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 ر ــمص
 April 2021 16||  224العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . إثيوبيا تحمل مصر والسودان مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة  
 شكري: إثيوبيا تفكر يف إنشاء سدود أخرى ىلع النيل األزرق  
 فيديو.. متحدث الري: نعاني من شح مائي كبير  
 زكي يشهد مناقشة البحث الرئيسي ألكاديمية ناصر العسكرية  
 . مصر تتسلم ثاني فرقاطة لها من إيطاليا من طراز فريم بيرجاميني  
 والية سيناء يعلن عن استهدافه لقوات راجلة للجيش املصري بقرية التلول  
 بعد طلب تلقي لقاح كورونا.. من ينقذ أبو الفتوح وبقية املعتقلين؟  
 اتهامها باالعتداء ىلع ضابط براءة املستشارة نهى اإلمام من   
  

 

 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 األخبار( الكافية لبناء سد النهضة  تبالدراساوزير الخارجية: لم يتم موافاتنا 

 )بوابة األخبار( الخارجية: ال توجد دول صديقة تمول سد النهضة ولكن شركات  

 )بوابة األهرام( : إثيوبيا تفكر يف إنشاء سدود أخرى ىلع النيل األزرق شكري

 )بوابة األخبار( يعرقل مسيرة مفاوضات سد النهضة    اإلثيوبيوزير الخارجية: التعنت  

  ج إخرا إثيوبيا تحمل مصر والسودان مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة: تريدان  
 )درب(  امللف إلى مجلس األمن

السيسي ونظيره الجيبوتي يتوافقان حول أهمية تسوية قضية سد النهضة  
 )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/3329323/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329319/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6
https://gate.ahram.org.eg/News/2692880.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329245/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b4%d9%84/
https://gate.ahram.org.eg/News/2693344.aspx
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)بوابة  : نبذل قصارى جهدنا لإلفراج عن الصيادين املحتجزين يف »اريتريا«  شكري
 األخبار(

 ( 21)عربي  د النهضة" تثير نقاشا ساخنا بكلوب هاوس عن أزمة س21"عربي

 ( 21)عربي بدون السودان.. مصر نحو أولى خطوات تدويل قضية مياه النيل 

 )درب( وزير خارجية تركيا ىلع رأس وفد لزيارة مصر مايو املقبل

 )الشروق( السماح بعودة فردين من طاقم سفينة »إيفر جيفن« إلى بالدهما

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/3329250/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329250/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329250/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://arabi21.com/story/1351738/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1351571/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042021&id=eadaa3dc-5320-4857-b2ac-f83771b61ba6
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 )الشروق( كبيرفيديو.. متحدث الري: نعاني من شح مائي  

 ( 21)عربي مباحثات مصرية مغربية تناولت امللف الفلسطيني واألزمة الليبية

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=15042021&id=0524ab1a-cbfc-4ecc-aefe-bacfad94b7d9
https://arabi21.com/story/1351708/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )درب(  استثناء النواب ألخذ لقاح كورونا يستكرزياد بهاء الدين 

 ( الوطن) السيسي يوجه بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس 

 )الوطن( الحكومة: منح لقاح كورونا للعاملين يف السياحة 

 )الوطن( الوطنية  »إعالم الشيوخ« تنعى مكرم محمد أحمد: كان مدافعا عن الدولة

 )الشروق(  الحكومة تبدأ االستعداد لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل 

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%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b0/
https://www.elwatannews.com/news/details/5437999
https://www.elwatannews.com/news/details/5437975
https://www.elwatannews.com/news/details/5438179
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042021&id=e1bf66b8-a490-4715-b8ea-6065b419bae4
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 )الشروق(  اإللكترونيمصدر مسئول ينفي تحصيل غرامات لعدم تركيب امللصق 

 )الوطن(  صيدلة« بسبب »حركة التكليف« 2019و 2018غضب بين خريجي » 

  

