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 ر ــمص
 January 2021 8||  254العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 FT  تأكيد قطري بأن املصالحة ال تمس عالقاتها مع أي دولة : 
 س حزبا معارضا يف الخارج  شخصيات مصرية تؤس  
 مع النظام املصري.. ما هي؟  مطالب للحوار    6اإلخوان تحدد   
 نقابة أطباء مصر تقر صرف معاش لضحايا كورونا.. وشرط املسحة يثير جدال  
 أملانيا وبريطانيا تقرران وقف السياحة الى مصر بسبب كورونا   
 املزدحمة القوات املسلحة تعلن تطهير األماكن   
 وسوف نعلن عنها نشرة والية سينا تروج لعملية كبيرة قامت بها   
 يوما ىلع إضراب طارق موكا عن الطعام اعتراضا ىلع التدوير   33 

 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


1 | P a g e  

 حافة موجز الص 
 January 8 || 254العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 تيةاـلومدية ومعـارير رصـتقو

  "لكتباونشر  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
 سفير السودان بالقاهرة: نتعلم من مصر درس كبير يف الخروج من األوضاع الحالية 

 ( بوابة األخبار)

 (املصري اليوم) أحداث أمريكا ىلععالء مبارك يعلق  

 ( الجزيرة) 2021سد النهضة.. األمل الذي تنتظره إثيوبيا يف 

 (الجزيرة) وزير الخارجية القطري: الخالف كان "استثنائيا" وقمة العال انتصار للجميع

 (بوابة األهرام)نظيره القبرصي  من هاتفًيا   يتلقى اتصاالالسيسي 

 (بوابة األخبار) بدء فعاليات مبادرة »اتكلم عربي« ألبنائنا بالبحرين

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/3219545/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%83
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2228555
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/7/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/7/%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%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2556209.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3220214/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A8
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الربط   تطوير  والتعدين  الطاقة  وزير  مع  يبحث  السودان  يف  املصري  السفير 
 (وماملصري الي) الكهربائي بين البلدين

FT( 21عربي)  : تأكيد قطري بأن املصالحة ال تمس عالقاتها مع أي دولة 

سسات مستقلة نجرس: هذا ما تعنيه الدولة.. مؤ نور فرحات يعلق ىلع اقتحام الكو
 ( درب) وجيش ال يتدخل يف السياسة

  

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/2229197
https://arabi21.com/story/1327028/FT-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://daaarb.com/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D8%A7/
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21عربي ) معارضا يف الخارجشخصيات مصرية تؤسس حزبا 

 ( الوطن) تصاعد أزمة رواتب »سالسل الصيدليات«.. والنقابة: كلها مخالفة للقانون 

  موسى: الهارب أيمن نور »خائن«.. وكل أفعاله ستنتهي بالفشل   مصطفىموسى  
 ( بوابة األهرام)

 (الجزيرة) مطالب للحوار مع النظام املصري.. ما هي؟  6اإلخوان تحدد  

  

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/1326885/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://www.elwatannews.com/news/details/5207683
http://gate.ahram.org.eg/News/2556204.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/7/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%91%D9%86-%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%88%D8%AA%D8%B6%D8%B9-6
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 تطورات املشهد االقتصادي
  ب االكتتاب األحد يؤسس محليًّا.. وفتح با  نقديالتخطيط تعلن طرح أول صندوق  

 ( اليوم السابع)

 ( الوطن)  0202»املركزي«: انخفاض العوائد ىلع السندات الدولية املصرية منذ مايو  

 ( الشروق) مليون جنيه إلطالق مبادرة بناة مصر الرقمية 50وزيرة التخطيط:  

 ( للدراسات االقتصادية املركز املصري ) قتصاد املصرياالىلع  19-متابعة آثار كوفيد

 ( الوطن)  2020أكتوبر  مليار جنيه    435املركزي: ارتفاع مستويات فائض السيولة إلى  

  

