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 January 2021 7||  253العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 يف االنتخابات الرئاسية األمريكية   يدن با الكونغرس يصدق رسميا ىلع فوز   
 شكري يبحث مع وزير خارجية إسرائيل التحضير لـ “اجتماع الرباعية"  
ـ     لتفاوض! ًا قصوى من أجل  من قطر كانت فقط حدود   13قرقاش: املطالب ال
 ضحايا كورونا بمصر.. واقع يحرج الرواية الرسمية  
 السيسي يجتمع برئيس املخابرات العامة الستعراض ملفات األمن القومي  
يف دعوى أمام القضاء اإلداري.. “حرية الفكر”: الداخلية ترفض اإلفصاح عن   

ـ كورونا يف أماكن االحتجاز   أعداد اإلصابات والوفيات ب
 النيابة املصرية تخلي سبيل اثنين من شهود "قضية الفيرمونت"  

 

 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
 مصـرىالمرصد ال

 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
األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  يف  بايدن  جو  فوز  ىلع  رسميا  يصدق    الكونغرس 

 )روسيا اليوم( 

 هرام( )بوابة األ اجتماع الرباعية"“لـ  شكري يبحث مع وزير خارجية إسرائيل التحضير

املطالب   كانت    13الـ  قرقاش:  قطر  لتفاوض!  فقط  من  أجل  من  قصوى  حدودًا 
 )بلومبيرج( 

الكندي   ملواجه  -املجلس  الدولة  خطط  تناقش  البيئة  وزيرة  األوبئة  املصري:  ة 
 )بوابة األهرام( يناير  19والتلوث.. 

 ( 21)عربي  دان.. وحمدوك: زيارته تاريخية وزير الخزانة األمريكي يصل السو

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/world/1190279-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://gate.ahram.org.eg/News/2555491.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2555491.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2555491.aspx
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-05/uae-says-demands-on-qatar-were-maximalist-negotiating-position?sref=mmeFTDW1
http://gate.ahram.org.eg/News/2555277.aspx
https://arabi21.com/story/1326646/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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لطبيعتها؟   فندق املصرية  القطرية  العالقات  تعود  هنا  من  هل  ريجيس..    سانت 
 )مصر العربية( 

 ( 21)عربي  لة إغالق الجزيرة لم تطرحة قطر: مسأوزير خارجي

 ( 21)عربي لسيسيلخليجية وااملصالحة اكاريكاتير 

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%B1/1564881-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B3--%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://arabi21.com/story/1326845/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD
https://arabi21.com/story/1326739/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 اسة الداخليةتطورات السي 
يف أمريكا مشهد عالم ثالثي بامتياز.. وأالعيب ترامب قد    ىما جر:  عمرو الشوبكي

 )درب( تصلح فقط يف بلد تقول مؤسساته »أحالم الرئيس أوامر« 

ىلع   تعد  باملستشفيات  التصوير  منع  “الصحة”  قرار  الصحفيين:  بمجلس  أعضاء 
 )درب( الحريات ورغبة يف التعتيم ىلع الجرائم 

 )بوابة األخبار( وزير التموين: السيسي مهتم بالتوسع يف إنشاء املخازن السلعية

 الوطن( ) اتهملواطن ال يحدد حقوقه وواجبالسيسي: دين ا

 )اليوم السابع(   لتنمية األسرة املصرية   القوميبشأن املشروع    السيسي يوجه 

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%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3218253/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%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%85%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-
https://www.elwatannews.com/news/details/5205355
https://www.elwatannews.com/news/details/5205355
https://www.elwatannews.com/news/details/5205355
https://www.youm7.com/story/2021/1/6/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5146313
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 ة( )الجزير ضحايا كورونا بمصر.. واقع يحرج الرواية الرسمية

 )بوابة األهرام(   الشعب املصري بمناسبة عيد امليالد املجيد  تهنئانتصار السيسي  

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/6/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/6/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/6/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2555694.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة    لقطـــاع األعمال الجهاز املركزي لإلحصاء يكشف أرصــدة االئتمان املمنوحة  

