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 January 2021 26||  266العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بوليسية"  أعوام ىلع الثورة تحولت فيها مصر إلى "   10إندبندنت:   
 يف ذكراها العاشرة  يف دقيقة واحدة.. السيسي يتحدث عن الثورة   
 خارج الخدمة.. دراسة عن مواد الدستور املعطلة يف مصر  
 إلسالم دين الدولة« يف الدستور املصري جابر عصفور: أرفض وجود مادة »ا  
 % من األطباء عزفوا عن الحصول ىلع لقاح كورونا  30 
 بالغ ضد السيسي يتهمه بالخيانة العظمى وتعريض أراضي مصر للخطر   
 روما: ننتظر “ردا كامال ووافيا” من القاهرة حول مقتل ريجيني   
 صري لحقوق اإلنسان تزامنا مع ذكرى ثورة يناير  تدشين التكتل امل  

 

 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
 ( 21عربي) أعوام ىلع الثورة تحولت فيها مصر إلى "بوليسية" 10إندبندنت: 

 ( 21عربي) مستشرقة "إسرائيلية" تحذر من "برود السالم" مع مصر

  ماليين مصري مسجلين بالخارج.. والنسبة األكثر بالسعودية   10وزيرة الهجرة: لدينا  
 ( بوابة األخبار)

األمنية باملطارات..    17 اإلجراءات  أمن وخبير طيران روسي يصلون مصر لتفقد  فرد 
 (بوابة األهرام ) األربعاء

»مستقبل وطن« يطالب وزيرة الهجرة بتشكيل »لوبي« بالخارج الستخدامهم  
 (املصري اليوم) دعائيا لصالح مصر

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/1331123/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-10-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1331058/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3239138/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2566042.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2242114


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 26 || 266العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 ( السابع اليوم) الفريق أسامة ربيع ينفى وقوع تصادم لسفينتين بقناة السويس

 ( مصر العربية)  بالتطبيع مع إسرائيل.. هل تتولى اإلمارات »القيادة اإلقليمية«؟ 

 
  

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/2021/1/25/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF/5174643
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1566147-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%9F
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 تطورات السياسة الداخلية
العاشرة  ذكراها  يف  املصرية  الثورة  عن  يتحدث  السيسي  واحدة..  دقيقة    يف 

 جزيرة(ال)

 )الشروق(  طةالشرلسيسي يشاهد العرض الغنائي دايما جاهزين خالل احتفالية  ا

  وكيل »نقل النواب« عن بيان وزير القوى العاملة: حبر ىلع ورق وال عالقة له بالواقع 
 (ماملصري اليو)

 (الجزيرة) ور املعطلة يف مصرخارج الخدمة.. دراسة عن مواد الدست

 (الوطن) جابر عصفور: أرفض وجود مادة »اإلسالم دين الدولة« يف الدستور املصري

 ( بوابة األهرام) قبلالبرملان يخاطب داوود للمثول أمام قيم النواب األحد امل

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/2021/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012021&id=9747c8cc-0a9e-4ae4-aef1-3011c0aa2d6f
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2242056
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/25/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5255610
http://gate.ahram.org.eg/News/2566137.aspx
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 (21عربي ) يناير  25مطالب لإلخوان يف الذكرى العاشرة لثورة  5

  ء شي يلهثون وراء بيع كل  قالش: من خرجت ثورة يناير ضدهم يتصدرون املشهد و
 ( درب) )ال تؤملكم قتامة املشهد(

  

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/1331200/5-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%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%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://daaarb.com/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( رامبوابة األه) % من الناتج املحلي9النواب: تحويالت املصريين بالخارج تعادل 

 )بوابة األهرام(  مليار جنيه 1.1البورصة تختتم تعامالت اليوم بتباين وخسارة 

 (بوابة األهرام) مليار جنيه لتطوير "مصر لأللومنيوم" 13"قطاع األعمال": 

استثمرنا   األوروبي:  املصري  550البنك  املصريف  القطاع  يف  يورو  بوابة  )  مليون 
 (األهرام

  

