي مصري: اعتقال أكثر من 

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%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8/
https://www.elwatannews.com/news/details/4985915
https://arabi21.com/story/1302257/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-200-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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