
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص
 January 2021 18||  260العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 جنيهات لصالح أسر الشهداء   5النواب يوافق ىلع فرض ضريبة     
 للحديد والصلب ويدعو لوقف التصفية ري يطالب بلجنة تقصي حقائق  بك  
 د والصلب تنديدا بقرار تصفية الشركة وقفة احتجاجية لعمال الحدي    
 . عامليا   13الجيش املصري يتراجع للمركز الـ   
 . قائد الجيش اإلثيوبي يتهم مصر بدعم الحكومة السودانية  
 والية سيناء تفجر أنبوب الغاز بين إسرائيل ومصر  
ن الدولة العليا« لتوليهم قيادة  متهمين لـ»أم   3النائب العام يأمر بإحالة   

 . بجماعة »املرابطون« 
 

 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(  التجارة الحرة القارية األفريقيةالسيسي يبحث سبل تفعيل اتفاقية 

 الشروق( ) يف عمان هعبد اللأردنية تجمع السيسي وامللك  -قمة مصرية

 )الشروق( لسيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرملان العربي ا

 ( 21)عربي وزير خارجية تركيا يتحدث عن العالقات مع مصر واإلمارات

 ( 21)عربي مليار دوالر؟  23ما دوافع السيسي من مشروع قطار سريع بتكلفة  

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/3230183/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=df926d83-1e8a-4bf5-8c47-b8299746550c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=df926d83-1e8a-4bf5-8c47-b8299746550c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=df926d83-1e8a-4bf5-8c47-b8299746550c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012021&id=b854065f-f5c0-4cc0-b530-42de2655be1a
https://arabi21.com/story/1328962/%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-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://arabi21.com/story/1328949/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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 )بوابة األهرام( مصر ُتدين تصديق إسرائيل ىلع إنشاء وحدة استيطانية جديدة 

اإلدارة   من  باعتذار  يطالب  أديب  باإلمارات عمرو  سفيرها  تغريدة  بسبب   اإلثيوبية 
 )الشروق(

 )اليوم السابع( انطالق أولى الرحالت الجوية من مطار القاهرة إلى الدوحة 

 ( 21)عربي ين السودان وإثيوبيا؟ هل تكسب مصر نقاطا بملف السد إثر التوتر ب

 الرابط() لبحرين "شركاء رئيسيون" للواليات املتحدةتفرد.. اإلمارات وانيف ميف تص

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/2561572.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=71952924-8f09-4e6f-a7ae-1c140c6a2106
https://www.youm7.com/story/2021/1/18/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/5162849
https://arabi21.com/story/1329257/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://24.ae/article/614735/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://24.ae/article/614735/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://24.ae/article/614735/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
ضياء الدين دواد يتقدم بطلب إحاطة للبرملان لرفض تصفية الحديد والصلب: يجب  

 )درب( البديلة تللخياراوقف قرار الحكومة ومنح الفرصة 

املشاركون يف ندوة التحالف حول تصفية “الحديد والصلب” يدعون لتدشين جبهة  
 درب( )ات: هناك “تخسير” متعمد وطنية ملقاومة تصفية الشرك

 الوطن() جنيهات لصالح أسر الشهداء 5النواب يوافق ىلع فرض ضريبة 

  بكري يطالب بلجنة تقصي حقائق برملانية للحديد والصلب ويدعو لوقف التصفية 
 الشروق()

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%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9/
https://www.elwatannews.com/news/details/5233298
https://www.elwatannews.com/news/details/5233298
https://www.elwatannews.com/news/details/5233298
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=70fe0525-f8fa-4386-80ed-dfb2c7db4154
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=70fe0525-f8fa-4386-80ed-dfb2c7db4154
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=70fe0525-f8fa-4386-80ed-dfb2c7db4154
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 )بوابة األخبار(  أداء حكومة مدبولي  ىلع رئيس مجلس النواب: لدينا مالحظات 

 )بوابة األهرام( السيسي يتابع املشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية 

