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 January 2021 14||  258العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ومصر  إسرائيل ستضغط ىلع بايدن لصالح السعودية واإلمارات   
 بعد غياب لسنوات.. ملاذا تحرك القاهرة اآلن مفاوضات عملية السالم؟   
 مبادرة إماراتية لكسر جمود مفاوضات سد النهضة  
 غضب عمالي بمصر بعد تصفية إحدى "قالع" الصناعات الثقيلة   
 البورصة  % تراجعا للسهم.. أوجاع تصفية الحديد والصلب تطفو ىلع    9.9 
 صر  وفاة يف يومين.. تصاعد صرخات االستغاثة لوقف “نزيف األطباء” بم   12 
 تعيين املشتبه به األول يف مقتل ريجيني مساعدا لوزير الداخلية   
 2020"رايتس ووتش": مصر كثفت قمعها للمعارضين خالل   

 

 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
 المصـرىالمرصد 

 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
 ( أكسيوس)إسرائيل ستضغط ىلع بايدن لصالح السعودية واإلمارات ومصر 

 ( الجزيرة) سنوات.. ملاذا تحرك القاهرة اآلن مفاوضات عملية السالم؟ لبعد غياب 

 (بوابة األهرام)  باملوافقة ىلع تعديل اتفاقية منحة بين مصر وأمريكاقرار جمهوري  

 )بوابة األهرام( قرار جمهوري باملوافقة ىلع منحة أسبانية لخلق فرص عمل 

خلق فرص عمل للمرأة يف صعيد  لقرار جمهوري باملوافقة ىلع منحة أسبانية  
 )بوابة األهرام( مصر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.axios.com/biden-policy-saudi-arabia-uae-egypt-human-rights-74902d93-1c5c-4858-9ce2-a6c22c2763e1.html
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/13/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2559452.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559451.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559450.aspx
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 ( الشروق) مبادرة إماراتية لكسر جمود مفاوضات سد النهضة

FT ( 21عربي ) اتفاق تكتيكي ..مصالحة. : التقارب مع قطر ليس 

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=14012021&id=8c7d849d-4230-4f2c-a638-16fb4b435a91
https://arabi21.com/story/1328328/FT-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A
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 تطورات السياسة الداخلية
 (بوابة األخبار) مصادر: املستشار أحمد مناع أميًنا عاًما ملجلس النواب خلًفا لفوزي

البرملان  رئيس  ملكتب  مديرا  الوكيل  وهيثم  لألغلبية..  زعيًما  رشاد  )بوابة    أشرف 
 األخبار(

 ( الوطن) السيارات املالكي ألف جنيه«.. مميزات إحالل  100»عربية جديدة ومكسب 

مصر  يف  كهربائي  تاكسي  أول  لتشغيل  أبليكيشين  وكريم«..  »أوبر  غرار    ىلع 
 )الوطن(

 (الشروق) السيسي يصل الى استاد القاهرة لحضور افتتاح مونديال اليد

 ( بوابة األخبار) اليوم.. دفن جثمان صفوت الشريف بالقرب من حسني مبارك

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/3226063/1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3226045/1/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3226045/1/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/5223346
https://www.elwatannews.com/news/details/5222510
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012021&id=8fd9e94f-a9ef-4ed3-8276-bea00a724208
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3226530/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3
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ال الطريق  تطوير  ومشروع  الجوية  البريجات  قاعدة  طريق  أعمال  اعتبار  من  دائري 
 (بوابة األهرام) املنفعة العامة

 ( 21ربيع) ع" الصناعات الثقيلةغضب عمالي بمصر بعد تصفية إحدى "قال 

املستشار محمود فوزي يستقيل من منصب أمين عام مجلس النواب بعد يوم من  
 (درب) افتتاح الفصل التشريعي واختيار رئيس جديد للبرملان

رسالة من محمد أنور السادات إلى النائب علي عبدالعال: األيام دول.. ال تستقل كما 
 )درب( يتردد ننتظرك نائبا يقوم بدوره

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/2559458.aspx
https://arabi21.com/story/1328325/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A/
https://daaarb.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9/
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ان: تحول من ميزة  عمار علي حسن عن عدم استمرار علي عبدالعال رئيسا للبرمل
 (درب) للسلطة إلى عبء عليها وافتقد ألي خيال أو كياسة سياسية

 
  

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%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 % تراجعا للسهم.. أوجاع تصفية الحديد والصلب تطفو ىلع شاشات البورصة   9.9

 )بوابة األهرام( 

 ( بوابة األخبار) مليون جنيه ملتجاهلي اإلقرار الضريبي 2تحذير للموظفين.. غرامة 

 ( بوابة األهرام) السيسي يستقبل املدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"

