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 November 2020 6||  210العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . استكمال املفاوضات الري: عدم توافق بين الدول الثالث حول منهجية   
 السيسي يستقبل رئيس املجلس األوروبي بقصر االتحادية  
 حازم حسني: أنا مقبوض عليا ملعارضتي النظام والتفريط يف األرض.  
 الوقت الحالي؟   ملاذا تستعد مصر إلصدار صكوك سيادية إسالمية يف  
 السفير املصري يف إيطاليا يسترد قطعة أثرية مهربة  
 . ( T-1انطالق فعاليات التدريب البرمائي املشترك املصري البريطاني )  
 رفع التحفظ ىلع أموال مبارك وزوجته وإبقاؤه ىلع نجليه  
 مصريا بتهمة "تدبير اعتصام رابعة"   66أحكام بالسجن بحق   

 

 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
بين   توافق  عدم  الري:  وزارة  النهضة..  استكمال  سد  منهجية  حول  الثالث  الدول 

 )درب( املفاوضات

 )بوابة األخبار( السيسي يستقبل رئيس املجلس األوروبي بقصر االتحادية 

 )بوابة األهرام(  السيسي: سعدت بلقاء قرينة رئيس الكونغو الديمقراطية انتصار

الطيران   مجال  فى  التعاون  سبل  يبحثان  السودان  وجنوب  )بوابة    املدني مصر 
 األهرام(

التعاون  سبل  العربية  للجامعة  املساعد  العام  األمين  مع  تبحث  الهجرة   وزيرة 
 )الشروق(

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%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154378/1/%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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%A0%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2524580.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2524578.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2524578.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=3a442886-5045-451e-8e9d-f577286a4317
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 )الشروق(  السيسي يبعث برقية شكر جوابية مللك البحرين

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=05112020&id=39fce0aa-7987-44bb-988c-ce0d5c90995f
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 تطورات السياسة الداخلية
هي   االنتخابات  يف  املشاركة  كثافة  دائرته:  ألهالي  رسالة  يف  الحريري  هيثم 

 )درب(ي الوسيلة الوحيدة لهزيمة املال السياس

وصنافير”  تيران  والتفريط يف  النظام  عليا ملعارضتي  “أنا مقبوض  حسني    حازم 
 )درب(

لإلفراج اإلنسان  حقوق  وقومي  العام  للنائب  الشعبي  التحالف  من  عن    رسالتان 
 )درب( قيادات وأعضاء الحزب وكل املحبوسين يف قضايا رأي

املصرية لألسرة  جديد  قانون  مشروع  تبنيها  تعلن  املرأة  قضايا  )بوابة    مؤسسة 
 األهرام(

 )الوطن( يوما مدة عمل لجنة صياغة الئحة مجلس الشيوخ  15

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%87%d9%8a%d8%ab%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%aa%d9%87-%d9%83%d8%ab/
https://daaarb.com/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/
http://gate.ahram.org.eg/News/2524474.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2524474.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5021798
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الجديد  الوادي  محافظة  يف  التنموية  املشروعات  تطورات  آخر  يناقش   السيسي 
 )املصري اليوم(

 )الشروق(   القباج: بدء العمل ىلع استبدال بطاقات صرف تكافل وكرامة بكروت ميزة

  

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/2081188
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=d7bdc088-9316-4e14-93d5-270eec5dcc43
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(  سنوات 4مليار دوالر قيمة الصادرات الخضراء خالل   11.2"التخطيط": 

 )الوطن(  ملاذا تستعد مصر إلصدار صكوك سيادية إسالمية يف الوقت الحالي؟ 

قضايا الدولة تحصل ىلع حكم تحكيمي أمام شركتين أسبانيتين يوفر ىلع خزانة  
 )الشروق(  مليار جنيه 4.3الدولة 

 )الشروق(  مليارات جنيه  01بـ البورصة توافق ىلع قيد أكبر إصدار لسندات توريق  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2524405.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5025167
shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=110ae8a6-396c-4ec1-805c-80000ec532f0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=1a8c8c49-f72d-4ddc-bfc9-ce73522eecf8
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وليس   الحكومة  موظفي  ىلع  سيطبق  ميزة  لكروت  البطاقات  تحويل  »املالية«: 
 )املصري اليوم( القطاع الخاص 

  

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/2081364
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

"فوز ترمب وبث مباشر من مطعم".. سخرية من تغطية اإلعالم املصري لالنتخابات  
 )الجزيرة(  األمريكية )فيديو(

 التعليم 

 )الوطن(  ظرف أي"التعليم": ال نية إللغاء العام الدراسي تحت 

  « نجوم 7إلى    2ىلع غرار الفنادق.. اتجاه لتصنيف املدارس الخاصة والدولية من »
 )بوابة األخبار( 

