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 يلتقي نظيره الجزائري وزير الخارجية 
 ترامب يقترح ضم دول من الشرق األوسط إلى حلف األطلسي 
 شكري يؤكد أهمية تجنب إضفاء املزيد من التعقيد أو التصعيد يف ليبيا 
 مجلس الوزراء ينفي حصر الحكومة أصول الدولة إلكترونيا تمهيدا لبيعها 
 عل؟شركة الحديد والصلب.. هل ترغب الحكومة يف تصفيتها بالف 
 الري: علينا وضع القواعد الواضحة امللزمة لكافة األطراف بملف سد النهضة 
الداخلية الليبية تعثر ىلع مكان ذبح األقباط املصريين يف سرت بعد  

 تحريرها من داعش

 فى هذا العدد:

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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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري 

الخارجية يستقبل وزير خارجية الكونغو نائب وزير 
 )بوابة األهرام( برازافيل

ترامب يقترح ضم دول من الشرق األوسط إلى حلف 
 )بوابة االهرام( األطلسي

 موجز الصحافة

 
نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 

أخبار وتطورات املشهد 
 املصري يف الصحافة،

 وتنشر روابطها. 

 فريق الرصدإعداد: 

 

وتحليل الرصد والتوثيق  اتخدم
ومتابعة مراكز البحث  املضمون

  استطالعات الرأيو

 المصـرىالمرصد 

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 يالمرصد المغارب

 

 

 @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
http://gate.ahram.org.eg/News/2347244.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2347244.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2347312.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2347312.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2347349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2347349.aspx
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 )الشروق( رئيس الجزائري دعوة السيسي لزيارة القاهرةسامح شكري: سلمت ال

 )الشروق(شكري يؤكد أهمية تجنب إضفاء املزيد من التعقيد أو التصعيد يف ليبيا 

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=09012020&id=861ed010-f01d-416d-be1d-70a701a8576d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012020&id=861ed010-f01d-416d-be1d-70a701a8576d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012020&id=fad19418-cd13-45e8-bb63-31b98807133e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012020&id=fad19418-cd13-45e8-bb63-31b98807133e
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 تطورات السياسة الداخلية

 )الوطن( قرارات جمهورية باتفاقيات بمنح وقروض 4"تشريعية النواب" تناقش 

 )الوطن(ان": ال نمانع تحويل الدعم للمواطنين من عيني لنقدي "موازنة البرمل

 )الشروق( جنيها ىلع تصاريح دفن املوتى 150مجلس الوزراء ينفي فرض ضريبة 

 )الشروق(مجلس الوزراء ينفي حصر الحكومة أصول الدولة إلكترونيا تمهيدا لبيعها 

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/4521164
https://www.elwatannews.com/news/details/4521164
https://www.elwatannews.com/news/details/4521790
https://www.elwatannews.com/news/details/4521790
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012020&id=77e7c9d0-11cb-4271-8279-175695649a70
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012020&id=77e7c9d0-11cb-4271-8279-175695649a70
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012020&id=78dfe21f-893f-4382-ba3e-796461a268a9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012020&id=78dfe21f-893f-4382-ba3e-796461a268a9
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 الحكومة تنفي غرق املحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات املناخية
  (املصري اليوم)

 )املصري اليوم( مجلس الوزراء ينفي انتشار أسراب الجراد ىلع الحدود املصرية

   

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1460166
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1460160
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1460160
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 االقتصاديتطورات املشهد 
 خبار()بوابة األبنك مصر يخفض أسعار الفائدة ىلع شهادة القمة الثالثية 

يبحث سبل التعاون مع محافظ الدقهلية لتنفيذ مشروعات تخدم « صارالع»
 )بوابة األخبار(  املواطنين

 )بوابة االهرام( انخفاض أسعار الدوالر يف البنوك الحكومية والخاصة

  أشهر 3مصر ألول مرة منذ  يفلهذه األسباب.. تحسن القطاع الخاص غير النفطي 
 (مصر العربية)

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/2978574/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2979006/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2979006/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2347175.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2347175.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1529019-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 )مصر العربية( شركة الحديد والصلب.. هل ترغب الحكومة يف تصفيتها بالفعل؟

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1529067-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8--%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1529067-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8--%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%9F


7 | P a g e  

 موجز الصحافة
10 J anuary 2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد املجتمعي
 قضايا املجتمع

 التعليم

 )الوطن( ": سيطبق يف امتحانات "األول والثاني" الثانويopen bookالتعليم عن الـ"

 الزراعة

 الواضحة امللزمة لكافة األطراف بملف سد النهضةالري: علينا وضع القواعد 
 )الشروق(

 األقباط

سرت بعد تحريرها من  يفالداخلية الليبية تعثر ىلع مكان ذبح األقباط املصريين 
 )بوابة األهرام(داعش 

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/4521906
https://www.elwatannews.com/news/details/4521906
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012020&id=3b9374b3-c9ca-4a07-b387-bdc0e38407fb
http://gate.ahram.org.eg/News/2347356.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2347356.aspx
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
10 J anuary 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, 
Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. 
Bahçelievler, Istanbul, Turkey
Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/

