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 January 2021 21||  263العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 شيفرون األمريكية تستثمر يف مد خطوط الغاز اإلسرائيلي ملصر  
 قطر ومصر تعيدان العالقات الدبلوماسية بينهما  
 ارجية والبديل خليجي رحل من مصر.. األسباب خ بنوك لبنان ت  
 مليار جنيه   13.9الوطنية للصحافة: إجمالي ديون املؤسسات القومية بلغ   
 ملاذا تراجع تصنيف الجيش املصري رغم صفقات السالح الضخمة؟  
 قائد مصري يكشف عن خطة الجيش املصري يف ليبيا  
حة اتهام تشمل القتل  قضية ريجيني.. النيابة اإليطالية تحيل للمحكمة الئ  

 ضباط مصريين   4العمد ضد  
 

 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، ةوتحليلي

 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
 )بلومبيرج( شيفرون األمريكية تستثمر يف مد خطوط الغاز اإلسرائيلي ملصر 

  "رجل البنتاغون املفضل".. لهذه األسباب لن يستطيع بايدن الضغط ىلع السيسي 
 )الجزيرة(

 جزيرة( )ال بينهما  قطر ومصر تعيدان العالقات الدبلوماسية

 يوز( )البوابة ن مصر ترحب باتفاق األطراف الليبية يف إطار املسار الدستوري

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-19/chevron-to-invest-in-pipelines-to-export-israeli-gas-to-egypt
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2021/1/20/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.albawabhnews.com/4246095
https://www.albawabhnews.com/4246095
https://www.albawabhnews.com/4246095
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 (21)عربي لتراشق اإلعالمي بينهما؟ هل تنجح مصر وقطر بوقف ا

العاملي األغذية  برنامج  مع  تفاهم  مذكرة  ىلع  باملوافقة  جمهوري  )بوابة    قرار 
 بار(األخ

بينها وقف بناء جدار املكسيك وإلغاء حظر السفر من الدول اإلسالمية.. بايدن يوقع  
 )درب( أمرا تنفيذيا إللغاء سياسات ترامب  15

   ()سي إن إن امب منها تبطل قرارات سابقة لتر 9أمرًا تنفيذيًا  17بايدن يوقع 

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/1330046/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234180/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234180/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234180/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234180/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b3%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b8%d8%b1/
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/executive-actions-biden/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/executive-actions-biden/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/executive-actions-biden/index.html
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 تطورات السياسة الداخلية
عبد  النواب..  قاعة  من  إخراجه  واقعة  يسالعليم    بعد  باملادة  داود  من    112تشهد 

 )درب( الدستور ويؤكد: لم نخالف الالئحة وسياسة االنتقام جاهزة

 هرام()بوابة األ ي ىلع قانون األحوال الشخصيةمجلس الوزراء يوافق بشكل نهائ

 )الوطن(  سنة 20الحكومة توافق ىلع تغليظ عقوبة ختان اإلناث: تصل للسجن  

 )الوطن( مصير مشترك ألموال »مبارك وبن علي« املجمدة يف البنوك األجنبية 

 )الوطن( مليار جنيها ضمن »حياة كريمة«    02بـ  قرية    24الحكومة توافق ىلع تطوير  

 )بوابة األخبار(  قرارات جمهورية لتخصيص أراض إلقامة مشروعات مختلفة 4

 

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%a8%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a9-%d8%a5%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://gate.ahram.org.eg/News/2563214.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563214.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563214.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5241222
https://www.elwatannews.com/news/details/5237730
https://www.elwatannews.com/news/details/5241254
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234196/1/4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88
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 )الشروق( بد العليم داود رئيسا للهيئة البرملانية لحزب الوفدد عمحم

 )بوابة األهرام(  2020يف مكافحة اإلرهاب   تقرير الخارجية املصرية يبرز دور األزهر

 ( 21)عربي تأسيس أحزاب مصرية بالخارج يثير جدال بين مؤيد ومعارض

   

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=20012021&id=f48d62f3-0fa7-44eb-8739-fcef64262040
http://gate.ahram.org.eg/News/2563284.aspx
https://arabi21.com/story/1329946/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )مصر العربية(  بنوك لبنان ترحل من مصر.. األسباب خارجية والبديل خليجي

