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 April 2021 13||  321العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 هل نسف شكري خط السيسي األحمر بتصريحه عن امللء الثاني؟  
 هل تخلت روسيا عن مصر يف سد النهضة.. ماذا عن زيارة الفروف؟  
 أديس أبابا: مصر لم تعترف بسخائنا  
 . »إنستجرام« صفحة رسمية للمتحدث العسكري ىلع   
 لى أوغندا وبوروندي.. هل تسعى مصر لتطويق إثيوبيا؟ من السودان إ  
 . عن قتله لعنصرين قال إنهم يتعاونون مع الجيش يعلن  والية سيناء   
 اإلفراج عن الصحفي املصري خالد داوود بعد اعتقاله عامين   
 حقوقيون للجزيرة مباشر: عدد املعتقلين السياسيين يف مصر “مخيف”  

 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
 ( 21)عربي بتصريحه عن امللء الثاني؟ هل نسف شكري خط السيسي األحمر 

 ( 21)عربي هل تخلت روسيا عن مصر يف سد النهضة.. ماذا عن زيارة الفروف؟ 

 )بوابة األخبار( االنتخابات السيسي: إخالء ليبيا من املرتزقة ضرورة إلجراء 

 )الشروق(  وزير الخارجية: جهودنا مستمرة للحفاظ ىلع الهدوء العسكري بليبيا

 )بوابة األهرام( التعاون العسكري واألمنيالسيسي والفروف يبحثان 

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/1351000/%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%81-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://arabi21.com/story/1351033/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3326235/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=74f447a3-2b15-49d3-b1f0-f652d36d84df
https://gate.ahram.org.eg/News/2690599.aspx
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 )الجزيرة( مصر: نعول ىلع روسيا لوقف إجراءات إثيوبيا األحادية الجانب 

 )بوابة األخبار( أمير قطر يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان 

 )الشروق(  وزير املالية يزور رئاسة هيئة الجمارك السودانية

تعترف   لم  مصر  أبابا:  وأديس  مريب..  النهضة  سد  بشأن  إثيوبيا  عرض  السودان: 
 )الجزيرة(  بسخائنا

 )بوابة األهرام( السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب ىلع املنطقة  

 )بوابة األهرام( السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول شهر رمضان 

 )بوابة األهرام(بمناسبة شهر رمضان  يأبو ظبسي يهنئ ولي عهد السي

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/2021/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3326256/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=07abe767-3121-4209-9855-772a34f4ee4c
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2690576.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2690817.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2690748.aspx
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 السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني بمناسبة حلول رمضان 
 ق()الشرو

)اليوم    وملك البحرين  العراقيضان مع الرئيس  السيسى يتبادل التهنئة بحلول رم
 السابع( 

ترس باتفاق  تمسكهما  تجددان  وليبيا  املتوسط تركيا  شرق  البحرية  الحدود    يم 
 )الجزيرة(

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=12042021&id=0aa949e4-017e-48c7-b5d5-2621d1d7bc7d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=0aa949e4-017e-48c7-b5d5-2621d1d7bc7d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=0aa949e4-017e-48c7-b5d5-2621d1d7bc7d
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%83/5278087
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%83/5278087
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/12/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%b3%d9%83%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82
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 تطورات السياسة الداخلية
الخطورة”   “بالغ  إيفر غيفن يف مصر  السفينة  احتجاز  البحري:  القانون  أستاذ يف 

 )الجزيرة(

 بة األهرام( )بواالسيسي يهنئ الشعب املصري واألمة اإلسالمية بشهر رمضان 

السيسي تهنئ األمة اإلسالمية والعربية والشعب املصري بمناسبة رمضان    انتصار
 )بوابة األهرام( 

 )الشروق( .. مدفع رمضان ينطلق من قلعة صالح الدين 1992ألول مرة منذ عام  

 )املصري اليوم(  ب تأخر تطعيم النواب.. والحكومة تستجيب بسب  برملانيغضب 

  

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/2021/4/12/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2690800.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2690800.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2690800.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2690693.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13042021&id=20b55f9d-ba4a-4240-a593-bb998825e116
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2309597
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 ات املشهد االقتصاديتطور 
 )بوابة األهرام( مليونا   40النواب يعتمد الحساب الختامي ملوازنته بقيمة مليار و

 )بوابة األهرام(   مليار جنيه سندات خزانة  13املالية تطرح 

يدفع«  عاوز  »مش  ومالكها  الخميس..  تنتهي  »إيفرجيفن«  مع  التحقيقات    ربيع: 
 وطن()ال