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/2566092.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2566009.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2565767.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2566149.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2566149.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2566149.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2566149.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2566149.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2566149.aspx
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 (الشروق) ضياء رشوان: تجاهل اإلعالم األجنبي ملا يتم إنجازه يف مصر أمر سلبي

 )الشروق(  إبراهيم عيسى: ثورة يناير ناجحة من مقاييس حركة شعب ورغبة أمة

إبراهيم عيسى: لو أمر مبارك بإطالق الرصاص ىلع املتظاهرين لسقط آالف الضحايا  
 (املصري اليوم)

 الصحة 

 (مصر العربية)  % من األطباء عزفوا عن الحصول ىلع لقاح كورونا30

 ( بوابة األخبار)  وفاة  53جديدة بفيروس كورونا.. وحالة   669الصحة: تسجيل 

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=25012021&id=30d3d6f5-807e-431f-ab06-a7ddc9752ac0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012021&id=9ef53a28-8536-4916-a80f-719b1df31b3d
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2242426
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1566113-30--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3239526/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-669-%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
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 السياحة 

 ( الشروق)  تنشيط السياحة توافق ىلع إطالق حملة ترويجية يف األسواق العربية

 األقباط

 ( الشروق) القاهرة واإلسكندريةتواضروس: عودة صلوات القداسات يوميا يف 

 أخرى

يناير: مسيرة الشعوب نحو الحرية دائًما طويلة   25لـ  البرادعي يف الذكرى العاشرة  
 (درب) وإذا كان من املمكن تعطيلها فمن املستحيل وأدها

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=26012021&id=7b666b04-01b7-43c0-a005-3e5e6c8a0392
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012021&id=2413c76a-4e19-4eaa-8f49-1bc96fc937f4
https://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%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%D9%8025-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( بوابة األخبار) مدرسة للتأسيس العسكري العام الدراسي القادم  226»التعليم«: 

 

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/3239184/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--226-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 January 26 || 266العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد السيناوي
 (الرابط ) ميليشيات البدو املوالية للجيش تكتشف عبوات ناسفة

 ( بوابة األهرام) نشاء جامعة حكومية إلمحافظ جنوب سيناء يلتقي وزير التعليم 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mobile.twitter.com/Oded121351/status/1353958709735649281
http://gate.ahram.org.eg/News/2566232.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 (الجزيرة) للخطربالغ ضد السيسي يتهمه بالخيانة العظمى وتعريض أراضي مصر 

 

 

 

 

 ( 21عربي) " عن فساد "الشرطة" يف مصر21عربي “لـ لواء متقاعد يتحدث 

 ( 21)عربي 2021"قتل باإلهمال الطبي".. ثالث وفاة بسجون مصر يف 

 (الجزيرة) روما: ننتظر “ردا كامال ووافيا” من القاهرة حول مقتل ريجيني

طرح  ا الشرطة   3ملالية:  بعيد  االحتفال  شعار  تحمل  »الجنيه«  من  قطعة    ماليين 
 ( بوابة األخبار)

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/2021/1/25/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://arabi21.com/story/1331198/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1331203/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2021
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/25/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3238687/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84
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  (طنالو) السيسي يبكي متأثرا بتضحيات رجال الشرطة

 ( يوم السابعال) باألسماء.. قائمة املصريين املحررين من عصابات إجرامية فى ليبيا

  وزير الداخلية: نواصل تكامل الجهود األمنية ملواجهة شائعات اإلخوان ضد الوطن 
 )اليوم السابع( 

 للدراسات( تقارير جديدة حول قضية ريجيني يف اإلعالم اإليطالي )املعهد املصري  

 (الرابط) تدشين التكتل املصري لحقوق اإلنسان تزامنا مع ذكرى ثورة يناير

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/5253546
https://www.elwatannews.com/news/details/5253546
https://www.youm7.com/story/2021/1/25/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/5174239
https://www.youm7.com/story/2021/1/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF/5174095
https://eipss-eg.org/?p=47256
https://eipss-eg.org/?p=47282
https://twitter.com/soltan/status/1353752998514716674
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