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=16042021&id=5bd8c329-9f8e-4b40-b076-3bac69116199
https://www.elwatannews.com/news/details/5439112
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 تطورات املشهد االقتصادي
والبترول  الغاز  بقطاع  واإلنتاج  التنقيب  »إيني« يف  يتابع نشاط شركة   السيسي 

 األخبار(  )بوابة

 )الوطن(  وزير قطاع األعمال العام: تعويضات »الحديد والصلب« جاهزة بعد التسوية

 )الشروق( مصر تبحث الفرص االستثمارية املتاحة يف جنوب السودان

 )الشروق(مليار جنيه  17.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 )الوطن(  ألف موظف لتضمين زيادات يوليو 400»املالية« تستعجل كشوف ترقيات 

 )الشروق(% هذا األسبوع 1.6البورصة تخسر نحو  

  

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/3329531/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5438077
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042021&id=c2485f31-e58f-4c9c-9dec-a17f87729fb2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042021&id=32951025-7431-4c9c-8e97-db218730cb67
https://www.elwatannews.com/news/details/5439241
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042021&id=53ff3bdf-39ef-4e80-a47b-7cad87045c95
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

  نقيب الصحفيين يحيل للنائب العام مذكرة عضوين بمجلس النقابة حول االنتخابات 
 )بوابة األهرام( 

 الصحة 

 )بوابة األهرام( وفاة   41كورونا.. وإصابة جديدة بفيروس  837"الصحة": تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام( اإلمام األكبر ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

 )الوطن(  مكرم محمد أحمد: وقف بقلمه يف صف الوطن ينعىمفتي الجمهورية 

 الزراعة

 )بوابة األهرام(ألف طن زيت صويا  ٨٥التموين تتعاقد ىلع توريد 

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/2693498.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2693456.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2693205.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5438134
https://gate.ahram.org.eg/News/2693230.aspx
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 )بوابة األخبار(  ماليين طن يف موسم توريد القمح 4وزير التموين: نتوقع استالم 

 األقباط

 )بوابة األخبار( ناعية مكرم محمد أحمد: قامة صحفية عظيمةاإلنجيلية 

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/3329986/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329361/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )اليوم السابع(  ألكاديمية ناصر العسكرية الرئيسي يشهد مناقشة البحث  زكي

 )اليوم السابع(  تعاون مع وزارة الصحة والسكانالقوات املسلحة توقع بروتوكول 

الز األلبان  وزيرا  تجميع  مراكز  أداء  دفع  يبحثان  الحربي  واإلنتاج  )بوابة  راعة 
 األخبار(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/4/15/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/5281504
https://www.youm7.com/story/2021/4/15/%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-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/5281477
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329421/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%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%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3329421/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%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%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 April 2021 16 || 224العدد 

 

 

 

 

 

 

 )الدفاع العربي(   مصر تتسلم ثاني فرقاطة لها من إيطاليا من طراز فريم بيرجاميني

″

 

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/2021/04/15/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86/
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 تطورات املشهد السيناوي
قوات راجلة للجيش املصري بقرية التلول ببئر  ل  ه استهداف  عن  والية سيناء يعلن-

 )الرابط( العبد. 

 

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/1382537173396774914/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
منظمة حقوقية تطالب رئيسة البنك األوروبي بضمان التزام مصر بشروط البنك    26

 )درب(  اإلنسان والتعددية والحكم الديمقراطيحول حقوق 

 )الجزيرة(بعد طلب تلقي لقاح كورونا.. من ينقذ أبو الفتوح وبقية املعتقلين؟ 

مصر  بمحكمة  ضابط  ىلع  باالعتداء  اتهامها  من  اإلمام  نهى  املستشارة  براءة 
 )درب( الجديدة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/26-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/14/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%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
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7/
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 )بوابة األخبار(  براءة متهم باغتيال النائب العام هشام بركات

بتكوين تشكيل    10لـ  سنوات    3السجن   إلى    عصابي متهمين  املهاجرين  لتهريب 
 )درب( إيطاليا

  

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/3329580/1/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%87
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-3-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%8010-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%b5/
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