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 January 2021 12||  256العدد ||  يف الصحافة  بار الشأن املصرينشرة يومية ترصد أهم أخ

 

 ات حل الدولتين  اجتماع القاهرة الرباعي محاولة إلحياء مفاوض  
 مصر ترفع الحظر الجوي املفروض ىلع رحالت الطيران القطرية   
 وزراء مرشحون للرحيل.. هل تشهد مصر تعديال وزاريا وشيكا؟    4 
 عاما.. وفصل املناجم يف شركة مستقلة    67تصفية "الحديد والصلب" بعد   
 التعليم  هآرتس تكشف كيف اشترت اإلمارات مصر.. وأهداف السيطرة ىلع   
 اإلسكندرية  القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من   
 هجوم إقتية أكبر عمليات والية سينا يف السنوات األخيرة  
 محكوم عليهم باإلعدام من سجن مصري   3هروب   

 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 
ي يف أخبار املشهد املصر

 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
 ( 21عربي) اجتماع القاهرة الرباعي محاولة إلحياء مفاوضات حل الدولتين 

 (ةزيرالج) ساؤالت بشأن الدور املصريمع إعادة تشكيل تحالفات املنطقة.. ت 

بوابة  ) السيسي: نتطلع لنقل التكنولوجيا الفرنسية يف املجاالت التنموية بمصر
 (األخبار

 )بوابة األخبار(  مصر تؤكد موقفها الثابت والداعم للحكومة الشرعية اليمنية

 ( 21عربي) الرياض و"االنتقالي" يرحبان بنية أمريكا تصنيف الحوثي "إرهابية"

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/1327747/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/11/%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3223890/1/%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%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3223890/1/%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%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3223890/1/%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%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3223890/1/%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%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3223890/1/%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%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3223890/1/%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%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3223789/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7
https://arabi21.com/story/1327819/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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القائم ىلع أسس سليمة شكري اإلنسان  النقد املوضوعي مللف حقوق  نتقبل   :  
 (الشروق)

 ( بوابة األهرام) ألفضللاملنطقة السيسي: تسوية القضية الفلسطينية سيغير 

مدير   تستقبل  الهجرة  »يونيدوزيرة  بالصناعة« و الـ  »مصر تستطيع  للتعاون يف   »  
 ( بوابة األخبار)

 )بوابة األهرام(  مصر ترفع الحظر الجوي املفروض ىلع رحالت الطيران القطرية 

 (الشروق) ذين روسيا ومصر تدخل حيز التنفياتفاقية التعاون االستراتيجي ب

 )الشروق( شكري يبحث مع نظيره األملاني العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية

 (21عربي) قطر تبدي استعدادها للوساطة بين السعودية وتركيا

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=11012021&id=4f60ddce-c337-4d28-955b-b94eafec56c8
http://gate.ahram.org.eg/News/2558052.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3224510/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9
http://gate.ahram.org.eg/News/2558267.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012021&id=b9c58c3b-4cf8-4b42-84c4-3439826ed16a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012021&id=1646b024-e8c7-41d8-847f-eb74c0994095
https://arabi21.com/story/1327919/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 ( الجزيرة)  ملفاوضات سد النهضة ويلوح بخيارات أخرى  السودان يقدم شروطا للعودة

 
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/2021/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( مصر العربية)  وزراء مرشحون للرحيل.. هل تشهد مصر تعديال وزاريا وشيكا؟  4

 ( بوابة األهرام) مقعدا  316و"مستقبل وطن" يقود بأغلبية الـ .. ينطلق 2021نواب 

 )بوابة األهرام( مطار القاهرة الجوي ينفي شائعات تعرض حقائب الركاب للسرقة

وفق أرقى املعايير    الروبيكييوجه بتنفيذ املشروعات املكملة ملدينة  السيسي  
 ( اليوم السابع)

 الوطن( ) بكري: التوافق ىلع الجبالي رئيسا للمجلس وأبو العينين وسعد وكيلين

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1565314-4-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9%D8%9F
http://gate.ahram.org.eg/News/2557964.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2557782.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1/5153359
https://www.elwatannews.com/news/details/5219470
https://www.elwatannews.com/news/details/5219470
https://www.elwatannews.com/news/details/5219470
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 ( 21عربي) ما رسائل نظام السيسي من الكشف عن رفاهية رجال مبارك بالسجون؟ 

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/1327867/%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
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 تطورات املشهد االقتصادي
بوابة  )  . وفصل املناجم يف شركة مستقلة عاما.   67بعد    تصفية "الحديد والصلب"

 (األهرام

 (الوطن)  أشهر 9مليون دوالر يف   75بـ تقرير: مصر صدرت غذاء للسودان 

 (بوابة األهرام) مليار جنيه  21املالية تطرح أذون وسندات خزانة بقيمة  

 (الشروق) أعوام 4الحكومة من القوى العاملة: ال يوجد تعيينات يف 

 ( مصر العربية) الضرائب واملصريون.. تاريخ طويل من فقدان الثقة يعوق التطوير

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2558070.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2558070.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2558070.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2558070.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2558070.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2558070.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5216675
http://gate.ahram.org.eg/News/2557790.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012021&id=a710a268-790b-4c6f-a0b9-35ffd8d19c34
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1565313-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9%C2%BB
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 (الشروق) : ال يوجد صحفي يف مصر تم توجيه التهم إليه بسبب التعبيرشكري

 ( الشروق) إصابة اإلعالمي مفيد فوزي بفيروس كورونا

 التعليم 

  . وأهداف السيطرة ىلع نظام التعليم بها مصر.هآرتس تكشف كيف اشترت اإلمارات  
 ( نوافذ)

 الصحة 

 (الشروق) طبيب  300. وارتفاع الشهداء إلى بكورونا.من أعضائها توفوا   6: األطباء

 ( زيرةالج)  اهظة ألسطوانات األكسجين ومرضى كورونا يستغيثونمصر.. أسعار ب

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=11012021&id=4d744adc-93fb-4915-b520-43384448461c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012021&id=f301199d-a9c5-4578-bd7c-b988c6af565b
https://nwafez.com/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012021&id=a613aa14-c668-4b6a-a5ce-29532d90fba9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/11/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%804000
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 ( بوابة األخبار)  وزيرة الصحة: الشبورة تسببت يف زيادة أعداد وفيات كورونا

 )بوابة األخبار(  وفاة 52حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و  961الصحة: تسجيل 

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/3223793/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3224331/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-961-%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%D9%88
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 العسكري  املشهدت اتطور 
"بورسعيد"   الشبحية  الفرقاطة  تتسلم  البحرية  اإلسكندرية القوات  ترسانة    من 

 ( بوابة األهرام)

وتع تطهر  املسلحة  مجالقوات  األولىقم  االنعقاد  قبل جلسة  النواب  اليوم )  لس 
 ( السابع

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2557793.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%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%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5153399
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%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%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5153399
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%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%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5153399
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%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%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5153399
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%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%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5153399
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%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%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5153399
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 تطورات املشهد السيناوي
 (الرابط) أكبر عمليات والية سينا يف السنوات األخيرةهجوم إقتية 

 

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/1347851421014773761
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21عربي) محكوم عليهم باإلعدام من سجن مصري 3هروب 

السجن  داخل  مبارك  رجال  بترف  أبيها  معاناة  تقارن  حسين  محمود  الزميل    ابنة 
 (الجزيرة)

 
  

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/1327784/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-3-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/12/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9
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