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 November 2022 25||  714العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مندوب مصر يف األمم املتحدة يلتقي نظيره الروسي   

نائبة يف طلب إحاطة: الطبقة املتوسطة تعاني بشدة يف الصحة   
 والتعليم والسكن وأصبحت ىلع مشارف الطبقة املحدودة  

 «  12- املرحلة الرئيسية للتدريب املشترك »ميدوزا رئيس األركان يشهد   

 رئيس أركان حرب القوات املسلحة يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي   

هيومن رايتس ووتش: الجئات تعرضن لالعتداء الجنسي يف مصر محرومات   
 من العدالة )روايات حية( 

 مصور لتدهور حقوق اإلنسان بعهد السيسي   "حرب مصر الصامتة".. تقرير  

 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 األهرام) مندوب مصر يف األمم املتحدة يلتقي نظيره الروسي

 (هرامبوابة األ) السيسي يهنئ جمهورية سورينام بذكرى يوم االستقالل 

من   ملتدربين  املائية"  "املنشآت  التدريبية  الدورة  ختام  يشهد  دولة    12سويلم 
 (بوابة األخبار) أفريقية

 ( يوم السابعال)  وزير خارجية فلسطين: نقدر دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

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/3836419.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3836640.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3947760/1/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2
https://www.youm7.com/story/2022/11/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5989045
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 تطورات السياسة الداخلية

  بتنفيذ تطوير بحيرة البردويل يف إطار مبادرة »سيناء البردويل« السيسي يوجه  
 )بوابة األهرام( 

الوطني  ال االقتصاد  لدعم  السويس  بقناة  املالحة  حركة  معدالت  يتابع  سيسي 
 )بوابة األهرام( وتوفير العملة األجنبية

مشروع قانون للحكومة يجرم تقديم »خدمات األرصاد الجوية« دون ترخيص.. ونائب  
 )درب( يرفض: »مش هنوصل ألن اللي يقول رأيه يف الجو يتحاكم«

فصل جديد يف دفاع أهالي نزلة السمان عن أرضهم وبيوتهم.. املركز املصري: إحالة 
 )درب(  دعويي وقف اإلزاالت للجنة خبراء.. وخالد علي: تخطينا مرحلة مهمة

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/3835940.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3835946.aspx
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://daaarb.com/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b1/
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بشدة   تعاني  املتوسطة  الطبقة  إحاطة:  طلب  يف  والتعليم نائبة  الصحة  يف 
 )درب(وأصبحت ىلع مشارف الطبقة املحدودة والسكن 

  

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-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الجزيرة( الدوالر يصعد ملستوى قياسي جديد أمام الجنيه املصري

تمويالت   ىلع  االتفاق  يف  نجحت  مصر  الدولي«:  دوالر   10بـ  »التعاون    مليارات 
 صري اليوم()امل

 2023/ 2022مليار جنيه استثمارات قطاع االتصاالت يف خطة    67.1وزارة التخطيط:  
 )الوطن(

 )املصري اليوم(  سقطوزيرة التخطيط تناقش سبل التعاون مع شركة بورصة م 

 ( الوطن)  شهور  3البنك املركزي: تراجع واردات مصر من السيارات والهواتف آخر  

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/economy/2022/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2750630
https://www.elwatannews.com/news/details/6360138
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2750685
https://www.elwatannews.com/news/details/6360191
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 ي حور املجتمع ت املاطور ت
 التعليم 

  أيام   8معٍد ملدة    املخلويطفل واحد قد يصيب مدرسة.. الصحة: املصاب بالفيروس  
 ( بوابة األخبار)

 الصحة 

 )اليوم السابع(  التنفسي املخلويلعالج الفيروس  حيوي"الصحة": ال يوجد مضاد 

ألعضاء باالمتناع عن  بعد إحالة صيدالنية للمحاكمة.. “صيادلة مصر” تطالب جميع ا
 (درب) إعطاء الحقن بجميع أنواعها

 الزراعة

الزراعة   من  بالغم والري.تحذير  الرملية  األراضي  ري  ىلع  غرامات  تطبيق  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/3947903/1/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%C2%A0%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81
https://www.youm7.com/story/2022/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89/5988500
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%85/
https://gate.ahram.org.eg/News/3836635.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3836635.aspx
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 الطرق واملواصالت

بوابة  )   حربي« يتفقدان ورش كوم أبو راضي للسكة الحديدوزيرا »النقل واإلنتاج ال
 (األخبار

 أخرى

 (بوابة األخبار)  منطقة بالقاهرة 17كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 

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/3947775/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B4-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3947775/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B4-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3948289/1/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-17-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
يشهد رئيس   »ميدوزا  األركان  املشترك  للتدريب  الرئيسية  )بوابة    «12-املرحلة 
 األخبار(

القبرصي الوطني  الحرس  يلتقي قائد  القوات املسلحة  أركان حرب  بوابة )  رئيس 
 (األخبار

 200لـ   جماعياملتحدث العسكري: املنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف 
 )الشروق(  شاب وفتاة

 (بوابة األهرام) وزير اإلنتاج الحربي يتفقد شركة شبرا للصناعات الهندسية

 

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/3947758/1/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3947758/1/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3948319/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3948319/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24112022&id=dd5690b8-bf2e-48f0-80f8-37d457f149e6
https://gate.ahram.org.eg/News/3836630.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 (املصري اليوم) إغالق معبر رفح البري 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/2751160
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 تطورات املشهد األمني 
م يف  الجنسي  لالعتداء  تعرضن  الجئات  ووتش:  رايتس  من  هيومن  محرومات  صر 

 )درب(  العدالة )روايات حية(

 )الوطن(  شخصا من املحبوسين 30»العفو الرئاسي«: خروج دفعة جديدة تضم 

  دقيقة   20فى    القومي"الداخلية" تطلق "أحوال إكسبريس" الستخراج بطاقة الرقم  
 )اليوم السابع( 

 ( 21)عربي  بمؤشر العدالة وسيادة القانون 140من أصل   135مصر يف املرتبة 

الطريق الستقباله من سجن   العمالي شادي محمد: يف  القيادي  مبروووك.. زوجة 
 )درب( برج العرب بعد قرار إخالء سبيله

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%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b3-%d9%88%d9%88%d8%aa%d8%b4-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/6360284
https://www.youm7.com/story/2022/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-20/5988331
https://arabi21.com/story/1476576/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-135-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%84-140-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%88%d9%83-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85/
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 ( 21عربي )اإلنسان بعهد السيسي  تدهور حقوقل"حرب مصر الصامتة".. تقرير مصور 

الد علي عن إحالة دعويي وقف إزاالت نزلة السمان للخبراء: هتساعدنا يف كشف  خ
 )درب( ملكية األهالي لألراضي والبيوت.. أرجو وقف التضييق عليهم 

تقرير   إلعداد  خبراء  للجنة  السمان  نزلة  إزاالت  وقف  دعويي  تحيل  اإلداري  القضاء 
 )درب( ألف جنيه 100وتقديمه للمحكمة بعد سداد 

 ( 21عربي) والدة عالء عبد الفتاح تتوقع سفر نجلها للخارج حال اإلفراج عنه

 ( الوطن) داية عملنا: اإلفراج عن ألف شخص منذ بعضو لجنة العفو الرئاسي

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/1476609/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86/
https://arabi21.com/story/1476612/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/6360447
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ماهينور املصري تروي تفاصيل “يوم طويل وثقيل” يف “أمن الدولة”: الكل موجود 
 (درب) للتحقيق.. شباب وسيدات وأطفال وكبار سن.. أمر حزين

  

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%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b7%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%ab/
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