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 سامح شكري يشارك يف اجتماع الدول املشاطئة للبحر األحمر بالرياض  
 وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني األربعاء  
 قرينة السيسي تهنئ الشعب املصري بعيد امليالد املجيد  
 رئيس مجلس النواب يهنئ تواضروس الثاني بمناسبة عيد امليالد املجيد  
 رئيس محكمة النقض والنائب العام يهنئان تواضروس بعيد امليالد املجيد  
 جنيه يف السوق السوداء.. أزمة بوتاجاز بمطروح واملحافظة تتدخل   200بـ   
مكتب أو  السيسي يجتمع بهيكل لبحث مهام وزارته.. والقعيد: وزير بال  

 صالحيات 

 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 
جامعة األزهر وأعضاء لجنة  محمد بن زايد يستقبل رئيس 

 )بوابة االخبار(  »األخوة اإلنسانية«

اجتماع الدول املشاطئة للبحر   يفيشارك  شكريسامح 
 )بوابة االهرام(ر بالرياض األحم

شكري يلتقي نظيره األردني قبيل االجتماع الوزاري للدول 
)بوابة العربية واإلفريقية املطلة ىلع البحر األحمر 

 االهرام(

 موجز الصحافة 

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم  
أخبار وتطورات املشهد  

 املصري يف الصحافة،

 وتنشر روابطها.  

 فريق الرصدإعداد: 

 

وتحليل  الرصد والتوثيق  ات خدم
ومتابعة مراكز البحث   املضمون

   استطالعات الرأيو

 المرصد المصـرى 

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 ي المرصد 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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2977093/1/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
http://gate.ahram.org.eg/News/2345756.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2345707.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2345707.aspx
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
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وزير الخارجية يوقع ىلع ميثاق مجلس الدول العربية واإلفريقية املطلة علي البحر 
 )بوابة االهرام( األحمر

 )بوابة االهرام(  وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني األربعاء

وفد من االتحاد اإلفريقي يجري مباحثات التعاون اإلستراتيجي مع الخارجية  
 )بوابة االهرام( األمريكية

 )الوطن(  وزير الري يصل أديس أبابا للمشاركة يف اجتماعات سد النهضة

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/2345847.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2345970.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2345765.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4517908
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة االخبار(  ألف موظف إلى العاصمة اإلدارية 52خطة لنقل 

 )بوابة االخبار(  لألقباط: مصر بلدنا كلنا.. و»متخلوش حد أبًدا يدخل بينا«السيسي 

 )بوابة االخبار(السيسي: »نتعامل بشرف يف زمن ال يوجد فيه شرف« 

 )بوابة االخبار(  السيسي للمصريين: »لو بتحبوا ربنا حبوا بعض«

 )بوابة االهرام( قرينة السيسي تهنئ الشعب املصري بعيد امليالد املجيد

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/2977199/1/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-52-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2977072/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7..-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2977069/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A---%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%81-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2977066/1/%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---%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-
http://gate.ahram.org.eg/News/2346039.aspx
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 )بوابة االهرام( وزير التعليم يترأس وفدا لتهنئة تواضروس بعيد امليالد املجيد 

)بوابة  رئيس مجلس النواب يهنئ تواضروس الثاني بمناسبة عيد امليالد املجيد 
 االهرام(

)اليوم   س بعيد امليالد املجيدرئيس محكمة النقض والنائب العام يهنئان تواضرو 
 السابع( 

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/2345774.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2345730.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2345730.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/1/6/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF/4575622
https://www.youm7.com/story/2020/1/6/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF/4575622
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 االقتصادي تطورات املشهد 
 )بوابة االهرام(مليار جنيه.. وتراجع جماعي للمؤشرات   5.3البورصة تفقد 

 )بوابة االهرام( ئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية لالستثمارر

 )الوطن(   السوق السوداء.. أزمة بوتاجاز بمطروح واملحافظة تتدخل   جنيه يف   020بـ  

" إلنشاء مركز البيانات ومنصات الحوسبة  مصر جنأوراالعاصمة اإلدارية تختار "
 )الوطن( السحابية 

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/2345883.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2345861.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4516892
https://www.elwatannews.com/news/details/4517762
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 )الوطن(  يتطلب قرارا سياسيامصدر مسؤول: إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 

 )الشروق(  مليار جنيه  85وزير اإلسكان: موازنة املشروعات القومية الحالية 

 )الشروق( مليار جنيه  14.5املالية تطرح أذون خزانة بقيمة 

  مليار جنيه خالل العام املقبل  200مدبولي: زيادة االستثمارات الُحكومية إلى 
 )الشروق(

 )املصري اليوم( 2019مليار جنيه خالل   20.4»طلعت مصطفى« تحقق مبيعات 

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/4517030
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012020&id=e2671be8-1b58-42ca-a545-90a734019dbb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012020&id=1f4b2a9c-8513-40d1-bcb4-7836e311cf5e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012020&id=6c91a09e-3eb9-4175-b761-8336f5dbda8e
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1459092
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 تطورات املشهد املجتمعي
 قضايا املجتمع

 االعالم

أديب: تصريح السيسي بإن محدش هيجرجرنا ال يعني االستكانة.. ولو كتب علينا  
 )الشروق( القتال خالص

  السنوي اليوم السابع" ضمن تقريرها “لـ جمعية الصحفيين اإلماراتية تبرز زيارتها 
 بع( )اليوم السا

  السيسي يجتمع بهيكل لبحث مهام وزارته.. والقعيد: وزير بال مكتب أو صالحيات 
 )مدى مصر( 

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=06012020&id=bfa1c130-e89d-4ccf-91b2-82069007d9f9
https://www.youm7.com/story/2020/1/7/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7/4576491
https://www.youm7.com/story/2020/1/7/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7/4576491
https://www.youm7.com/story/2020/1/7/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7/4576491
https://madamasr.com/ar/2020/01/06/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-6-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%88%d9%86%d8%a7/
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 األقباط

 )بوابة االخبار(  قداس »عيد امليالد« بحضور السيسي

 )بوابة االخبار( بعيد امليالد املجيد  سضرو تواالسيسي يهنئ بـ»باقة ورود«.. 

)بوابة  األمين العام للجنة الدولية لألخوة اإلنسانية يهنئ تواضروس بعيد امليالد 
 االخبار(

 )بوابة االهرام( ىلع حياة البشر تواضروس: اإلنسانية املفقودة خطر

 )بوابة االهرام( وسالم بالدنا مصر السيسيتواضروس: نصلي من أجل 

 )الوطن( تواضروس يشكر رئيس فلسطين ىلع برقية تهنئة بعيد امليالد 

 
 

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/2977145/1/10-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3--%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF--%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2977080/1/%D8%A8%D9%80-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2977126/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2977126/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2346109.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2346107.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4517728
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