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 ر ــمص
 January 2022 12||  496العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

ـ حقيقة مصر السيسي    سبرينجبورج: الدولة امُلتْسِوَلة 
السيسي يشكر منتقدي حقوق اإلنسان يف مصر.. ويؤكد: الخطاب قاسي   

 لكن الواقع مش كده خالص 
 موقع فرنسي: مصر قد تتعرض إلى أزمة مالية غير مسبوقة  
 قرار للمركزي املصري يثير مخاوف اقتصادية.. هل تتحقق؟  
 موسى يستغل وفاة اإلبراشي ملهاجمة مناهضي النظام بمصر   أحمد  
 هشام عبد العزيز املهدد بفقد البصر يوم بال محاكمة.. تمديد حبس    900 
 ائم اإلرهابيين النيابة تقرر رفع اسم ممدوح حمزة من قو  

 

 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
 )املعهد املصري( سبرينجبورج: الدولة امُلتْسِوَلة ـ حقيقة مصر السيسي

 )الوطن(   آالف  10ماليين أجنبي.. وأوروبا ترفض استقبال    6السيسي: مصر تستضيف  

لكن   قاسي  الخطاب  ويؤكد:  مصر..  يف  اإلنسان  حقوق  منتقدي  يشكر  السيسي 
 )الشروق( الواقع مش كده خالص

 )بوابة األهرام( السيسي: حريصون يف مصر ىلع كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان

 )الوطن(  السيسي: االختالف ُسنة.. والعالم لن يكون له شكل سياسي واحد

األوروبي البرملان  رئيس  وفاة  يف  تعازيه  عن  ُيعرب  النواب  )بوابة    مجلس 
 األخبار(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%d8%b3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%b3%d9%92%d9%88%d9%90%d9%84%d9%8e%d8%a9-%d9%80-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a/
https://www.elwatannews.com/news/details/5900599
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012022&id=d99022c8-ee7e-4d1e-869b-0d3af3e2c3c3
https://gate.ahram.org.eg/News/3245209.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5900581
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635239/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635239/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
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الداع مصر  مواقف  ىلع  السيسي  يشكر  عباس  الفلسطينية محمود  للقضية    مة 
 )بوابة األخبار( 

 )املصري اليوم( لة يف منطقتنا من الخراب إال مصرالسيسي: لم تنُج دو

 )بوابة األخبار(  بحضور السيسي.. بدء جلسات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم 

  املتوسط"   -وزير الري ونائبة رئيس وزراء الكونغو يتباحثان حول مشروع "فيكتوريا  
 )بوابة األهرام( 

  

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/3635171/1/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2501717
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635904/1/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/3245814.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  بعد وفاة املئات سنوًيا.. تحرك برملاني بشأن »معديات املوت«

 )الوطن( ي  العاصمة اإلدارية: االنتهاء من الهيكل الخرساني واملعدني للبرج األيقون

 )الشروق( مليار جنيه 80ألف كم من الترع بتكلفة تتجاوز   40السيسي: تبطين 

تريليون دوالر خالل    500رة البيئة: الخسائر بسبب التغيرات املناخية تصل إلى  وزي
 )درب( مليارات جنيه لحماية الشواطئ  7عاما.. ورصدنا  20

  

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/3635184/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/5900428
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012022&id=28b9cf97-244a-4953-a6ce-e9d9bc2920ec
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي موقع فرنسي: مصر قد تتعرض إلى أزمة مالية غير مسبوقة

 )بوابة األخبار(  مليار جنيه 2.4مبيعات األجانب تتسبب يف خسارة البورصة 

 ( 21)عربي قرار للمركزي املصري يثير مخاوف اقتصادية.. هل تتحقق؟ 

لدعم   جنيه  مليار  نصف  مصر   مصدريتخصيص  فى  العاملين  واملركبات    السيارات 
 )املصري اليوم(

 )الوطن(  مليون جنيه 2لـ ضريبي.. تصل عقوبة االمتناع عن تسليم اإلقرار ال

 )الشروق(شركة غزل املحلة لكرة القدم تجري اكتتابا عاما الفترة املقبلة 

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/1410242/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635301/1/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-24
https://arabi21.com/story/1410217/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2501655
https://www.elwatannews.com/news/details/5901025
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012022&id=8c330fa7-01ee-4789-9faf-130daf206a6b
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 )الشروق(  البترول: تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة بمرسى علم وزير 

  

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=12012022&id=7f4c4f75-5d11-4c99-9746-c7e7cc4a1703
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي أحمد موسى يستغل وفاة اإلبراشي ملهاجمة مناهضي النظام بمصر

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة 19و. كورونا. حالة جديدة بفيروس   932الصحة: تسجيل 

 السياحة 

)اليوم   السنةروسيا: مصر احتلت املركز األول فى رحالت الروس الخارجية خالل رأس  
 السابع( 

 اصالتالطرق واملو

)بوابة  »النقل« توافق ىلع طلب برملاني بإنشاء محطة قطار سريع يف قنا  
 األخبار(

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/1410430/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635856/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-932-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://www.youm7.com/story/2022/1/12/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5615175
https://www.youm7.com/story/2022/1/12/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5615175
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635496/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635496/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9
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نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار الحوادث ىلع الطريق الدائري األوسطي: البد  
 )درب(  أن تتحرك النقل إليجاد حلول للحد من الظاهرة املتكررة

 األقباط

املرقسية  الكنيسة  كاهن  وفاة  بعد  الكنسي  املجمع  ىلع  يخيم  )بوابة    الحزن 
 األخبار(

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%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635218/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3635218/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%A7
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 العسكري  املشهدت اتطور 
رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر قريًبا لعقد صفقة غواصات محتملة وتأكيد صفقة  

 )الدفاع العربي(  دبابات “النمر األسود” 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2022/01/11/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d8%b9/
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 تطورات املشهد السيناوي
ظهور    2022يناير    5رصد الفريق القانوني ملؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان اليوم  -

"إيمان حسين حميدان" فلسطينية الجنسية أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة  
القضية   الت  1935/2021ىلع ذمة  رغم  ولم تسمح جهة  حقيق بحضور محام معها 

 )الرابط( . النتداب أحدهم لحضور التحقيقات تسعتواجد املحامين بالنيابة ولم  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1478746010491011072/photo/1


9 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 January 12 || 496العدد 

2022 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني 
العزيز املهدد بفقد البصر يوم بال محاكمة.. تمديد حبس الزميل هشام عبد    900

 )الجزيرة(  )فيديو(

يف  شهرا يف الحبس.. املفوضية املصرية: نظر تجديد حبس هيثم محمدين    32
 )درب(  ثاني قضاياه.. ولم نعرف القرار

  488و  277متهمين ىلع ذمة القضيتين    10باألسماء.. محام: الجنايات تخلي سبيل  
 )درب( أمن دولة بتدابير احترازية

مركز القاهرة: إعالن الشبكة العربية لحقوق اإلنسان تجميد نشاطاتها مؤشر  
 )درب( ىلع وهمية االدعاءات بالسعي لتحسين أوضاع حقوق اإلنسان 

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/politics/2022/1/11/900-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://daaarb.com/32-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-10-%d9%85%d8%aa%d9%87/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82/
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 )بوابة األخبار( قوائم اإلرهابيين رفع اسم ممدوح حمزة منتقرر النيابة 

 )الوطن(  الحمام ومليون جنيه«.. غموض اختفاء أجنبي ملدة أسبوع»جثة يف 

  

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/3635436/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5901262?t=push
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