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 January 2021 19||  261العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 قطر لـ»دول الخليج«: حان الوقت لفتح حوار مع إيران   
 ثورة يناير    لوموند: مصر تحول ميدان التحرير لسكنة عسكرية وتسعى ملحو  
 طلعت مصطفى  مليون متر مربع لـ    21ىلع غرار مدينتي: اإلسكان تبيع   
 تحقيق يكذب رواية حكومة مصر بواقعة "نقص األكسجين")فيديو(   
 زير الدفاع ورئيس األركان يلتقيان رئيس األركان اليوناني  و  
 آليات    6من الجيش وتدمير وإعطاب    10والية سيناء تعلن مقتل وإصابة   
 صفوت الشريف.. صراع ضابط املخابرات مع سعاد حسني وعمر خورشيد  
 من اإلسالميين للدولة؟   89هل خالف السيسي الدستور بنقل أموال   

 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

 ريق الرصــدف

 

، 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
 (يةمصر العرب ) «: حان الوقت لفتح حوار مع إيرانالخليج قطر لـ»دول 

 ( 21عربي) عاهل األردن والسيسي يتفقان ىلع تنشيط "عملية السالم"

 )الوطن(  حباط محاولة هجرة غير شرعية ألشخاص بينهم مصريون يف املغربإ

 )الشروق( قتحذير سوداني من امللء الثاني لسد النهضة قبل التوصل التفا

 )الشروق(  ة الليبية وملف سد النهضةبفعالية يف األزم مدبولي: مصر تحركت 

اهتمام   تؤكد  القارية   السيسيالخارجية  الحرة  التجارة  اتفاقية    بتفعيل 
 (الشروق)

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%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1565750-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AD%C2%BB--%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1329458/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/5234550
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=22357303-9176-4067-876d-317b97eb1452
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=f7daeef8-8672-4b1b-a7f9-e194fcb7e619
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012021&id=e228fccf-c1af-4491-a705-f1e32329a7d2
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يوجد   ال  قانون:  أزأي  أستاذ  لحل  النهضةبوادر  اإلفريقي   مة سد  االتحاد    من خالل 
 (الشروق)

 ( اليوم السابع) رئيس وزراء األردن فى العاصمة عمان  يلتقيالسيسى 

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=19012021&id=15eb74c6-e6d6-4448-bf32-4832c8d095f3
https://www.youm7.com/story/2021/1/19/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/5164614
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( الجزيرة)  ثورة ينايرعسكرية وتسعى ملحو    لسكنةلوموند: مصر تحول ميدان التحرير  

 )مصر العربية(  استجوابات برملانية 7. و التصفية.عمال »الحديد والصلب« يرفضون 

)بوابة  ملانية املختصة  حلية للجنة البررئيس »النواب« يحيل بيان وزير التنمية امل
 األخبار(

 )بوابة األخبار(  برملانية تتقدم بطلب إحاطة بسبب عجز أطقم التمريض

 )بوابة األخبار( سات البرملانية  املركز املصري يعلن عن تأسيس وحدة للدرا

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/reports/2021/1/19/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1565711-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%87%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231398/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231398/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231398/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231392/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%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-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%B7%D9%82%D9%85-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231370/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231370/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7
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ي املحافظين تساءل  بكري  اختيار  أسس  عن  النواب  ملجلس  العامة  الجلسة    أمام 
 )بوابة األهرام( 

 )الشروق(  ضياء داود: ال يجب أن تنتهي جلستنا مع الحكومة إلى مجرد فضفضة

 ( 21)عربي ر املبارياتضريبة ىلع تذاكر حضو "النواب املصري" يفرض

 )الجزيرة( يف ذكرى يناير العاشرة.. هذا مصير الثوار ورموز مبارك 

 ( الوطن) بالقطاع الخاص عمال »الحديد والصلب«ب خطة حكومية الستيعا

 ( 21عربي)  نائب مصري يثير حفيظة الفنانين: يسعون يف األرض فسادا

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/2561873.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=c5c493a3-382d-4fea-b781-e460fa2f5c44
https://arabi21.com/story/1329308/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/18/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5237190
https://arabi21.com/story/1329493/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
غر تبيع  ىلع  اإلسكان  مدينتي:  مصطفى مليو  21ار  طلعت  هشام  لـ  مربع  متر    ن 
 )نوافذ( 

