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 سفير إسرائيلي: السيسي يلعب دورا بتقارب األسد مع االحتالل   
 مليار دوالر سنويا وسأسمح للمصريين بالتظاهر    50السيسي: امنحوني   
 "ارحل يا سيسي" يتصدر ترند مصر بعد تعهده باالستجابة   
 السيسي: املواطن املصري دخله يحرج.. »ومش بيتفسح عشان عاوز ياكل«   
 مليار دوالر ملحاربته    400م السيسي إنفاق  تفاقم الفقر يفند زع  
 HRW  2021: إنهاء الطوارئ لم ينه قمع املعارضين بمصر يف 
 اعتقال معارض مصري بعد هبوط اضطراري لطائرة سودانية باألقصر  
 السيسي عن االختفاء القسري يف مصر: محدش هيحب الشعب أكتر مننا  
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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
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي  سفير إسرائيلي: السيسي يلعب دورا بتقارب األسد مع االحتالل 

مليار دوالر سنويا وسأسمح للمصريين    50السيسي للصحفيين األجانب: امنحوني  
 )الجزيرة( بالتظاهر )فيديو(

 )الوطن(  السيسي يكلف بإعداد برامج تدريبية للشباب العربي واإلفريقي 

 )الوطن(  السيسي يطلق مشروع النصب التذكاري إلحياء اإلنسانية يف شرم الشيخ

تع مصر  »إثيوبيا«:  لـ  فقر  السيسي  من  ومستعدون  مائي.اني  نعيش  »عاوزين   .
 )الوطن(  للتعاون«

 )الوطن(  السيسي: اإلرهاب أخطر معوقات استقرار أفريقيا وتقدمها

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/1410716/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5904271
https://www.elwatannews.com/news/details/5904163
https://www.elwatannews.com/news/details/5903920
https://www.elwatannews.com/news/details/5903959
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نقبله«  األوضاع يف مصر حرية والزم  بعض  »انتقاد  الغربي:  اإلعالم    السيسي عن 
 )الوطن(

  أؤمن بحرية التعبير.. وأتواصل مع املصريين بشفافيةالسيسي للصحفيين األجانب:  
 )الوطن(

  

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/5903974
https://www.elwatannews.com/news/details/5903833
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي "ارحل يا سيسي" يتصدر ترند مصر بعد تعهده باالستجابة

 )الوطن(   السيسي: املواطن املصري دخله يحرج.. »ومش بيتفسح عشان عاوز ياكل«

 ( 21عربي ) ونالسيسي "مستعد للرحيل بشرط".. والناشطون غاضب

 )الوطن( أعوام 3السيسي: مصر ستكون األولى عامليا يف إعادة تدوير املياه خالل 

 ( 21)عربي ما حقيقة سحب كتب "نجيب محفوظ" من مكتبات مصرية؟ 

 
  

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/1410851/%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/5903977
https://arabi21.com/story/1410827/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/5903887
https://arabi21.com/story/1410863/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي مليار دوالر ملحاربته  400ر يفند زعم السيسي إنفاق  تفاقم الفق

 )بوابة األخبار(  البورصة املصرية تختتم رأس املال السوقي بتراجع جماعي

 )بوابة األهرام(  % من إجمالي أسهم »ماكرو كابيتال«45رح البورصة توافق ىلع ط

 )الوطن(  السيسي: مصر تحتاج إلى تريليون دوالر لتوفير إنفاق مناسب للشعب 

 )الوطن(   %1.09مليار جنيه يف ثان أسبوع من يناير بنسبة تراجع    8.5البورصة تخسر  

  

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/1410804/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3637549/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A8
https://gate.ahram.org.eg/News/3246311.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5903839
https://www.elwatannews.com/news/details/5904574
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

إبراهيم عيسى: مفهوم السيسي عن الدين مستنير.. وأكثر استنارة من املؤسسات  
 )الشروق(  الدينية

 الصحة 

الطبية املجهولة    األمين البرامج  »اإلبراشي« ضحية    وقفها   ةوضرورالعام لألطباء: 
 )بوابة األخبار( 

 بوابة األخبار()  وفاة  21و. بكورونا.حالة جديدة    1011الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام( مرصد األزهر يندد بعمليات التجريف والهدم بالنقب 

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=14012022&id=e02a2f5f-7bdb-4480-8f27-c8c27ed5dc72
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3637532/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3638116/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1011-%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%83%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3638116/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1011-%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%83%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3638116/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1011-%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%83%D9%88%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/3247312.aspx
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 السياحة 

 )بوابة األهرام(   منشأة سياحية ملخالفة ضوابط التشغيل  12قرارات بالغلق اإلداري لـ  

»األىلع لآلثار« يكشف عن أهم القطع األثرية املكتشفة بواسطة البعثة املصرية  
 )بوابة األهرام( األملانية باألقصر

 الطرق واملواصالت

من عمال وأطفال التراحيل.. النقل: إنشاء محور يف منطقة    24بعد غرق سيارة تقل  
 )درب( واطنينالقطا بمنشأة القناطر لتسهيل حركة تنقل امل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/3246344.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3247265.aspx
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%84-24-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
)بوابة    وأسرهم رئيس األركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة املستجدين  

 األخبار(

 )بوابة األخبار(مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية تنزانيا االتحادية 

نية لتنفيذ مشروعات  تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة هيرتفوردشاير البريطا 
 السابع( )اليوم  بحثية

للت املخصص  املصري  الربوت  ىلع  نظرة  تلقي  أفريقية  األلغام  وفود  مع  عامل 
 )الدفاع العربي( M-300واملتفجرات روبوكات  

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/3637443/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3637443/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3637432/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2022/1/13/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/5616709
https://www.youm7.com/story/2022/1/13/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/5616709
https://www.youm7.com/story/2022/1/13/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/5616709
https://www.defense-arabic.com/2022/01/13/%d9%88%d9%81%d9%88%d8%af-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/
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“ الثقيل  الهجـومي  الشبحي  الصواريخ  زورق  ىلع  ”  Ambassador MK IIIتعّرف 
 )الدفاع العربي(  البحـرية املصرية العامل لدى القوات 

 

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/2022/01/13/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%80%d9%88/
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 تطورات املشهد السيناوي
 صري اليوم()امل إغالق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة األسبوعية

 

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/2503560
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2503560
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2503560
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 تطورات املشهد األمني 
HRW  ( 21)عربي 2021: إنهاء الطوارئ لم ينه قمع املعارضين بمصر يف 

 ( 21)عربي اعتقال معارض مصري بعد هبوط اضطراري لطائرة سودانية باألقصر

أمل   8لـ  بيان   الحقوقية  الناشطة  بحق  الصادر  الحكم  نرفض  حقوقية:  منظمات 
 )درب( فتحي ونطالب الرئيس بعفو رئاسي

 )درب(إحالة أوراق املتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية للمفتي 

أبو   األوالد    22لـ  الفتوح والقصاص وآخرين  تأجيل محاكمة  القصاص:  يناير.. وزوجة 
 )درب(  شافوه بعد سنة من عدم رؤيته

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/1410710/HRW-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2021
https://arabi21.com/story/1410838/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%808-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a/
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 )بوابة األخبار(  بالغ للنائب العام ضد »طبيب« بتهمة اغتيال وائل اإلبراشي

 )الوطن(  السيسي عن االختفاء القسري يف مصر: محدش هيحب الشعب أكتر مننا

  

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/3637625/1/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5903962
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