 )بوابة األهرام( والنسيج بكفر الدوار طلب إحاطة حول غلق شركة مصر للغزل 

 )الوطن(  جنيه 2000  شروط الحصول ىلع رخصة »سايس«.. الرسوم ال تتجاوز

 )مصر العربية(  ما هو »الهيدروجين األخضر« الذي ستبدأ مصر يف إنتاجه؟ 

 ()الجزيرة بعد قرار بريطاني جديد.. أسرة مبارك تعتزم املطالبة بتعويضات

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/3230087/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
http://gate.ahram.org.eg/News/2561349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2561296.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5232766
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1565656-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%9F
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
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 )بوابة األخبار(  رئيس الوزراء يشارك يف الجلسة العامة ملجلس النواب

األ قطاع  كافة  وزير  وسنغلق  والصلب  الحديد  مجتمعًيا حول  حواًرا  نفتح  لن  عمال: 
   (درب)الشركات التي ال أمل فيها )فيديو( 

  

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/3230956/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://daaarb.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه بسندات وأذون خزانة 33الحكومة تقترض 

)بوابة    ألف دوالر لدعم الحوكمة االقتصادية  675مليونا و  72بـ  النواب« يقر منحة  » 
 ر(األخبا

 )الوطن( ستعرض أرباح وخسائر شركة الحديد والصلب قطاع األعمال ت

 السيسي يوجه بتوفير املوارد املالية إلنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب 
 )الشروق(

 )بوابة األخبار(  مليار دوالر تمويالت »التعاون الدولي« ملختلف القطاعات 9.8

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/5233110
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230096/1/-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8027-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88675-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230096/1/-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8027-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88675-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230096/1/-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8027-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88675-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230096/1/-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8027-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88675-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/5232822
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16012021&id=7c031c70-89bd-4b07-8107-b7f52f7a0323
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230574/1/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-98-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 )الشروق( % بأسعار األدوات الصحية20شعبة املستوردين: ارتفاع 

 شروق( )ال  جنيه خالل عام لدعم التصدير واملصدرينمليار    21صرفت  معيط: الحكومة  

  

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=17012021&id=4cf2aea4-8402-48b2-a394-f7dfbedb6943
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=d7b8e567-0cf0-4d44-a4dc-d17c375ee9af
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=d7b8e567-0cf0-4d44-a4dc-d17c375ee9af
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=d7b8e567-0cf0-4d44-a4dc-d17c375ee9af
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 ي املجتمع  حورت املاتطور 
 اإلعالم

  وان واحد.. أحمد موسى: انتظروا قريبا تسليم كل الهاربين من اإلخ  200قائمة من  
 )صدى البلد( 

بـ»طرة« املركزة  العناية  اإلنسان:  عن حقوق  مستشفيات    الديهي  أفضل  تضاهي 
 )الوطن(  مصر

 الصحة 

 األخبار(   )بوابة  حالة وفاة  56إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و   890«: تسجيل  صحة »ال

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األخبار( ث  أول تعليق من اإلفتاء حول »زواج التجربة«: قيد الدراسة والبح

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elbalad.news/4659039
https://www.elwatannews.com/news/details/5233910
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230780/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-890-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230725/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9--%D9%82
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   الوطن() باطل األزهر يحرم زواج التجربة يف فتوى رسمية: 

 نقابات وعمال 

 )الشروق( احتجاجية لعمال الحديد والصلب تنديدا بقرار تصفية الشركةوقفة 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( وزير النقل: القطار السريع يربط مصر بدول الجوار

 )الجزيرة(  توقف قطار لخروج عربة عن القضبان بمحطة طنطا

 أخرى

 )الجزيرة(ا حدث؟ رسائل لعمالء شركة مصرية عن مخدرات وبضائع مسروقة.. ماذ 

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/5233694
https://www.elwatannews.com/news/details/5233694
https://www.elwatannews.com/news/details/5233694
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=60a8788e-d09e-4c7d-befc-a064ba1e23b1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230004/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/1/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/16/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الدفاع العربي(  عامليا 13الجيش املصري يتراجع للمركز الـ 