بوابة )   %2.8مطالب العمال باألرباح يضغط ىلع سهم مصر لأللومنيوم للتراجع بنحو  
 (األهرام

ات  توقعات بتقنين أوضاع مليون منشأة غير رسمية بعد إقرار قانون تنمية املشروع
 (الشروق) الصغيرة

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/2559145.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3225901/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2559180.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559150.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559150.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559150.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559150.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559150.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2559150.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012021&id=70ec8fff-972e-4cb2-9587-469f51410bc5
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 ( الوطن ) يناير  21ىلع سعر وقود الطيران بدءا من  »البترول« تعلن عن تخفيضات 

مليار    1.1بـ    2021وزراء يشهدون توقيع برنامج املؤسسة اإلسالمية التمويلي لعام    5
 وق(رش)ال دوالر

 ( الوطن ) أشهر لتوفيق أوضاعهم  6»التجارة« تمنح املنتجين واملستوردين مهلة 

 )الوطن(  2020% زيادة يف تدفقات رأس املال ىلع مصر خالل  31 رغم كورونا..

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/5222306
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012021&id=3adfe87d-dada-4de3-a30f-8a3c29470766
https://www.elwatannews.com/news/details/5224726
https://www.elwatannews.com/news/details/5224054
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 جزيرة( ال)وفاة يف يومين.. تصاعد صرخات االستغاثة لوقف “نزيف األطباء” بمصر    12

 ( بوابة األهرام) حالة وفاة  58إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 996الصحة: تسجيل 

 (املصري اليوم)وفاة صاحب بث مباشر »الحقينا يا سيادة الوزيرة« بفيروس كورونا 

 السياحة 

 )بوابة األخبار(  ي»املالية واآلثار والبنك املركزي« يبحثون مساندة القطاع السياح

 الزراعة

 (بوابة األهرام) اعتماد أول دفعة قروض لتحديث منظومة الري بالسويس

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/2021/1/13/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2559397.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2233731
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3226005/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2559171.aspx
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 (الشروق) لتوريد زيت خليط 2021لعام  1السلع التموينية تعلن عن مناقصة رقم 

 الطرق واملواصالت

   الوطن() هربائي السريعالقطار الك تنفيذ السيسي يتفق مع »سيمنز« ىلع

 األقباط

 (بوابة األخبار) أقباط يتطلعون للدراسة باألزهر.. والشروط التعجيزية تمنعهم 

 أخرى

 ( بوابة األهرام) مصرع شاب شنق نفسه بواسطة "حبل" فى املحلة الكبرى

 ( اليوم السابع) مخزن أدوية بالعباسية واإلطفاء تحاول إخماده اندالع حريق

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=13012021&id=db613b95-fab0-41c0-a9e8-a2d1f1eec46d
https://www.elwatannews.com/news/details/5223450
https://www.elwatannews.com/news/details/5223450
https://www.elwatannews.com/news/details/5223450
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3226682/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
http://gate.ahram.org.eg/News/2559093.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/1/14/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87/5157253


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 14 ||  258العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
  سيكون عام الحرب يف شرق املتوسط والشرق األوسط   2021مصر؟    ملاذا تتسلح

 ( الدفاع العربي)

 ( الوطن) القوات املسلحة تتسلم شهادات االعتماد الدولية لـ»الكلية الجوية«

 

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/2021/01/13/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-2021-%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1/
https://www.elwatannews.com/news/details/5223490
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 تطورات املشهد األمني 
 ( الخليج الجديد )  تعيين املشتبه به األول يف مقتل ريجيني مساعدا لوزير الداخلية

 ( 21عربي) 2020"رايتس ووتش": مصر كثفت قمعها للمعارضين خالل  

لبعض  »العر القضائية  املالحقة  ملف  بإغالق  توصي  اإلنسان«  لحقوق  بية 
 (املصري اليوم) الحقوقيين

 (درب) نظر تجديد املدرس األزهري رضا عبد الرحمن يف اتهامه بنشر أخبار كاذبة

السجل الجنائي لصفوت الشريف: براءة من موقعة الجمل.. وإدانة يف الكسب غير 
 ( الشروق) املشروع

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://thenewkhalij.news/article/218606
https://arabi21.com/story/1328216/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2233182
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-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012021&id=3127a450-1250-49f7-b364-97f8fd37cc64
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شرطيين لتعذيبهم سائق توك توك    3لـ  سنوات    8جنايات الزقازيق تقضي بالسجن  
 (درب) حتى املوت

  

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%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%803/
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