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 January 2021 25||  265العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 دولة بينها مصر   20أملانيا تشدد إجراءات الدخول ىلع القادمين من   
 السيسي للمصريين: تسألوني عن التعليم وأنا أسألكم عن تحديد النسل  
 بعد تقرير إيكونومست.. حزب غد الثورة: كارثة تنتظر االقتصاد املصري  
 موقع إسرائيلي: بشكل سري، بدأ بناء فرقاطات أملانية للبحرية املصرية  
 بعد زيارتها ملصر   52مصر قد تتعاقد ىلع املدمرة الصينية تايب   
 حمد سلطان إدارة بايدن توقف حصانة الببالوي يف قضية تعذيب م  
 من اإلخوان يف البورصة   278السلطات املصرية تصادر أموال   
 إحالة "التجمهر" ألمن الدولة و"طوارئ" قبيل ذكرى يناير بمصر  

 
 

 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
 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
دولة بينها مصر.. مناطق عدوى    20أملانيا تشدد إجراءات الدخول ىلع القادمين من  

 )درب( عالية الخطورة بفيروس كورونا 

)بوابة    أن سد النهضةوزير الري: إثيوبيا تراجعت عن معظم محاور مسار واشنطن بش
 األهرام(

 )الشروق(   أتوقع اتخاذ بايدن مواقف مؤيدة ملصر بملف سد النهضةنبيل فهمي: ال

 ( 21)عربي دعوى قضائية يف فرنسا لسحب "وسام الشرف" من السيسي 

السودان يصّعد لهجته ضد إثيوبيا: لن نسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق  
 )الجزيرة(

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%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b4%d8%af%d8%af-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af/
http://gate.ahram.org.eg/News/2565255.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2565255.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012021&id=a67265c5-9eef-43cd-91f0-4c8401751ac2
https://arabi21.com/story/1330708/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
ذكرى   بمناسبة  املصري  الشعب  يهنئ  الدستور  مخلص  25حزب  سنبقى  ين  يناير: 

 )درب( ألهدافها.. ونتمسك باألمل يف قادم أفضل 

علي حسن:   مؤاعمار  ليست  عليها يناير  التآمر  تم  ثورة شعبية عظيمة  وإنما    مرة 
 )درب(

الغ ودول  شادي  وانكسارات  انتصارات  يناير..  ثورة  ىلع  سنوات  عشر  حرب:  زالي 
 )درب( أنفقت مليارات إلجهاض الحلم.. ولحظة االنتصار الحقيقية قادمة

 (درب)أخبار تحديد النسل؟ السيسي: اللي بيقولوا أخبار التعليم إيه بقولهم إيه 

 )بوابة األخبار( دول العالم جفافا وزير الري أمام البرملان: مصر من أكثر 

 )الوطن(  السيسي يضع إكليل الزهور ىلع النصب التذكاري لشهداء الشرطة

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%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d9%87%d9%86%d8%a6-%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%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a4%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%ab%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d9%87/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3237668/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-
https://www.elwatannews.com/news/details/5253274
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 )الشروق( جمعية ومؤسسة أهلية 60قرار حكومي بإضفاء صفة النفع العام ىلع 

   الجزيرة() السيسي للمصريين: تسألوني عن التعليم وأنا أسألكم عن تحديد النسل

 )الجزيرة(  ثورة يناير املصرية بين جيلين.. شباب مستنزف وآخر منتظر

  

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=24012021&id=25f98dba-309a-440e-a883-34a01f3bba16
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/24/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )اإليكونوميست( % من الناتج املحلي  116.8الدين العام املتوقع بنهاية العام املالي  

 )الشرق(غد الثورة: كارثة تنتظر االقتصاد املصري  ب.. حزبعد تقرير إيكونومست 

 )بوابة األخبار(  مليار جنيه وتختتم بحالة تباين   3.7البورصة املصرية تخسر 

 )الوطن( مليون دوالر للتنقيب عن الغاز بمصر  523بـ شركة عاملية تضخ استثمارات 

 )الوطن(   كم لشبكة السكك الحديدية الجديدة  1975مليار جنيه تكلفة    350مدبولي:  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://country.eiu.com/egypt
http://elsharqtv.org/75282/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3237764/1/%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%D8%AE%D8%B3%D8%B1-37-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/5250290
https://www.elwatannews.com/news/details/5247810
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 )الشروق( وزير املالية: ربط جميع املوانئ عبر منصة النافذة الواحدة بنهاية يونيو 

