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 October 2020 27||  203العدد ||  يف الصحافة  ملصرينشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن ا 

 

 سفير سابق: مخاوف إسرائيلية ىلع مستقبل نظام السيسي   
 بمصر والسودان وإثيوبيا  اجتماع لوزراء الخارجية واملياه   
 مليار دوالر    123.5% خالل عام ليصل نحو  13.6ارتفاع الدين الخارجي   
 نقابة الغزل والنسيج رًدا ىلع بيان »قطاع األعمال«: لم نتفق   
 األىلع لإلعالم يناقش سبل مواجهة اإلعالم املعادي ومساندة الدولة   
 مركز كارنيغي يكشف: كيف أضعف الجيش االقتصاد املصري؟   
 "هآرتس": إطالق السيسي سراح معتقلين مرتبط بانتخابات أمريكا  

 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.  ة،الصحاف

 : إعداد
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 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 داملرص منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21عربي) سفير سابق: مخاوف إسرائيلية ىلع مستقبل نظام السيسي

النهضة وإثيوبيا حول سد  الخارجية واملياه بمصر والسودان  لوزراء  بوابة  )   اجتماع 
 هرام(األ

 ( 21عربي) مغردون: بيان الخارجية الفرنسية "وقح" واملقاطعة مستمرة

 ( ابة األخباربو) يوم.. استئناف الرحالت الجوية بين مصر وليبياال

  

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/1310194/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2519940.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519940.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519940.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519940.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519940.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519940.aspx
https://arabi21.com/story/1310011/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3145300/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 طورات السياسة الداخليةت
 ( 21عربي) ع اقتراب فوز زوجته باالنتخاباتوفاة نائب سابق ببرملان مصر م

املصري )  عة الدول العربيةسمير فرج رئيسا لفريق الخبراء لحماية املستهلك بجام 
 (ومالي

الخاص  اللجنة  الشيوخ اجتماع  ملجلس  الداخلية  الالئحة  مشروع  إلعداد  بوابة  )  ة 
 (األهرام

  

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/1310089/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072294
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072294
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072294
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072294
http://gate.ahram.org.eg/News/2519939.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519939.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519939.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519939.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519939.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519939.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( ة األخباربواب) دوالر مليار 123.5ليصل نحو   خالل عام  %13.6الدين الخارجي  ارتفاع

 )بوابة األخبار( مليار جنيه 9ر5»املالية« تطرح سندات خزانة بقيمة  

 (بوابة األهرام) العمالة غير املنتظمةإنشاء صندوق تفاصيل   السيسي يستعرض

 )بوابة األهرام( البنك التجاري الدولي يعلن التشكيل الجديد ملجلس اإلدارة

 ( الوطن) ات خزانةليار جنيه اليوم مقابل سندم 14الحكومة املصرية تجمع 

 (الوطن) "الغرف التجارية": زيادة الصادرات املصرية إلى السعودية كبديل لتركيا

 (وماملصري الي)  %2.25و»التجاري الدولي« يهبط    مليار جنيه  1.4تخسر    البورصة

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/3144981/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85..-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3144798/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5%D8%B19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2519805.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2519548.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5011357
https://www.elwatannews.com/news/details/5011361
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072214
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 ( الوطن ) يه أجور عمال "املحلة" يف الالئحة الجديدةمليار جن1.2قطاع األعمال: 

 ( بوابة األخبار) نقابة الغزل والنسيج رًدا ىلع بيان »قطاع األعمال«: لم نتفق 

 « رئاسة  عن  إلبعادك  بالحزن  شعرنا  العرب«:  لـ»عز  كندي  استثمار   « CIBصندوق 
 (املصري اليوم)

  

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/5011440
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3145204/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86--%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84---%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%82
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072328
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( الوطن) مساندة الدولةاألىلع لإلعالم يناقش سبل مواجهة اإلعالم املعادي و

 ( بوابة األخبار) »الباز« يطالب بمجلس حرب إعالمي ملواجهة قوى الشر

 )بوابة األخبار(  »ميري«: اإلعالم املصري يؤدي دورا بالغ األهمية

 التعليم 

 )بوابة األخبار(  جتمعيالسيسي يوجه بدعم التعليم املبـ»مليار جنيه«.. 

 الصحة 

 ( بوابة األخبار) وفاة  12حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و  167الصحة: تسجيل 

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/5011203
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3144921/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2--%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%C2%A0%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3144909/1/-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3144897/1/%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-..-%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3145251/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-167-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8812-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 27 ||  203العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 دينية مؤسسات 

 ( 21عربي) "حكماء املسلمين" يعتزم مقاضاة شارلي إيبدو وكل مسيء لإلسالم

 السياحة 

 ( الوطن) % فقط من آثار مصر.. وعين شمس ممتلئة30زاهي حواس: استخراجنا 

 األقباط

 ( الشروق) كنائس اإلسكندرية تعلن تعليق الرحالت إليها بسبب كورونا 

املصري )  رئيس الكنيسة األسقفية: أؤيد قرار شيخ األزهر بمقاضاة »تشارلي ايبدو«
 (اليوم

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/1310245/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/5011547
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26102020&id=aa63dc0d-c307-42bf-9563-d0a1058a9553
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072660
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072660
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072660
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072660
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072660
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072660
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( الجزيرة) مركز كارنيغي يكشف: كيف أضعف الجيش االقتصاد املصري؟ 

 ( بوابة األخبار)  هـ  1442الشريف لعام    النبويوات املسلحة تحتفل بذكرى املولد  الق

 

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%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%BA%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3144862/1/%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%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1442-%D9%87%D9%80
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21عربي ) ح معتقلين مرتبط بانتخابات أمريكا"هآرتس": إطالق السيسي سرا

  

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/1310235/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
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