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سامح شكري: مصر متمسكة بقرارات الشرعية الدولية إلقامة دولة  
 ستقلة وعاصمتها القدس فلسطينية م

 مليون يورو للتصدي للهجرة غير الشرعية  27بـ منحة أوروبية  
مصدر حكومي: مصانع الدرفلة تدعي إغالق مصانعها وتستمر يف استيراد  

 البليت 
 حجرا صحيا « النجيلة»أهالي مطروح يرفضون تحويل  
 السيسي يعفو عن ضابطي شرطة عذبا مواطنا حتى املوت " 

 مصر.. مسلحون يفجرون خطا للغاز شمالي سيناء

  
  

 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

 المرصد اإليراني

 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://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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 تطورات السياسة الخارجية
 والبحرينييعقد عددا من اللقاءات مع نظرائه اللبناني والسوداني  شكريسامح 

 )بوابة األهرام(

سامح شكري: مصر متمسكة بقرارات الشرعية الدولية إلقامة دولة فلسطينية 
 )بوابة األهرام( مستقلة وعاصمتها القدس

 (الوطن) مليون يورو للتصدي للهجرة غير الشرعية 27منحة أوروبية بـ

 (الوطن) حرارتهماسفير مصر يف بكين: السلطات الصينية احتجزت مصريين الرتفاع 

  

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/2366400.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366317.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366317.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4554412
https://www.elwatannews.com/news/details/4555646
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 تطورات السياسة الداخلية
 السيسي يوجه الحكومة بالتركيز ىلع صناعة السيارات واألتوبيسات الكهربائية

 بوابة األخبار()

 )بوابة األخبار( ن التحريرالجزار يعرض ىلع السيسي املوقف التنفيذي لتطوير ميدا

 )بوابة األهرام(بإشراف قضائي  ةين.. واملطالب انتخابات املحامغلق باب الترشح يف

 بوابة األهرام() البترولتفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير 

 (بوابة األهرام) يوما 14الوزراء: عزل املصريين القادمين من الصين 

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/2992298/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992294/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992294/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2366848.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366848.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366439.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366930.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
بوابة ) «كورونا»مليار دوالر خسائر مبدئية النتشار  60«: جمعية رجال األعمال»

 األخبار(

 )بوابة األخبار( تراجع جماعي ملؤشرات البورصة يف ختام تعامالت األحد

بة )بوا اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
 األهرام(

 )الوطن( 2019مليار دوالر حجم التبادل التجاري يف  2.5األوكراني: -املجلس املصري

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/2991542/1/-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84---60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2991542/1/-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84---60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992163/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%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%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992163/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%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%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2366619.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366619.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4552950
https://www.elwatannews.com/news/details/4552950
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 (الوطن) أشهر 7مليار جنيه لصناديق املعاشات خالل  94"املالية": سداد 

 (الوطن) لقانونشركة تصدير ملخالفاتها أحكام ا 35"التجارة" توقع جزاءات ىلع 

 ()الوطن مليار جنيه قيمة موازنة هيئة املجتمعات العمرانية للعام الجديد 60

 مصدر حكومي: مصانع الدرفلة تدعي إغالق مصانعها وتستمر يف استيراد البليت
 (الشروق)

 )الشروق( 2020عات بطرح بنك القاهرة يف البورصة بالنصف األول من توق

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/4552560
https://www.elwatannews.com/news/details/4553244
https://www.elwatannews.com/news/details/4552360
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022020&id=43e7ea4b-8f1d-42fb-a5fd-d7698a2e988d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022020&id=9f5e3cc1-c5cd-462d-b308-fee4a4b96276
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022020&id=9f5e3cc1-c5cd-462d-b308-fee4a4b96276
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 (شروقلا) سنوات 3ملدة « الفريزر»عمرو أديب: القضية الفلسطينية كانت يف 

 الصحة
 بوابة األخبار() يف طريقها ملطروح« ووهان»رحلة العائدون من مدينة املوت 

 (الشروق) حجرا صحيا« النجيلة»أهالي مطروح يرفضون تحويل 

 )بوابة األهرام( منشأة طبية مخالفة خالل شهر 77 الصحة: إغالق

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=02022020&id=19030e8a-3477-4022-a93e-adf996159ae2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992479/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA--%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86--%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01022020&id=cfba97e9-df62-41ed-8ff7-38c3eb75884b
http://gate.ahram.org.eg/News/2366665.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366665.aspx
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)بوابة أطنان من املستلزمات الوقائية هدية مصر للشعب الصيني  10الصحة: 
 األهرام(

 السياحة
 (الوطن) يس غرفة شركات السياحة بسبب "العليا للحج"استقالة نائب رئ

 (املصري اليوم) يتفقد األعمال النهائية لقصر البارون قبل افتتاحهوزير السياحة 

 الطرق واملواصالت
 (الجزيرة) وفاة رجل أعمال وصحفيْين تفجر غضبا حول نزيف الطرق يف مصر

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/2366459.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366459.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366459.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4554875
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1467694
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%92%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 العسكري شهدت املاتطور
 2021-2020القوات املسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام املالي 