 الصحة 

التحقيقات  وننتظر  للشطب  تصل  العقوبة  امليكروباص:  طبيب  عن    "األطباء" 
 )الوطن(

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 11إصابة جديدة بفيروس كورونا و  201الصحة:  

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%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5025692
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154609/1/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82..-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86--2-%D8%A5%D9%84%D9%89-7--%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/5025101
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154581/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%C2%A0201-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%C2%A0%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8811-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 السياحة 

الدولي   الغردقة  ملطار  األيزو  تجديد  شهادة  يتسلم  املدني  الطيران  )بوابة  وزير 
 األهرام(

 لشروق( )ا السفير املصري يف إيطاليا يسترد قطعة أثرية مهربة

 الزراعة

 )الشروق(  تشكيل فريق عمل من الزراعة والري ملتابعة نتائج تحديث منظومة الري

 األقباط

 )بوابة األخبار(  الكنيسة تعرض فيلم »مسار العائلة املقدسة«

 أخرى

بيان غاضب لنادي القضاة بعد تواصل الهجوم ىلع واقعة نجل القاضي »طفل  
 )درب( رور«: السلطة القضائية تتعرض لهجمة ممنهجة امل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2524487.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2524487.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=aadc85ab-96ff-48f6-a229-3c85a91f204f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=aadc85ab-96ff-48f6-a229-3c85a91f204f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=aadc85ab-96ff-48f6-a229-3c85a91f204f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=152f1d2a-0e8a-4d98-b2b7-99ea969d7d07
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154637/1/%D8%BA%D8%AF%D8%A7..-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85--%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9--%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%a7%d8%b6%d8%a8-%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية البرتغال 

بعدة   الكـوارث  ملجابهة  عمليًا  تدريبًا  تنفذ  والعسكري  الشعبي  الدفاع  قوات 
 )بوابة األخبار(محافظات 

 )بوابة األخبار( (  T-1انطالق فعاليات التدريب البرمائي املشترك املصري البريطاني )

انتخابات   من  الثانية  املرحلة  لتأمين  استعدادا  املسلحة  القوات  لعناصر  انتشار 
 )بوابة األهرام( مجلس النواب

ع  اإلعالميالبيان   الفنية    العادي  االجتماع قد  بشأن  للجنة  عشر  الثالث 
 )وزارة الدفاع املصرية(  األفريقياملتخصصة للدفاع والسالمة باالتحاد 

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/3154213/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154209/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154205/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-(T-1)
http://gate.ahram.org.eg/Portal/13/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25463
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 )الشروق( وزير اإلنتاج الحربي يبحث التعاون مع نائب وزير االقتصاد الروماني

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=05112020&id=6a3a61f6-d11e-49fa-a561-0c8c85fe109b
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 شهد األمني تطورات امل
دون معرفة القرارات.. نظر تجديد حبس هيثم محمدين وعمرو نوهان وإسالم عادل 

 )درب( يف قضيتين باتهامات نشر أخبار كاذبة

“ يف  عصام  وعالء  فؤاد  هشام  الصحفي  حبس  األمل”  تجديد  اللتحالف    ه وعبد 
 )درب( .. واستمرار تدابير أحمد تمام دون تنفيذ إخالء سبيله441السعيد يف 

لتدوير.. إكرام يوسف: د. حازم حسني لم يكن يعرف بقرار إخالء سبيله إال بعد  لعنة ا
 )درب( تدويره يف قضية جديدة.. وأسرته كانت تنتظره بالقسم 

 )بوابة األهرام( إفريقيا ترحب بمقترح السيسي بإنشاء وحدة خاصة ملكافحة اإلرهاب

 ( 21عربي) رفع التحفظ ىلع أموال مبارك وزوجته وإبقاؤه ىلع نجليه

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%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%87%d9%8a%d8%ab%d9%85-%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d9%85-%d9%81/
https://daaarb.com/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%85/
http://gate.ahram.org.eg/News/2524550.aspx
https://arabi21.com/story/1312705/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A4%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%87
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 ( 21)عربي مراقبون يربطون اإلفراج عن معتقلين مصريين بانتخابات أمريكا

 ( 21)عربيمصريا بتهمة "تدبير اعتصام رابعة"  66أحكام بالسجن بحق  

قضايا سياسية.. بعضها    ٥متهمين يف    ١٠باألسماء: نيابة أمن الدولة تخلي سبيل  
 )درب( يعود لعامين

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/1312651/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://arabi21.com/story/1312629/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%82-66-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%89-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa/
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