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/2021/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8/5148299
https://www.elwatannews.com/news/details/5207539
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012021&id=e94fd1c1-d38d-49e0-a1bd-01a0c17a5e95
file:///C:/Users/User/Downloads/Telegram%20Desktop/Ù�ØªØ§Ø¨Ø¹Ø©_Ø§Ù�ØµØØ©_.pdf
https://www.elwatannews.com/news/details/5208323
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

والعالقات الذكية  يف    القوة  اإلفريقية  السودان املصرية  جنوب  إلعالميي    دورة 
 (الشروق)

 م لعال% فقط من سكان ا14لـ  احات كورونا تم بيعها  % من لق53إبراهيم عيسى:  
 (الشروق)

 الصحة 

 ( الجزيرة)تقر صرف معاش لضحايا كورونا.. وشرط املسحة يثير جدال  مصر  أطباء  نقابة  

 (بوابة األخبار)  وفاة  54كورونا.. وبفيروس حالة   1219الصحة: تسجيل 

 ( الوطن) إصابة جورج إسحاق بكورونا ونقله للعناية املركزة بعد تدهور حالته

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=07012021&id=ad17d6bb-334f-4aaa-ad0c-fa8b1247ebee
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012021&id=f937aa18-4bc9-4ec5-8713-d973ff66e8e2
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/1/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3220016/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1219-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8854-
https://www.elwatannews.com/news/details/5207519
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 السياحة 

  ة فنادق باملدن السياحية الجديدة اموزير اآلثار يبحث مع رئيس شركة ماريوت إق
 (الشروق)

 ( الوطن) أملانيا وبريطانيا تقرران وقف السياحة الى مصر بسبب كورونا

 الطرق واملواصالت

 (بوابة األهرام) اتفاقيات بمليارات الدوالرات يف مرفق مترو األنفاق

 األقباط

 ( الوطن) يف مدرسته تواضروس: املقارنة بالبابا شنودة ال تزعجني.. وأنا تلميذ

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=07012021&id=aa51b0dd-8d13-43fd-986b-449cb8b15e47
https://www.elwatannews.com/news/details/5209031
http://gate.ahram.org.eg/News/2555723.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5208643
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 أخرى

  طوط الضغط العالي بأسوان تفحم شخصين وإصابة ثالث فى تصادم سيارة بأحد خ 
 ( بوابة 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/2556044.aspx


7 | P a g e  

 حافة موجز الص 
 January 8 || 254العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
  عداد كبيرة من املواطنين القوات املسلحة تعلن تطهير األماكن التي يتردد عليها أ

 ( خبارألبوابة ا)

 (الشروق) وفاة اللواء حامد الشعراوي قائد الحرس الجمهوري األسبق

 

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/3219506/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012021&id=762850c2-9a50-4009-ba5a-9f2cb833e542
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 تطورات املشهد السيناوي
 (الرابط) ديسمبر ضد "متعاونين" مع الجيش 29والية سينا تتبني هجوم 

 ( الرابط) نشرة والية سينا تروج لعملية كبيرة قامت بها

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/1347437098467471361
https://twitter.com/Oded121351/status/1347437624076750849
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 (الرابط) والية سينا تستهدف جرافة عسكرية

  

 ( الرابط) فحةوالية سينا تنشر صور استهداف عربة مص

 
 (الرابط ) والية سينا تستهدف عربة مصفحة

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/1347435203246125058
https://twitter.com/Oded121351/status/1347432561400807424
https://twitter.com/Oded121351/status/1347182218939158529
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 تطورات املشهد األمني 
 ( اليوم السابع)مناسبة عيد امليالد قباط بت للسجناء األالداخلية تنظم احتفاال

 (درب) يوما ىلع إضراب طارق موكا عن الطعام اعتراضا ىلع التدوير 33

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/2021/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%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-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5147780
https://daaarb.com/33-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
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