 األخبار(

القطاع    ١٤,٤معيط:   لدعم  إضافية  مبالغ  جنيه  لدعم   3.6و  ي الصحمليار  مليار 
 )بوابة األهرام( السياحة والثقافة والطيران

 )الوطن(  ك: تسريع تحويالت العمالء بالجنيه خالل ساعتين فقط»املركزي« لـ البنو

 )مصر العربية(  2021% يف  2.7البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 

 )الوطن(  بر بسبب كوروناخالل ديسم قطاع الخاص فادحة للخسائر  

  

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/3218216/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3218216/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6
http://gate.ahram.org.eg/News/2555293.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5204459
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1564903-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-7--%D9%81%D9%8A-2021
https://www.elwatannews.com/news/details/5206711
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  عمرو أديب عن املصالحة العربية: افتحوا الجزيرة وشوفوا مين فقد الذاكرة

 التعليم 

  مليون جنيه   135لـ  »املعلمين« تكشف سبب تأخر صرف معاشات األعضاء: نحتاج  
 )الوطن(

 الصحة 

 )الوطن(  ر يف مستشفى عزل: »صلوا عليا صالة غائب«فيديو صادم.. شاب يحتض

 )الوطن(  جنيه 800تجار رفعوا سعر أسطوانة األكسجين ال»املستلزمات الطبية«: 

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=06012021&id=a90e6aa3-ddc6-454c-9c3f-4927d3575af2
https://www.elwatannews.com/news/details/5204623
https://alwan.elwatannews.com/news/details/5204455/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/5204527
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 )الشروق(  من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا 3األطباء تنعى 

 )بوابة األهرام(   حالة وفاة  57نا.. و إصابات جديدة بفيروس كورو   1007الصحة: تسجيل  

 كورونا بين تعهد الصحة ورفض النقابة أزمة قرار طبيب الكشف املنزلي ملصابي  
 الوطن()

 األقباط

 )بوابة األخبار(  السيسي يهنئ تواضروس والشعب املصري بعيد امليالد 

 "توفيق وتقنين أوضاع الكنائس املصرية".. نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية االعتقاد 
 ألهرام( )بوابة ا

 )بوابة األخبار(  تواضروس: تهنئة السيسي لفتة وطنية مقدرة

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=06012021&id=6a1a7edf-35ee-4038-bf77-6c9b7ec73c20
http://gate.ahram.org.eg/News/2555771.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5206123
https://www.elwatannews.com/news/details/5206123
https://www.elwatannews.com/news/details/5206123
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3218417/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%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-
http://gate.ahram.org.eg/News/2555420.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2555420.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2555420.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2555566.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
القومي  األمن  ملفات  الستعراض  العامة  املخابرات  برئيس  يجتمع    السيسي 

 )الشروق(

 الوطن() وزير اإلنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول مع شركة لتصنيع الطلمبات

 

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=06012021&id=3b7074db-9a91-4120-88ab-a976b3d4e460
https://www.elwatannews.com/news/details/5206763
https://www.elwatannews.com/news/details/5206763
https://www.elwatannews.com/news/details/5206763
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 تطورات املشهد األمني 
الداخلية ترفض اإلفصاح عن أعداد   الفكر”:  أمام القضاء اإلداري.. “حرية  يف دعوى 

 ب(ر)د  كورونا يف أماكن االحتجازاإلصابات والوفيات بـ  

 فبراير املقبل  2تأجيل إعادة محاكمة بطرس غالي يف قضية فساد الجمارك إلى  
 )درب(

  (الجزيرة) رمونت"النيابة املصرية تخلي سبيل اثنين من شهود "قضية الفي

  رئيس »املصرية لحقوق اإلنسان«: الدولة تعاملت مع ملف »ريجيني« بشفافية تامة 
)بوابة األخبار( 

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%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d8%b3-%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b3/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/6/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3219125/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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