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 ر ــمص
 January 2021 6||  252العدد ||  يف الصحافة  ملصرينشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن ا 

 

 مصر توقع ىلع بيان العال للمصالحة العربية   
 أكاديمي سعودي: خالف قطر ومصر ربما يستمر بشكل ثنائي   
 NYT  السعودية وحلفاؤها لم يحققوا شيئا من حصارهم لقطر : 
 تلت الثورة املضادة يف مصر ثورة يناير  كيف ق  
 والية سينا تستهدف آلية عسكرية للجيش املصري بعبوة ناسفة   
 مصور فيديو "موتى كورونا"  تخلي سبيل  بعد ضغوط شعبية.. النيابة   
 أيام ىلع اختفاء خلود سعيد بعد إخالء سبيلها   10املحامي محمد عواد:   
 السيسي" يف منح الضبطية القضائية؟   ما داللة توسع "حكومة  

 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.  ة،الصحاف

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 داملرص 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(  مصر توقع ىلع بيان العال للمصالحة العربية

 ( 21عربي) العال".. وأخرى "غائبة" بنود مهمة يف "إعالن 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 21عربي)  أكاديمي سعودي: خالف قطر ومصر ربما يستمر بشكل ثنائي

وقط العربي  الرباعي  بين  الكاملة  العالقات  يعلن عودة  السعودي  الخارجية    ر وزير 
 ملصري اليوم(ا)

 

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/3217220/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1326609/9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9
https://arabi21.com/story/1326621/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2227280
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 ( بوابة األخبار) زير املالية القطري يصل القاهرة بطائرة خاصةو

 غاضب ... والسيسي  خليجلقمة اضغوط سعودية وأميركية خلف تمثيل مصر يف  
 ( الجديد العربي)

 وابة األخبار( ب)التعاون .. والسيسي: حريصون ىلع للسيسيترامب يرسل تحياته 

 الوطن( ) « يبحث ملف السد اإلثيوبي مع وزير الخزانة األمريكيي عبد العاط»

 ( الوطن) السيسي يستقبل املبعوث الخاص لرئيس غانا

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/3217370/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9?utm_source=Facebook&utm_medium=ATV
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3217401/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-
https://www.elwatannews.com/news/details/5202943
https://www.elwatannews.com/news/details/5202943
https://www.elwatannews.com/news/details/5202943
https://www.elwatannews.com/news/details/5202987
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  : تسوية القضية الفلسطينية سيغير واقع املنطقة بأسرها إلى األفضل السيسي
 ( اليوم السابع)

NYT( 21عربي)  : السعودية وحلفاؤها لم يحققوا شيئا من حصارهم لقطر 

 ( مصر العربية)  تعذر مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تماطل والسودان قلق

 ( 21عربي)  كاتب إسرائيلي: املصالحة الخليجية فرصة لضرب إيران عسكريا

 ( 21)عربي ما تداعيات املصالحة الخليجية ىلع حسم امللف الليبي سلميا؟ 

  

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/2021/1/5/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89/5144752
https://arabi21.com/story/1326510/NYT-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1564788-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%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--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82
https://arabi21.com/story/1326567/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1326557/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( )هاآرتسكيف قتلت الثورة املضادة يف مصر ثورة يناير 

 ( وطنال) نتقال الحكومة لـ»العاصمة اإلدارية«اقش خطة اين  السيسي

 ( 21عربي) استهجان بمصر بعد حضور وزيرة الصحة زفافا دون تدابير وقائية

 ( الوطن) مدبولي يتابع موقف تنفيذ منظومة التحول للري الحديث 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-egypt-s-fleeting-arab-spring-how-to-kill-a-revolution-1.9421450
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-egypt-s-fleeting-arab-spring-how-to-kill-a-revolution-1.9421450
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-egypt-s-fleeting-arab-spring-how-to-kill-a-revolution-1.9421450
https://www.elwatannews.com/news/details/5202995
https://arabi21.com/story/1326481/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/5204011
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( )ماركت إيكونوميكستراجع مؤشر مدراء املشتريات يف مصر 

عقبات لزيادة استثمارات الشركات األمريكية فى    أيوزير املالية: مستعدون إلزالة  
 (بوابة األهرام) مصر

 (بوابة األخبار)  مليار دوالر 40.06البنك املركزي: ارتفاع االحتياطي النقدي إلى 

مج يف  املصري  للجانب  رئيًسا  العربي  املصري  إبراهيم  االقتصادي  التعاون    – لس 
 (بوابة األهرام) الكويتي

  شركات غير ملتزمة بمنظومة الفاتورة اإللكترونية إلى النيابة   5املالية: إحالة  
 ( بوابة األخبار)

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/837369c0460f4f6886638d20508e0ece
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/837369c0460f4f6886638d20508e0ece
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/837369c0460f4f6886638d20508e0ece
http://gate.ahram.org.eg/News/2555291.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3217256/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82
http://gate.ahram.org.eg/News/2554878.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3217974/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9
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 ( بوابة األهرام) بين مصر و»اإلسالمي للتنمية« يف عامين  مليارات دوالر  3تمويالت بـ  

 ( الوطن) أرباح »مشاهير السوشيال«بعد إخضاعها للضرائب.. 

