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 January 2021 22||  264العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مليار دوالر ىلع قطار    23ميدل إيست آي: رغم جائحة كورونا.. مصر تنفق   
   مسؤول قطري ينفي لرويترز عقد اجتماع مع مسؤولين مصريين  
ـ “عربي    ": نزيف الثقة بالسيسي قد يطيح به  21بهي الدين حسن ل
مليارا بينما الحديد والصلب    14إبراهيم عيسى: الصحافة يف مصر تخسر   

 يخسر مليارا واحدا فقط  
 والية سيناء تتبنى هجومين ىلع قوات الجيش يف شمال سيناء  
 منظمات حقوقية دولية تطالب أوروبا بمراجعة عالقاتها مع مصر   
 2017تمديد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة بمصر.. مستمرة منذ أبريل   

 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

ة ترصد بإيجاز أهم نشرة يومي
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
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 تطورات السياسة الخارجية
تنفق   مصر  كورونا..  جائحة  رغم  آي:  إيست  قطار سريع   23ميدل  ىلع  دوالر    مليار 

 (الجزيرة)

 (الشروق)  مصر ُتدين الهجومين اإلرهابيين يف بغداد 

   الشروق() مصريا بالسعودية 35الخارجية: اإلفراج عن مركب صيد ىلع متنه 

 )الشروق(  مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق باملحافل الدولية واإلقليمية

 (رةالجزي)  مسؤول قطري ينفي لرويترز عقد اجتماع مع مسؤولين مصريين

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/2021/1/21/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%82-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=782ed291-0c81-4ad1-8e94-fbc7c07f58d9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=e733d8da-33e9-475f-94f6-97527a7dd0e0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=e733d8da-33e9-475f-94f6-97527a7dd0e0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=e733d8da-33e9-475f-94f6-97527a7dd0e0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=a4ced710-36c5-499a-ad7c-b9f79b86c5bf
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/21/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1
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 تطورات السياسة الداخلية
)بوابة   السالب: "مش عايزين نصحي كل يوم الصبح نسمع أن مصنع يتم تصفيته"

 األهرام(

 التصفيةقرار  توفيق: إدارة الحديد والصلب فشلت يف تشغيل األفران وأعتذر لتأخر  
 (الشروق)

تمتلك   والصلب  الحديد  واحدة    4بكري: شركة  منها  تعمل  أكسجين    فقط محطات 
 (الشروق)

 ( الوطن) : إنتاج شركة النصر2022ر تسيير أول سيارة كهربائية يف مص:  الحكومة 

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/2563854.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563854.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=eb9d9661-1fb0-4719-a471-66afaa4516cb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=14313ccc-2a1b-4aa7-9aff-a5b34c12543c
https://www.elwatannews.com/news/details/5243850
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العلي املؤقتين    م عبد  العاملين  لتثبيت  إحاطة  بطلب  يتقدم    التعليم بداود 
 (الشروق)

 ( بوابة األهرام) برملاني يطالب بوقف قرارات تصفية الشركات

 ( بوابة األهرام) "النواب" يغلق باب املناقشة حول بيان وزير قطاع األعمال 

 (املصري اليوم) وزير قطاع األعمال: ندرس تصفية شركة حديد أخرى

 ( 21عربي ) ": نزيف الثقة بالسيسي قد يطيح به21عربي“ لـ بهي الدين حسن 

  

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=21012021&id=bd8921da-9dbe-4ebf-ba86-92dabcb9e7f8
http://gate.ahram.org.eg/News/2563928.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563965.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2239657
https://arabi21.com/story/1330242/%D8%A8%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%87


3 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 22 || 264العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 قتصاديطورات املشهد اال ت
 ( الشروق) مليون دوالر 13عقود للتنقيب عن الذهب باستثمارات  5البترول: توقيع 

بوابة  )  عام عشرين  مليار خالل    15.6وزير قطاع األعمال: شركة الحديد والصلب خسرت  
 (األهرام

 التمويل العقاري" “لـ  مليارات    10ليون جنيه محفظة الودائع.. و تري  1.8البنك األهلي:  
 بوابة األهرام( )

 ( الشروق) باملنافذ البحرية CIAوزير املالية: تطبيق املرحلة األولى ملنظومة 

 ( بوابة األخبار) مليار جنيه لتمويل عجز املوازنة 19« يطرح أذون خزانة بـ املركزي»

 (الشروق) 2021رئيس قناة السويس: وصول الكراكة مهاب مميش مارس  

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=21012021&id=0d251d50-ed1f-4788-85fc-d988f662ff1d
http://gate.ahram.org.eg/News/2563843.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563843.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563843.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563843.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563843.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563843.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563920.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563920.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2563920.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=10ca0b4e-f04c-407d-b0c6-b594170f00c3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3235202/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012021&id=06aa4455-df8e-4a37-a923-f70af9cba78d
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 ي حور املجتمع ت املاطور ت
 اإلعالم

مليارا بينما الحديد والصلب يخسر مليارا    14إبراهيم عيسى: الصحافة يف مصر تخسر  
 ( الشروق) واحدا فقط

 )الشروق(  معتز عبد الفتاح: نحن شخصيات ترامبية بدرجات متفاوتة 

 الصحة 

 ( بوابة األخبار)  حالة وفاة 54وإصابة جديدة بكورونا   752الصحة:  