 )الوطن(  طارق املال: طفرة كبيرة يف أنشطة قطاع البترول داخليًا وخارجيًا

  

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/2690337.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2690534.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5433223
https://www.elwatannews.com/news/details/5433223
https://www.elwatannews.com/news/details/5433223
https://www.elwatannews.com/news/details/5433339
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة 42حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و  818الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  شيخ األزهر يهنئ السيسي واملسلمين بحلول شهر رمضان

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام( وزير النقل: توجيهات من السيسي بتنفيذ أي مطالب للسودان 

 األقباط

 الوطن( ) كنيسة ومبنى تابعا  1882الحكومة توافق ىلع تقنين أوضاع 

 )بوابة األخبار( ة  ي »رئيس األسقفية« يصطحب السفير اإليرلندي فى جولة كنس

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/3326642/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-818-%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.elwatannews.com/news/details/5431804
https://gate.ahram.org.eg/News/2690680.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5432627
https://www.elwatannews.com/news/details/5432627
https://www.elwatannews.com/news/details/5432627
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3326240/1/-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%89
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 كري العس  املشهدت اتطور 
 )بوابة األهرام( صفحة رسمية للمتحدث العسكري ىلع »إنستجرام«

 )الجزيرة(  من السودان إلى أوغندا وبوروندي.. هل تسعى مصر لتطويق إثيوبيا؟ 

لوم وتكنولوجيا الطيـران  لع  19الـ  الكلية الفنية العسكرية تنظم املؤتمر الدولي  
 )بوابة األخبار( والفضـاء

والكوارث بسوهاج  األزمات  إلدارة  تنظم مشروعًا  والعسكري  الشعبي  الدفاع   قوات 
 )بوابة األخبار( 

مقاتلة   ىلع  تحصل  التي  الصين  بعد  الثانية  الدولة  تصبح  الثقيلة    Su-35مصر 
 )الدفاع العربي(  متعددة املهام

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/2690382.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/12/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3326086/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3326070/1/%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%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B
https://www.defense-arabic.com/2021/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a/
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قنابل    6لقطة مميزة ملقاتلتين مصريتين من طراز رافال يف الجو مسلحتين بعدد  
HAMMER AASM الدفاع العربي(  الذكية لكل منهما( 

سياسًيا   املنيع  الصد  حائط  هي  النيل  حوض  دول  مع  العسكرية  مصر  اتفاقيات 
 )الدفاع العربي( وعسكرًيا يف حالة اتخاذ قرار عسكري ضد إثيوبيا

الجوية   الدفاعات  إنتاج  ترخيص  ىلع  الحصول  يف  تنظر  مصر  أن  تفيد  تقارير 
 )الدفاع العربي(  واملدفعية الصاروخية البيالروسية

 

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/2021/04/12/%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/12/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/11/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b1/
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 تطورات املشهد السيناوي
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف جرافة تابعة للجيش املصري يف منطقة  -

 )الرابط(الشالق جنوب غربي مدينة الشيخ ويد. 

فة يف والية  نشر تنظيم والية سيناء إصدار جديد تحت أسم "يوميات جنود الخال-
وسط   يعيشون  وكيف  يومهم  التنظيم  عناصر  يؤدي  كيف  يشرح  وهو  سيناء" 

 )الرابط(املواجهات املستمرة مع الجيش املصري. 

ا- مع  يتعاونون  إنهم  قال  لعنصرين  قتله  عن  سيناء  والية  تنظيم  لجيش  أعلن 
 )الرابط(املصري ضد عناصره. 

  

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/1379751489787330561/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1381542239894130691
https://twitter.com/Oded121351/status/1381137106911776769/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
   (21عربي)  اإلفراج عن الصحفي املصري خالد داوود بعد اعتقاله عامين

 )الجزيرة( د املعتقلين السياسيين يف مصر “مخيف” حقوقيون للجزيرة مباشر: عد

 ( 21)عربي التخابر مع حماس"“بـ يعيد محاكمة محمود عزت  القضاء املصري 

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/1350990/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/12/%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%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-65
https://arabi21.com/story/1350894/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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داخ شخصين  وضعه  طفل  »الداخلية« صرخات  من  حاسم  وإجراء  فرن..  )بوابة    ل 
 األخبار(

قبول   بعد  كورونا  لقاح  ىلع  الحصول  من  بتمكينه  يطالب  الفتوح  أبو  محامي 
 )درب(  لتوجه للمستشفى أو التطعيم داخل طرهتسجيله: إما السماح له با

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/3326224/1/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3326224/1/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5/
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