 )الشروق(  مليار جنيه  16البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 )املصري اليوم( حدة% تراجًعا فى صادرات املالبس الجاهزة إلى الواليات املت17

 الشروق() مليار جنيه 14البنك املركزي يطرح سندات خزانة بقيمة  

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012021&id=fb715f66-e693-46d3-a9f2-1b22f67953a3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012021&id=7ecb855b-0f03-4f64-94b0-541e9905edf6
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2240642
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012021&id=22035039-5928-48e9-9bb3-f5b22a167920
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012021&id=22035039-5928-48e9-9bb3-f5b22a167920
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012021&id=22035039-5928-48e9-9bb3-f5b22a167920
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )الوطن(  جرعة من لقاح كورونامليون  100زت  الصحة: مصر حج

 )بوابة األخبار( ألقرب مستشفى حكومي  سنة عليه التوجه    56الصحة: كل من فوق  

 )الجزيرة(  طبيبا مصريا خالل أسبوع بسبب كورونا 20وفاة  

 )بوابة األخبار( % 78.2إلى  بيانات »الصحة« تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا 

 )بوابة األخبار( وفاة  57يدة بفيروس كورونا.. وحالة جد  674 الصحة: تسجيل

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام(  متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا  الكحالويوفاة الداعية عبلة 

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/5251482
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3237727/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-65-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/23/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%8A-434-%D8%B9%D9%82%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3238587/1/%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3238419/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%C2%A0674-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2565599.aspx
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 عةالزرا

 )بوابة األخبار(  إلغاء الديون ىلع الفالحين املتعثرين

 الطرق واملواصالت

تجديد   الوزير:  قديمة«..  عربة  بنهاية    3200»مفيش  قطارات  )بوابة    2021عربة 
 بار(األخ

 )الشروق( وزير النقل: توريد أول قطار كهربائي أغسطس املقبل

 األقباط

 )بوابة األهرام( »األرثوذكسية« تهنئ السيسي والداخلية بمناسبة عيد الشرطة

 أخرى

تحت   ناجين  عن  والبحث  املحلة  يف  سكني  مبنى    )فيديو(   األنقاضانهيار 
 )الجزيرة(

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/3237757/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3237601/1/-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-3200-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3237601/1/-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-3200-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3237601/1/-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-3200-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3237601/1/-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-3200-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012021&id=a867e1df-27ba-4d59-92f3-c42b7b0c5d44
http://gate.ahram.org.eg/News/2565482.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/1/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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 العسكري  املشهدت اتطور 
حية تعاقدت  مرو  24حتى اآلن من ضمن    AW149مروحيات    5مصر  أنباء عن تسلم #

 (global flight) عليهم 

 )الدفاع العربي(  ملصر 2020يف   35-مقاتلة سوخوي سو  22روسيا تنتج 

 موقع إسرائيلي: بشكل سري، بدأ بناء فرقاطات أملانية للبحرية املصرية
 )الدفاع العربي(  

 )الدفاع العربي(  رتها ملصربعد زيا  52املدمرة الصينية تايب مصر قد تتعاقد ىلع  

  F-16Cالروسية عندما كانت تمتلك بالفعل طائرة    MiG-29Mملاذا اشترت مصر طائرة  
 )الدفاع العربي(  األمريكية

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.flightglobal.com/helicopters/egyptian-aw149-fleet-grows-with-late-2020-deliveries/142001.article
https://www.defense-arabic.com/2021/01/22/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%ac-22-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d9%81%d9%8a-2020-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/23/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/23/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/23/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/22/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d8%a8-5/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/22/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-mig-29m-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%83/
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  املحلية الصنع يف سيناء ألول مرة   ST-500و  ST-100الجيش املصري ينشر مدرعات  
 )الدفاع العربي( 

عمالق حوض    وكيفًا،القوات البحرية املصرية تتحول إلى قوة إقليمية عظمى كمًا  
 )الدفاع العربي( البحر األبيض املتوسط الذي استيقظ من سباته

 )بوابة األهرام( عيد الشرطةب"القوات املسلحة" تهنئ "الداخلية" 

قوية"  مصر  وعاشت  "عيشتوا  املصرية:  الشرطة  إلى  املصري  الجيش  من    إهداء 
 )مصراوي(

 )اليوم السابع(  السمكيعن مشروعات االستزراع   وثائقي"كنوز مصر".. 