مصر  مع  »سيمنز«  عقد  تفاصيل  تكشف  أملانية  صحيفة  الشركة..  بتاريخ     األضخم 
 ( مصر العربية)

 )بوابة األخبار( مليارات جنيه    051بـ  رئيس الوزراء: نجحنا يف فض التشابكات املالية  

 )بوابة األهرام(   مليار جنيه بانتظار تحصيل الحكومة.. تعرف ىلع السبب   11»بكري«:  

)بوابة  اتفاقية تصنيع السيارة "نصر" بالتعاون مع دونج فنج الصينية  توقيع  
 األهرام(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://nwafez.com/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-21-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA/
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1565752-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB----%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231108/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2561897.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2561959.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2561959.aspx
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خصصنا   ا  11مدبولي:  القطاع  لدعم  إضافية  جنيه  كورونا مليار  أزمة  وقت    لطبي 
 )الوطن(

 )بوابة األخبار( نيه يف ختام التعامالتمليار ج  1.5»البورصة املصرية« تفقد 

مليار يورو    2.13يار يورو بمصر من إجمالي  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يستثمر مل
 )بوابة األهرام( 

  يه حصيلة قانون التصالح يف مخالفات البناء مليار جن  16.8ة املحلية:  وزير التنمي
 )املصري اليوم(

التالغرف الخامات من إفريقيا   70جارية باإلسكندرية:  ة    مليار جنيه واردات مصر من 
 )املصري اليوم(

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/5235230
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231329/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D8%AE
http://gate.ahram.org.eg/News/2561769.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2236930
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2236773
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 ( بوابة األهرام)  عاًما  50يف  تريليون جنيه فاتورة التشابكات املالية الحكومية 45

  

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/2562089.aspx
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 ي املجتمع حور ت املاتطور 
 اإلعالم

ملحاكمة   يدعو  مصري  مذيع  زوجها..  نجل  بقتل  الشريف  لصفوت  اتهامها  عقب 
 )الجزيرة(اعتماد خورشيد 

 الصحة 

 ( 21عربي ) يكذب رواية حكومة مصر بواقعة "نقص األكسجين")فيديو(  تحقيق

 )بوابة األخبار(  %78.5كورونا لـ  بيانات »الصحة« تكشف تراجع نسب شفاء مرضى 

كورونا الصحة   لقاحات  توزيع  بشأن  كارثي”  أخالقي  “فشل  من  تحذر    العاملية 
 )الجزيرة(

 )بوابة األهرام(   وفاة  55وإصابة جديدة بفيروس كورونا..  878"الصحة": تسجيل 

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/2021/1/18/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%84
https://arabi21.com/story/1329404/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3231902/1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/18/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%81%d8%a7-%d9%81%d8%b4%d9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2562232.aspx
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 لزراعةا

 ( الشروق) قد أسبوع القاهرة الرابع للمياهوزير الري يبحث الترتيبات الالزمة لع

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=19012021&id=554d95bc-2f1b-4cea-b582-cbcb94480dda
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الوطن(  ن اليوناني وزير الدفاع ورئيس األركان يلتقيان رئيس األركا

 (املصري اليوم) مصر ترسل طائرة مساعدات طبية للمملكة األردنية الهاشمية

أثناء االختبارات    ST-500 LTVاملدرعة  و  ST-100 MRAPصور للمدرعة مصرية الصنع  
 (الرابط) امليدانية يف صحراء #سيناء

 

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/5236002
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2236849
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1351000913171910661


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 19 ||  261العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد السيناوي
 (الرابط) آليات 6من الجيش وتدمير وإعطاب   10والية سيناء تعلن مقتل وإصابة 

 )الرابط(  والية سيناء تستهدف آليات للجيش جنوب بئر 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/1351391098841800704
https://twitter.com/Oded121351/status/1351176680145100805
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة(  صفوت الشريف.. صراع ضابط املخابرات مع سعاد حسني وعمر خورشيد

 )الشروق(  ألف جنيه 80 غرامةل املرور وأصدقائه و أشهر مع اإليقاف لطف 6س الحب

 ( 21)عربي من اإلسالميين للدولة؟  89هل خالف السيسي الدستور بنقل أموال 

  

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/arts/2021/1/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=7786642a-a4c0-4771-8919-d044e5fac945
https://arabi21.com/story/1329319/%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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