 ″

 )الدفاع العربي(  قائد الجيش اإلثيوبي يتهم مصر بدعم الحكومة السودانية

 )الخارجية األمريكية(تصريح وزير الخارجية األمريكي الخاص بمصر 

 ( 21)عربي رئيسا مخابرات األردن ومصر يجتمعان بعباس يف رام الله

سكوربيون غواصات  ىلع  الحصول  من  تقترب  املصرية  الفرنسية   2000- البحرية 
 )الدفاع العربي(  املتطورة

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/2021/01/16/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%80-13-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/16/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83/
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1350065199596748800
https://arabi21.com/story/1329166/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84
https://www.defense-arabic.com/2021/01/16/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d9%88/
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البحرية شركة لورسن األملانية    البحرية املصرية تعقد صفقة مع عمالق الصناعة 
 )الدفاع العربي( 

 ( 21)عربي السيسي: تهديدنا بشأن سرت كان هدفه صون املسار السياسي

إلكت الخدمات بمجمع  القوات املسلحة تطلق موقعا  )بوابة    املعاديرونيا لتقديم 
 األخبار(

 الشروق( ) لدفاع يصدق ىلع قبول دفعة جديدة من األطباء البشريينوزير ا

 

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/2021/01/15/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5/
https://arabi21.com/story/1329032/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230055/1/%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%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230055/1/%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%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=bfaa9865-cb88-4d53-9fec-281dad020bb0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=bfaa9865-cb88-4d53-9fec-281dad020bb0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=bfaa9865-cb88-4d53-9fec-281dad020bb0
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الرابط(  والية سيناء تفجر أنبوب الغاز بين إسرائيل ومصر

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف الية ملتعاونين مع الجيش املصري قرب -
 لرابط()احاجز الرواس شرق منطقة الشيخ زويد. 

نتيجة انفجار    112  الدفعةنقيب مقاتل محمد عمرو من قوة  أفادت تقارير عن مصرع ال-
 )الرابط( يف شمال سيناء.  عبوه ناسفه

 

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/1351034325974872065
https://twitter.com/Oded121351/status/1351030083193024512/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1351030083193024512/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1351030083193024512/photo/1
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1350495401535823874
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 ( 21)عربي ماذا يستفيد السيسي من قرار أمريكا ضد "والية سيناء" و"حسم"؟ 

 

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/1329206/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D9%85
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 تطورات املشهد األمني 
متهمين لـ»أمن الدولة العليا« لتوليهم قيادة بجماعة    3النائب العام يأمر بإحالة  

 )املصري اليوم( »املرابطون«

 ( 21عربي ) وان بينها ميراث مرسي ألبنائهمن قادة اإلخ 89حكم بمصادرة أموال  

 )الشروق(   اعاتبعد خالد داود.. مصادر ترجح اإلفراج عن الصحفي هشام فؤاد خالل س

حمدي الصحفي  املصور  مع  التحقيق  انتهاء  العربية:  واتهامه    الشبكة  الزعيم.. 
 )درب( باالنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

حسن   محمد  حبس  تجديد  نظر  وباحث..  سيناوي  وناشط  ومحامية  صحفي 
 )درب(  قضايا 4وهدى عبد املنعم وأشرف الحفني وباتريك جورج يف 

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/2236120
https://arabi21.com/story/1329157/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-89-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=12403074-91eb-4439-80b1-ec2894e2788f
https://daaarb.com/%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-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/
https://daaarb.com/%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/
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 الجزيرة( )عاما   40تزوج وترقى ثم تقاعد.. مصري ينتحل صفة ضابط لـ 

 ( 21)عربي   أشهر   4ظهور شقيق إعالمي مصري بنيابة أمن الدولة بعد إخفائه قسريا  

 (21)عربي  صياد من غزة بعد قتلها اثنين من إخوته مصر تفرج عن

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/miscellaneous/2021/1/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-39-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2021/1/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-39-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2021/1/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-39-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://arabi21.com/story/1329260/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://arabi21.com/story/1329178/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%AA%D9%87
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