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 د. محمود محي الدين يكتب عن: موجات الديون وأزماتها  
 تقرير: إسرائيلي يعثر ىلع "آثار مصرية" ىلع شواطئ حيفا  
والفريق محمد فريد: التأهيل املستمر «.. G5»ختام اجتماع رؤساء أركان دول  

 رهاب العابر للحدود ضرورة ملواجهة اإل
 30"البترول الجوية" تتعاقد مع "ليوناردو" اإليطالية لتوريد طائرتين بـ  

 مليون دوالر 
 مقتل عميد يف الجيش املصري ومرافقه بتفجير يف شمال 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

 المصـرىالمرصد 

 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
وزيرا الخارجية والري يعقدان اجتماعا تنسيقيا بواشنطن استعدادا ملفاوضات سد 

 ()بوابة األخبار النهضة

 )بوابة األهرام(وفد من ديوان الخدمة املدنية األردني يزور املركزي للتنظيم واإلدارة 

 شكري يؤكد ملستشار األمن القومي األمريكي ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين
 )بوابة األهرام(

وزير الخارجية يجتمع مع الفريق التفاوضي املصري للنظر فى مشروع االتفاق الخاص 
 )بوابة األهرام(بملء وتشغيل سد النهضة 

   

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/2997603/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2370607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370538.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370494.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370494.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( لسيسي بمؤتمر البتروللالة مؤثرة أسامة كمال يوجه رس

 )بوابة األهرام( تنعي نائب رئيس حزب الحرية« الحركة الوطنية»

 )بوابة األهرام(اتفاقيات دولية  3مجلس النواب يوافق ىلع 

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة البيئة الستعراض املوقف البيئي لبحيرتي مريوط وقارون 
 )بوابة األهرام(

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/2997216/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997216/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2370627.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370627.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370483.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370483.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370442.aspx
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 املشهد االقتصاديتطورات 
 )بوابة األخبار(مذكرة تفاهم بين وزارة البترول ووكالة التجارة والتنمية األمريكية 

 )بوابة األخبار(سبل التعاون املشترك  بولنديوزير اإلنتاج الحربي يبحث مع وفد 

 )بوابة األهرام(" 2020السيسي يفتتح مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 

 )بوابة األهرام(للبترول والغاز السيسي يلتقي رئيس شركة شلمبرجيه العاملية 

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/2997820/1/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%B3-2020
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997820/1/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%B3-2020
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997805/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997805/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://gate.ahram.org.eg/News/2370178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370427.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370427.aspx
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 )بوابة األهرام(السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة بكتل األمريكية 

)بوابة السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية 
 األهرام(

مليار جنيه ضرائب ورسوما عن السيارات األوروبية باإلسكندرية خالل  15.3تحصيل 
 )بوابة األهرام( شهرا 13

وزير البترول يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي لتعزيز التعاون بين البلدين 
 )بوابة األهرام(

 )الوطن(أيام  7قروش يف  8الدوالر يخسر 

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/2370407.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370407.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370361.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370361.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370361.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370605.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370605.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370587.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4572254
https://www.elwatannews.com/news/details/4572254
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 )بوابة األهرام( اتفاقية تنفيذ مشروعات لشركة بتروجت بغينيا االستوائية

 )بوابة األهرام(توقعان اتفاقا للتعاون يف مجال البترول  وتشيليمصر 

 )الوطن( وزير البترول يبحث خطط أباتشي لزيادة إنتاج مناطقها بالصحراء الغربية

 شروق()ال لدين يكتب عن: موجات الديون وأزماتهاد. محمود محي ا

 )الشروق( عدم خفض أسعار الكهرباء املصانع تعترض ىلع

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/2370589.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370589.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370590.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370590.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4573955
https://www.elwatannews.com/news/details/4573955
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022020&id=759a916b-9a6b-4c7f-894e-73ff0e364788
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022020&id=dd3a0f75-b28a-4cbd-9f4b-574bd63b0468
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022020&id=dd3a0f75-b28a-4cbd-9f4b-574bd63b0468
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 )املصري اليوم( توقف مصانع تدوير القمامة بالدقهلية

 )املصري اليوم(لة من البنوك املحلية طارق عامر: أغلب مشروعات البترول ُممّو

 

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/1470667
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1470667
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1470444
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1470444
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 شروق()الأديب عن الزيادة السكانية: نحن يف ورطة.. ونزيد بمقدار دولة كل عام 

 الهواءالطيار املوقوف بسبب محمد رمضان ينفي طلبه نقودا ويبكي ىلع 
 شروق(ال)

 التعليم
ـ "كورونا"غرف استقبال وعزل للحاالت امل 4الخشت: تجهيز   )الوطن( شتبه إصابتها ب

 الصحة
 )الوطن( الصحة"“لـ ات الطبية تدعو املستوردين للتبرع بالكمامات شعبة املستلزم

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=12022020&id=c2ebdd23-64d0-436d-84c1-afbe737895e3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022020&id=0adfec3e-fadd-458b-8ed5-f19e02c1c1cd
https://www.elwatannews.com/news/details/4573880
https://www.elwatannews.com/news/details/4573880
https://www.elwatannews.com/news/details/4572158
https://www.elwatannews.com/news/details/4572158
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 السياحة
 )الجزيرة( تقرير: إسرائيلي يعثر ىلع "آثار مصرية" ىلع شواطئ حيفا

 شروق(ل)ا تشكيل غرفة اإلسكندريةانسترلي.. شركات السياحة تعتمد برئاسة امل

 الطرق واملواصالت
 )بوابة األخبار( كامل الوزير يعلق ىلع بيع تذاكر القطارات يف السوق السوداء

 الزراعة
 شروق()ال مطالب برملانية متنوعة تحت القبة يف مواجهة وزير الزراعة

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%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022020&id=7409adc9-7441-4309-85a6-fb7aec64b635
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997626/1/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997626/1/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11022020&id=d4142061-6709-4b60-aef5-aee842d4d4d7
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 األقباط
 يناقش مع أحمد عكاشة التعاون يف زيادة الوعي باألمراض النفسيةتواضروس 

 )الوطن(

 أخرى
 )املصري اليوم( مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل 100«: اإلحصاء»

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/4573121
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1470413
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1470413
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 العسكري شهدت املاتطور
والفريق محمد فريد: التأهيل املستمر ضرورة «.. G5»ختام اجتماع رؤساء أركان دول 

 هرام()بوابة األ العابر للحدودملواجهة اإلرهاب 

 مليون دوالر 03بـ ئرتين "البترول الجوية" تتعاقد مع "ليوناردو" اإليطالية لتوريد طا
 )الوطن(

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/2370614.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4573856
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 تطورات املشهد األمني
 )الجزيرة( عميد يف الجيش املصري ومرافقه بتفجير يف شمال سيناء مقتل

 
 

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/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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