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وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة يف اجتماعات الجولة األخيرة   
 حول سد النهضة  

 وزير الشؤون اإلسالمية السعودي: السيسي بطل مجاهد   
 مرتضى منصور يعلن اعتزامه الترشح ملنصب نقيب املحامين   
حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب ىلع عضوات هيئة التدريس بجامعة   

 القاهرة  
 مليار دوالر حجم وارداتنا من الصين.. وقد تتأثر بسبب كورونا    16شيحة:   
أيام.. ماذا وجد؟    10باحث يحلل نشاط وائل غنيم ىلع تويتر خالل   

 "  16- ية "مرجان والسعود 
 

 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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 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف  

 وتنشر روابطها.   الصحافة،

 فريق الرصــد: إعداد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

   "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد  بوابات
 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 اإليرانيالمرصد 

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 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
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة يف اجتماعات الجولة األخيرة حول 

 )بوابة األهرام( سد النهضة

 )بوابة األخبار(  الرئيس الجابوني يلتقي بوزير قطاع األعمال 

سفير مملكة البحرين املعين لدى مصر يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة 
 )بوابة األهرام( الخارجية املصرية

 )بوابة األهرام(  السيسي يستقبل غادة والي.. ويؤكد دعم مصر لدور األمم املتحدة

 )الوطن(  وزير الشؤون اإلسالمية السعودي: السيسي بطل مجاهد

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/2363612.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988316/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%C2%A0%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2364013.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2363881.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4544796
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 )املصري اليوم( تسلم السيسي لوسام »سان جورج«

  

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/1465439
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(   رسالة إلى محبي »مبارك«بعد العملية الجراحية.. فريد الديب يوجه  

)بوابة   السيسي يهنئ أبطال اليد بالفوز بـ »أمم أفريقيا« والتأهل لـ »طوكيو«
 األخبار(

 )بوابة األخبار( عبد العال يعلق ىلع ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبس بالرشوة 

 )بوابة األهرام( ٩٠وزارة الطيران تحتفل بعيد الطيران املدني املصري الـ 

 )بوابة األهرام(  مرتضى منصور يعلن اعتزامه الترشح ملنصب نقيب املحامين

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/2987934/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9..-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%8A--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988380/1/%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-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%80--%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%80--%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988380/1/%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-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%80--%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%80--%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988147/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2363807.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2363752.aspx
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 )الشروق(  السيسي يفتتح اليوم مؤتمر األزهر العاملي للتجديد يف الفكر اإلسالمي 

حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب ىلع عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة  
 )الشروق(

  

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=27012020&id=84e3b4b7-7b53-474f-872c-8de6335dedae
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27012020&id=d643340f-ca58-43fb-bb35-57efefa9267a
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بوابة األخبار() جنيهمليار  14ر5"املالية" تطرح أذون خزانة بقيمة  

)بوابة   السيسي يلتقي العصار لبحث تعزيز دور اإلنتاج الحربي يف تنمية االقتصاد 
 األخبار(

 )بوابة األخبار( »القابضة ملصر للطيران« تعتمد ميزانيات جميع الشركات 

 )بوابة األخبار(  انطالق االجتماع التحضيري للمنتدى العربي الخامس للمياه.. غدا

)بوابة    مليون دوالر  14وزير البترول يدشن ناقلتين بحريتين بتكلفة استثمارية  
 األخبار(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
%22المالية%22%20تطرح%20أذون%20خزانة%20بقيمة%205ر14%20مليار%20جنيه
%22المالية%22%20تطرح%20أذون%20خزانة%20بقيمة%205ر14%20مليار%20جنيه
%22المالية%22%20تطرح%20أذون%20خزانة%20بقيمة%205ر14%20مليار%20جنيه
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988268/1/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988268/1/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988270/1/-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988135/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87..-%D8%BA%D8%AF%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988146/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988146/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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)بوابة   البورصة املصرية تختتم تعامالت اليوم بتراجع جماعي لكافة املؤشرات
 األخبار(

 )الوطن(  مليار دوالر حجم وارداتنا من الصين.. وقد تتأثر بسبب كورونا  16يحة: ش

 )الوطن(الحكومة تتجه لرفع رسوم واردات األخشاب ملواجهة اإلغراق التركي 

 )الوطن(  % من الودائع بنهاية أكتوبر44"املركزي": القروض املصرفية تمثل 

 )الوطن(  مليار جنيه  75البنك األهلي: قروض قطاع املقاوالت تجاوزت 

 )الشروق(  شهور 3مليار دوالر صادرات مصر خالل   7.120البنك املركزي: 

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/2988130/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988130/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4544750
https://www.elwatannews.com/news/details/4544358
https://www.elwatannews.com/news/details/4541036
https://www.elwatannews.com/news/details/4544638
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26012020&id=30366cd5-c09a-4483-84fd-1e4587a7155e
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

  الحكومة: عدم فتح باب التعيين يف أي مؤسسة صحفية قومية ومنع التعاقدات 
 )بوابة األخبار( 

 )الوطن( "اإلعالميين": مصطفى بكري مهدد بمنعه من الظهور إلذاعة خبر كاذب

 الصحة 
 )بوابة األخبار(  وزيرة الصحة: ال توجد أية حاالت إصابة بفيروس "كورونا" يف مصر

 الطرق واملواصالت
 )بوابة األهرام( عربة سكة حديد جديدة 1300"تشريعية النواب" توافق ىلع توريد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2988142/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4544816
http://gate.ahram.org.eg/News/2363642.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2363708.aspx
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 الزراعة
  نقيب الفالحين: قانون »الزراعة العضوية« انتصار للصحة والبيئة ويدعم التصدير

 )املصري اليوم(

 أخرى
 )الجزيرة( أيام.. ماذا وجد؟  10غنيم ىلع تويتر خالل  باحث يحلل نشاط وائل
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.almasryalyoum.com/news/details/1465442
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%9F
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