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 October 2020 13||  193العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . الرئاسة رسائل كلينتون تؤكد استقاللية مرسي عن اإلخوان بعد   
 . نادر نور الدين: إثيوبيا عدو ملصر وضررها لكل من حولها أكثر من نفعها  
 ساعة   48مليار جنيه مقابل أذون خزانة خالل    64.5الحكومة تجمع   
 قناة مصرية تحذف مقطعا للفنان أحمد السقا غنى فيه لفلسطين  
 عمرو واكد يدعو املسيحيين لتشكيل حزب سياسي يمثلهم  
 بعد اعتقال شقيقه   ي صحفيون وشخصيات عامة يتضامنون مع خالد البلش  
 أيام   3لفترة  يف روسيا    وفدًا من القوات البحرية املصرية يعقد اجتماعا  
 . املهدي مطالب حقوقية بالتحقيق يف وفاة املفكر أمين   

 
 
 

 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 األخبار( السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" اإليطالية 

 )بوابة األخبار(»السيسي« يلتقي وزير الخارجية العراقي 

 )بوابة األخبار( السيسي يهنئ رئيس غينيا وملك إسبانيا بمناسبة العيد القومي 

 القضية الفلسطينية واألوضاع يف سوريا وليبيا مع نظيري العراقي  شكري: ناقشت 
 )الشروق(

 ( 21)عربي مواصلة التنسيق"“ لـ اجتماع وزاري بين مصر والعراق واألردن 

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/3131250/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%22%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%22-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3131176/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1..--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3131073/1/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=7cc02934-f39e-486f-885c-d4f46917b13f
https://arabi21.com/story/1306970/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82
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 )درب( نادر نور الدين: إثيوبيا عدو ملصر وضررها لكل من حولها أكثر من نفعها

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%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9/
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 تناول الصحافة املختلفة إليميالت هيالري كلينتون

األمريكية   السياسة  لخدمة  أذرع  وجود  أثبتت  كلينتون  تسريبات  إعالم:  خبراء 
 )الوطن(

 
 )الشروق( أبو سعدة: من يحاسب هيالري كلينتون ىلع هدم الدول والشعوب؟ 

 )الشروق(أسامة كمال: واضح إن هيالري كلينتون كان وراها بالوي قد كده 

 ( 21)عربي هذه قصة رسائل البريد اإللكتروني لهيالري كلينتون

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/5001266
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=aa146144-5948-492b-a2b9-dd91ee071663
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=83bd07ef-68e3-4e3e-be06-3c2ffd2db073
https://arabi21.com/story/1306943/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
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 ( 21)عربي مرسي عن اإلخوان بعد الرئاسةرسائل كلينتون تؤكد استقاللية 

 )مصر العربية(  »رسائل هيالري كلينتون«.. كلٌّ يغني ىلع لياله

 ( CNN) صور داخل منزلها" 4ان يف رسائل هيالري: "تمويل أمريكي وتوكل كرم

CNN

  

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/1306934/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1556560-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86--%D9%83%D9%84%D9%91%D9%8C-%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%87
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/10/13/tawakkol-karman-clinton-emails
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 تطورات السياسة الداخلية
:  2020حمدين صباحي يهنئ د. ليلى سويف بعد فوزها بجائزة الحرية األكاديمية  

 )درب( الجمعية أحسنت اختيار سيدة الصبر والجسارة

صحفيون وشخصيات عامة يتضامنون مع خالد البلشي بعد اعتقال شقيقه وحبسه  
 )درب( البلشي_لكمال_احتياطيا: جزء من حملة استهداف #الحرية 

 )الجزيرة(  شاهد: مظاهرات واعتصامات لعدد من النقابات العمالية بمصر

 )بوابة األهرام( قيادات املحليات  باألسماء.. حركة تنقالت بين

 )الوطن(  يخلوا الرأي العام أداة التدمير يف الدولة السيسي: فيه ناس عايزين

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%ad%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d9%86%d8%a6-%d8%af-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%9F
http://gate.ahram.org.eg/News/2502592.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5000086
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 )الوطن(  مدن جديدة قريبا 10ألف وحدة يف  100االجتماعي: طرح اإلسكان 