الزراعة  يف  الشمسية  الطاقة  الستخدام  و»التضامن«  الحربي  اإلنتاج  بين    تعاون 
 )الوطن(

 

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/2021/01/23/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a5/
http://gate.ahram.org.eg/News/2565180.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/1/24/1957823/%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2021/1/23/%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5171726
https://www.elwatannews.com/news/details/5253118
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 (21)عربي 2021مقارنة بين أكبر خمسة جيوش بالشرق األوسط 

 

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/1330594/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-2021-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA
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 تطورات املشهد السيناوي
سلسة عملياته التي قام بها يف شمال سيناء  نشر تنظيم الدولة يف عدد الجديد  -

 )الرابط(خالل الفترة املاضية. 

 
 )الشروق( قرار حكومي بفرض حظر تجوال جزئي يف مناطق بشمال 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/1352840378861432833/photo/1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23012021&id=48672dd1-0699-4764-a35e-ae7eadb9ad42
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 تطورات املشهد األمني 
قرار جمهوري بالعفو عن مسجونين بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة )نص  

 )درب( ( القرار

 )الجزيرة(  يف قضية تعذيب محمد سلطان الببالويإدارة بايدن توقف حصانة 

 ( 21)عربي مركز لتأهيل ضحايا التعذيب بمصر؟ ماذا وراء إلغاء قرار إغالق 

 ( 21)عربي تضامن دولي مع حملة لإلفراج عن املعتقلين بمصر 

األملانية” بتهمة نشر أخبار    ARDاألمن املصري يعتقل خمسة صحفيين يف قناة “
 )نوافذ(  كاذبة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%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%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/23/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://arabi21.com/story/1330737/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1330705/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/
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 لجزيرة()ا اة بمساعدة رجلْي أعمال مصر.. قاٍض بمحكمة االستئناف يغتصب فت 

 ( 21)عربي" تحاور محامية أمريكية قدمت بالغا ضد السيسي 21"عربي

 )الشروق( وزير الداخلية للسيسي: رجال الشرطة ماضون خلف قيادتكم 

 )بوابة األخبار( احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطةالسيسي يشهد 

 )الشروق(  السكة الحديد: عفو رئاسي عن رئيس قطار واقعة »شهيد التذكرة«

 ( 21)عربياعتقال رسام كاريكاتير مصري نشر فيديو عن ذكرى "يناير" 

 )الجزيرة(  وات التظاهرالذكرى العاشرة لثورة يناير.. تشديد أمني رغم غياب دع

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/2021/1/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1330696/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012021&id=7f74d84d-9be2-490b-ba08-015b3e84dbdc
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3238632/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012021&id=1cdaa858-4619-4c43-bff2-23de31ac5a3d
https://arabi21.com/story/1330949/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/24/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
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 ( 21)عربي من اإلخوان يف البورصة  278السلطات املصرية تصادر أموال 

 ( 21)عربيألمن الدولة و"طوارئ" قبيل ذكرى يناير بمصر إحالة "التجمهر" 

بـ   قائمة  الديمقراطي   78باألسماء:  نواب  قدمها  سياسية  قضايا  يف  محبوًسا 
 )درب( عنهم   باألفراجلرئيس البرملان تطالب   االجتماعي

واختفاءان   انقطاع  قضيتان  سالمة:  إسالم  املحامي  أسرة  من  استغاثة  وتدوير.. 
 )درب(  أيام 8االتصال معه منذ قرار املحكمة بإخالء سبيله قبل 

 )درب( يالدهارسالة من خالد نجل الزميلة سوالفة مجدي قبل عيد م

  

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/1330968/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-278-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
https://arabi21.com/story/1330881/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%80-78-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b3%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3/
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d9%86%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9/
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