 ( اليوم السابع) شهور 3أسعار البنزين ثابتة ملدة 

  

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/2555065.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5203691
https://www.youm7.com/story/2021/1/6/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%80/5145486
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

أدوات  ضد  املوقف  تحديد  الخليجية  املصالحة  إيجابيات  من  أديب:  الدين  عماد 
 ( الشروق) التخريب باملنطقة

 )الشروق(  : مصر لن توافق ىلع شيء ال يحقق مصالحها محمد مصطفى شردي

 )الشروق( نقطة واحدة: السياسة متغيرة وال يمكن أن تقف عند  شريف عامر

 )الشروق(  خيري رمضان عن املصالحة الخليجية: مصر ال تغلق أبوابها يف وجه أحد

 الشروق() : مصر كانت ومازالت غير مسرورة بأي قطيعة أو مشكالتتامر أمين 

 روق( )الش : لن نتنازل عن أي من املطالب املصريةأحمد موسى

 (الشروق) تجاهها موقفي أغيرأحمد موسى: ال أطمئن لـ قطر.. ولن 

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=06012021&id=3d44d3c8-9e1b-449e-acb9-e90c695fe845
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=d490345a-a187-4a2a-bed0-4a5cf56f822e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=fc9e9830-b888-49a2-8df2-04f49aff680a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=7ab8594d-9160-48db-b0e4-5bba3450f3c5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=eb86e84c-c73b-4244-af21-60a98d29bdc0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=eb86e84c-c73b-4244-af21-60a98d29bdc0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=eb86e84c-c73b-4244-af21-60a98d29bdc0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=b9cedcb8-12cd-4986-9266-c2a97833f36d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=b9cedcb8-12cd-4986-9266-c2a97833f36d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=b9cedcb8-12cd-4986-9266-c2a97833f36d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=97242f2b-a262-402b-9630-9f9800fb6218
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 الصحة 

 )بوابة األهرام( حالة وفاة 55جديدة بفيروس كورونا.. وحالة   1119الصحة: تسجيل 

 دينية مؤسسات 

 (الشروق) األوقاف: نستهدف الوصول بعائداتنا إلى ملياري جنيه

 (الشروق)  شيخ األزهر ينعى ضحايا حافلة املعتمرين املصريين بالسعودية

 الزراعة

 ( بوابة األخبار) للمزارعين بفائدة ُميسرةوزير الري: قروض من البنوك الوطنية 

 (املصري اليوم) أشهر 3تجديد قرار وقف تصدير الفول املصري ملدة 

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/2555200.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=bcc12188-4b3e-48bc-8dfd-d5a6584414c3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012021&id=3076f4c1-401c-46d0-8b93-2ad2ef6e8d47
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3217972/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2227698
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 الطرق واملواصالت

  2021% من األعمال اإلنشائية للقطار املكهرب وتشغيله أكتوبر  71.5النقل: انتهاء  
 (الوطن)

 األقباط

 (الشروق)  امليالد املجيدالسيسي يهنئ طائفة األقباط اإلنجيلية بعيد 

 (بوابة األهرام) تواضروس يترأس قداس عيد امليالد من دير األنبا بيشوي

 أخرى

 ( بوابة األخبار) معتمرًا مصريًا فى السعودية  16وإصابة  3»جمل« وراء مصرع 

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/5202251
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012021&id=7880d41c-df24-4074-b450-86c5ffdf4bff
http://gate.ahram.org.eg/News/2555236.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3217856/1/-%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-3-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-16-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 6 || 252العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
بعيد امليالد: »مواقفكم الوطنية أكدت أن شعب مصر    تواضروسوزير الدفاع مهنًئا  

 (بوابة األهرام) نسيج واحد« 

 

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/2555104.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 ( بطالرا) والية سينا تستهدف آلية عسكرية للجيش املصري بعبوة ناسفة

 

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/1346483952182206464
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 تطورات املشهد األمني 
بعد ضغوط شعبية.. النيابة املصرية تخلي سبيل أحمد ممدوح مصور فيديو "موتى  

 الجزيرة( ) كورونا"

ديسمبر    13بعد إخالء سبيلها  أيام ىلع اختفاء خلود سعيد    10املحامي محمد عواد:  
 (درب) دون تنفيذ القرار

 )املعهد املصري للدراسات(( 7قضية ريجيني يف اإلعالم اإليطالي )

  مواطنا مع احتفاظهم بـ»املصرية«   22لـ »الداخلية« تمنح الجنسية األجنبية  
 (الوطن)

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/2021/1/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD
https://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%88/
https://eipss-eg.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-7/
https://www.elwatannews.com/news/details/5203887
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 ( 21عربي)  ما داللة توسع "حكومة السيسي" يف منح الضبطية القضائية؟ 

  

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/1326439/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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