  

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/5001271
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  ساعة 48مليار جنيه مقابل أذون خزانة خالل   64.5الحكومة تجمع 

 )بوابة األخبار( مليارات جنيه لإلنفاق ىلع الصحة باملوازنة العامة   110املالية: 

 )بوابة األهرام(  مليار جنيه  750تثمارات بقطاع الكهرباء تقترب من  معيط: االس

 )الشروق(  سفير البحرين بالقاهرة: حريصون ىلع زيادة الشركات البحرينية بمصر

املالية:   الدعم    326وزير  الجاري   بموازنة مليار جنيه حجم مخصصات  املالي  العام 
 )الشروق(

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/5001398
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3131063/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--110-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2502743.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=2c2bb6a9-b5c9-484a-90aa-71a6817f457b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=e8721ba9-2418-4632-b7de-5aebde0f5e9d
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 )املصري اليوم( فصل »املناجم واملحاجر« عن الشركة: »عمومية الحديد والصلب«

  

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/2061112
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي  لفلسطينفيه غنى أحمد السقا فنان لقناة مصرية تحذف مقطعا ل

 ( 21)عربي ممثلة إسرائيلية ستلعب دور حاكمة مصر "كليوباترا" وجدل 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة  10حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  132الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  شيخ األزهر يدعو العالم للتضامن ودعم سوريا: قلوبنا تحترق أملا 

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/1306949/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1306858/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3131650/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-132-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8810-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/5001014
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 األقباط

 )الجزيرة( يدعو املسيحيين لتشكيل حزب سياسي يمثلهم  عمرو واكد

 أخرى

 )بوابة األخبار( أطفال يف حادث انقالب أتوبيس مدارس  4مصرع وإصابة  

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%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3131429/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-4-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
أيام مع نظيره الروسي يف   3عقد اجتماعا لفترة  يمن القوات البحرية املصرية    وفدًا

 )بوابة الدفاع املصرية( مدينة نوفوروسيسك 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://rattibha.com/thread/1315048807487463425?lang=en
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 السيناويتطورات املشهد 
أعلن تنظيم والية سيناء استهداف جرافة تابعة للجيش املصري بالقرب من قرية -

 )الرابط( رفيعة جنوب مدينة رفح. 

 
 )الوطن(  مترا 46الحكومة تنشئ طريقا ضخما يف قلب سيناء عرضه 

 

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/1315692682556116994/photo/1
https://www.elwatannews.com/news/details/5001321
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 تطورات املشهد األمني 
وأدوات  خالد   وطعام  مالبس  وإدخال  كمال  شقيقي  زيارة  اليوم  حاولنا  البلشي: 

 )درب( نظافة.. فقالوا “غير مسموح قبل شهر ىلع قرار حبسه”

  بعد واقعة شمال الجيزة.. وزير العدل يوجه بتشديد اإلجراءات األمنية ىلع املحاكم 
 )الشروق(

 )بوابة األهرام( لمركبات ل"الداخلية" تعلن مد مهلة تركيب امللصق اإللكتروني 

 ( 21)عربيمطالب حقوقية بالتحقيق يف وفاة املفكر أمين املهدي 

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%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%b4%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%83/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=2df29024-e94e-43f3-9c8d-c9f5412bfb0e
http://gate.ahram.org.eg/News/2502831.aspx
https://arabi21.com/story/1306816/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
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سي بالسفاح  وصف السي  عنه:شكوك حول اغتيال أمين املهدي بعد أيام من اإلفراج  
 وافذ( )نالسافل 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://nwafez.com/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86/
https://nwafez.com/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86/
https://nwafez.com/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86/
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