  مليار دوالر يف جائحة كورونا   9.8بـ    املشاط: مصر استطاعت تأمين تمويالت تنموية
 )بوابة األخبار( 

إسترليني جنيه  مليار    1.7نوريل يف مصر بمبلغ  بريطانيا تدعم إنشاء خطين للمو
 )بوابة األخبار( 

وزارة   مع  األحمر  البحر  بترولية جديدة يف  اتفاقية  توقع  مصر  )بوابة  البترول  شل 
 هرام(األ

 )املصري اليوم( الجاريتقرير: مصر تواجه عجًزا مزدوًجا فى املوازنة والحساب 

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%B1/1565840-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3233549/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3233522/1/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5
http://gate.ahram.org.eg/News/2563142.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563142.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563142.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563142.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2237874
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 هرام( )بوابة األدية ت االقتصازيادة العالقالإبراهيم العربي يستقبل سفير تونس 

 )الوطن(  ألف يورو 020بـ صر بانية ملمنحة إس

 )الشروق(  مجلس إدارة جهينة يقبل استقالة صفوان ثابت 

»رويترز«: ازدهار الشركات اململوكة للدولة يف مصر يدفع القطاع الخاص إلى الظل  
 )املصري اليوم(

 )بوابة األخبار(   قرار جمهوري باملوافقة ىلع اتفاقية لتطوير تجارة الجملة يف مصر

  

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/2563021.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563021.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563021.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5241242
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012021&id=0ca1be66-bc79-41c6-be53-222a025141bf
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2237822
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234193/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(   مليار جنيه  13.9ديون املؤسسات القومية بلغ    إجماليالوطنية للصحافة:  

 )الوطن( نتخابات االشبانة: لجوء الصحفيين ملجلس الدولة ليس ذريعة لتأجيل 

 الصحة 

 )بوابة األهرام(   حالة وفاة  51إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و  789»الصحة«: تسجيل  

 مؤسسات دينية 

 )الجزيرة(  األزهر يرد بقوة ىلع هجوم رئيس أساقفة أثينا ىلع اإلسالم 

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=20012021&id=bf21934e-e2e1-489c-8f67-06571b6ba1b1
https://www.elwatannews.com/news/details/5241154
http://gate.ahram.org.eg/News/2563449.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي اجع تصنيف الجيش املصري رغم صفقات السالح الضخمة؟ ملاذا تر

موقع عسكري إسرائيلي: مصر تريد الحصول ىلع ثماني غواصات لفرض حصار بحري  
 )األمن والدفاع العربي(  ىلع إسرائيل أثناء الحرب

 )الدفاع العربي(  ي يكشف عن خطة الجيش املصري يف ليبياقائد مصر

مروحيات كدفعة    5املصري ينمو مع تسلم عدد    AW-149أسطول مروحيات  
 )األمن والدفاع العربي(  2020أولى أواخر 

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/1330014/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
https://www.defense-arabic.com/2021/01/20/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/19/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-aw-149-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af/
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 )الوطن(  باتباع إلجراءات كورونا القوات املسلحة تواصل »حياتك أمانة«.. وتطالب 

 

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/5241174
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 تطورات املشهد السيناوي
  املحلية الصنع يف سيناء ألول مرة   ST-500و  ST-100الجيش املصري ينشر مدرعات  

 فاع العربي( )الد

 

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/2021/01/20/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-st-100-%d9%88-st-500-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/20/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-st-100-%d9%88-st-500-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/20/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-st-100-%d9%88-st-500-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1/
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 تطورات املشهد األمني 
قضية ريجيني.. النيابة اإليطالية تحيل للمحكمة الئحة اتهام تشمل القتل العمد  

 ة()الجزير  ضباط مصريين 4ضد 

وإسراء   املصري  ماهينور  تجديد حبس  الفتامحام:  ورضوى    حعبد  مجدي  وسوالفة 
 رب()د   أمن دولة 488القضية يوما يف   45محمد 

سبيل   تخلي  الجنايات  محام:  القضايا..  وأرقام  يف    23باألسماء  قضية    11متهما 
 )درب( سياسية باتهامات نشر أخبار كاذبة

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/politics/2021/1/21/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/21/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/21/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
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