 )بوابة األهرام(

القوات املسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثالثة بالتعاون مع الكاتدرائية املرقسية 
 )بوابة األهرام( بالعباسية

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/2366651.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366435.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366435.aspx
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 تطورات املشهد األمني
 (الجزيرة) يسي يعفو عن ضابطي شرطة عذبا مواطنا حتى املوتالس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
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 املشهد السيناويتطورات 
 (الجزيرة) مصر.. مسلحون يفجرون خطا للغاز شمالي سيناء

 
 

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/2020/2/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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عية غي   للهجرة للتصدي يورو مليون 27بـ أوروبية منحة  0 ............................................................. )الوطن( الشر

   مرص سفي  
 
:  ف  0 ............................................ )الوطن( حرارتهما الرتفاع مرصيي    احتجزت الصينية السلطات بكي  

 1 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

كي    الحكومة يوجه السيس  
 1 ................................ األخبار( )بوابة الكهربائية واألتوبيسات السيارات صناعة عىل بالير

 1 ............................................ األخبار( )بوابة التحرير ميدان لتطوير التنفيذي الموقف السيس   عىل يعرض الجزار

شح باب غلق    الير
 
..  انتخابات ف اف والمطالبة المحامي      بإشر

 1 .............................................. األهرام( )بوابة قضان 

ول ووزير الوزراء رئيس مع السيس   اجتماع تفاصيل  1 ............................................................ األهرام( )بوابة البير

 1 .................................................................. األهرام( )بوابة يوما 14 الصي    من القادمي    المرصيي    عزل الوزراء: 

 2 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 2 ................................... األخبار( )بوابة «كورونا» النتشار مبدئية خسائر دوالر مليار 60 «:األعمال رجال جمعية»

ات جماع   تراجع    البورصة لمؤشر
 
 2 .......................................................... األخبار( )بوابة األحد تعامالت ختام ف

وعات وجهاز السيادي مرص صندوق بي    تعاون اتفاقية  2 .................................. األهرام( )بوابة الوطنية الخدمة مشر

: -المرصي المجلس  
   التجاري التبادل حجم دوالر مليار 2.5 األوكران 

 
 2 ......................................... )الوطن( 2019 ف

 3 ..................................................... )الوطن( أشهر 7 خالل المعاشات لصناديق جنيه مليار 94 سداد "المالية": 

كة 35 عىل جزاءات توقع "التجارة"  3 ................................................ )الوطن( القانون أحكام لمخالفاتها تصدير شر

 3 ................................................... )الوطن( الجديد للعام العمرانية المجتمعات هيئة موازنة قيمة جنيه مليار 60

:  مصدر    وتستمر مصانعها إغالق تدع   الدرفلة مصانع حكوم 
 
اد ف وق( البليت استي   3 .................................... )الشر

   القاهرة بنك بطرح توقعات
 
وق( 2020 من األول بالنصف البورصة ف  3 ...................................................... )الشر

 4 ........................................................................................................... تطورات المشهد المجتمع  

 4 ..................................................................................................................................... اإلعالم

   كانت الفلسطينية القضية أديب:  عمرو
 
وق( سنوات 3 ةلمد «الفريزر» ف  4 ................................................. )الشر

 4 ..................................................................................................................................... الصحة

   «ووهان» الموت مدينة من العائدون رحلة
 
 4 ................................................... األخبار( )بوابة لمطروح طريقها ف

وق( صحيا حجرا «النجيلة» تحويل يرفضون مطروح أهال    4 ................................................................... )الشر

 4 ............................................................ األهرام( )بوابة شهر خالل مخالفة طبية منشأة 77 إغالق ة: الصح

   للشعب مرص هدية الوقائية المستلزمات من أطنان 10 الصحة: 
 5 ................................... م(األهرا )بوابة الصين 

 5 ................................................................................................................................... السياحة

كات غرفة رئيس نائب استقالة  5 .................................................... )الوطن( للحج" "العليا بسبب السياحة شر

 5 ........................................... اليوم( )المرصي افتتاحه قبل البارون لقرص النهائية األعمال يتفقد السياحة وزير

 5 ..................................................................................................................... الطرق والمواصالت

   الطرق نزيف حول غضبا تفجر وصحفيي     أعمال رجل وفاة
 
 5 ............................................... )الجزيرة( مرص ف

 6 ................................................................................................ تطورات المشهد العسكري
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كات التسجيل بدء إجراءات تعلن المسلحة القوات  6 ........................... األهرام( )بوابة 2021-2020 المال   للعام للشر

 6 ................. األهرام( )بوابة بالعباسية المرقسية الكاتدرائية مع بالتعاون الثالثة التثقيفية الندوة تنظم المسلحة القوات

  
 7 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

طة ضابط   عن يعفو السيس    7 ............................................................... )الجزيرة( الموت حنر  مواطنا عذبا شر

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

 8 ......................................................................... )الجزيرة( سيناء شمال   للغاز خطا يفجرون مسلحون مرص.. 
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