 األقباط

 ( بوابة األخبار) والشعب املصري بعيد الشرطة السيسيبطريرك الكاثوليك يهنئ 

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=22012021&id=febc13ae-cb09-4c6c-afd6-44686060eab6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012021&id=6247d12c-faab-4e98-9392-e15093fa1469
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3235130/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%C2%A0752-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-54-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234832/1/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84
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 العسكري  املشهدت اتطور 
مع   تتعاون  الحربي«  ا  3»اإلنتاج  لتشغيل  محليا شركات  الطبيعي  بالغاز    ملركبات 

   الوطن()

  ” االسم الحركي لصفوت الشريف موايفشاهد: عبد الله الشريف وحكاية الضابط “ 
 (الجزيرة)

 

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/5243742
https://www.elwatannews.com/news/details/5243742
https://www.elwatannews.com/news/details/5243742
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/1/22/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%8a
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 لسيناويتطورات املشهد ا
 (الرابط) والية سيناء تتبنى هجومين ىلع قوات الجيش يف شمال سيناء

 

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/1352538397596921856
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21يعرب) منظمات حقوقية دولية تطالب أوروبا بمراجعة عالقاتها مع مصر

 ( 21ربيع) 0172منذ أبريل  مستمرةبمصر..  قبل ذكرى الثورةتمديد حالة الطوارئ  

الجمهورية«  مستوى  ىلع  الداخلية  وزارة  منشآت  »تطوير  ىلع  يطلع    السيسي 
 ( بوابة األخبار)

 (الجزيرة) تقرير: بعد عشر سنوات ىلع الثورة.. تبخر الحريات يف مصر

 ( 21ربيع) رهما بنيابة أمن الدولة بمصرحبس صحفيين بعد اختفائهما وظهو

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/1330230/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1330181/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2017
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3234652/1/%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%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/21/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://arabi21.com/story/1330217/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7-%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%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ي مرص  الحكومة: تسيت  أول سيارة كهر 
كة النرص )الوطن(2022بائية فن  1 ........................................... : إنتاج رسر

وق( عبد العليم ن بالتعليم )الشر ن المؤقتي   2 ....................................... داود يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت العاملي 

كات )بوابة األهرام(  ي يطالب بوقف قرارات تصفية الشر
 2 .................................................................. برلمانن

 2 ................................................ "النواب" يغلق باب المناقشة حول بيان وزير قطاع األعمال )بوابة األهرام(

كة حديد أخرى )المرصي اليوم(  2 ....................................................... وزير قطاع األعمال: ندرس تصفية رسر

ي بهي الدين حس  ي 21ن ل  “عرن   2 ............................................... (21": نزيف الثقة بالسيسي قد يطيح به )عرن 

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ول: توقيع  وق(  13عقود للتنقيب عن الذهب باستثمارات  5البتر  3 ..................................... مليون دوالر )الشر

كة الحديد والصلب خشت  ين عام )بوابة األهرام( 15.6وزير قطاع األعمال: رسر  3 ..................... مليار خالل عشر

 :  3 ................ مليارات ل  “التمويل العقاري" )بوابة األهرام( 10تريليون جنيه محفظة الودائع.. و 1.8البنك األهىلي

وق(  ACIوزير المالية: تطبيق المرحلة األوىل لمنظومة   3 .............................................. بالمنافذ البحرية )الشر

 3 ..................................... موازنة )بوابة األخبار(مليار جنيه لتمويل عجز ال 19»المركزي« يطرح أذون خزانة ب   

وق( 2021رئيس قناة السويس: وصول الكراكة مهاب مميش مارس   3 .................................................. )الشر

 4 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 4 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

ي مرص تخش 
وق( 14إبراهيم عيس: الصحافة فن  4 ....... مليارا بينما الحديد والصلب يخش مليارا واحدا فقط )الشر

وق(  ن عبد الفتاح: نحن شخصيات ترامبية بدرجات متفاوتة )الشر  4 ....................................................... معتر

 4 .......................................................................................................................................... الصحة

 4 ..........................................................حالة وفاة )بوابة األخبار( 54إصابة جديدة بكورونا و 752الصحة: 

 4 ..................................................................................................................................... األقباط

طة )بوابة األخبار( ئ السيسي والشعب المرصي بعيد الشر  4 .......................................... بطريرك الكاثوليك يهنن

 5 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

« تتعاون مع  ي كات لتشغيل المركبات بالغاز الطبيعي محليا )الوطن(  3»اإلنتاج الحرن   5 ................................. رسر

” االسم  ي
يف وحكاية الضابط “موافن يف )الجزيرة( شاهد: عبد هللا الشر  5 ............................ الحركي لصفوت الشر

 6 ................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

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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ي شمال سيناء )الرابط(
ن عىل قوات الجيش فن  6 ..................................................... والية سيناء تتبنن هجومي 

  
 7 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

ي   7 .............................................. ( 21منظمات حقوقية دولية تطالب أوروبا بمراجعة عالقاتها مع مرص )عرن 

ي  2017تمديد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة بمرص.. مستمرة منذ أبريل   7 ...................................... ( 21)عرن 

 7 ........................... السيسي يطلع عىل »تطوير منشآت وزارة الداخلية عىل مستوى الجمهورية« )بوابة األخبار( 

ي مرص )الجزيرة( 
 7 ...................................................... تقرير: بعد عشر سنوات عىل الثورة.. تبخر الحريات فن

ي  ن بعد اختفائهما وظهورهما بنيابة أمن الدولة بمرص )عرن   7 .............................................. ( 21حبس صحفيي 

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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