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 November 2020 9||  211العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 سي إن إن: السيسي أول رئيس عربي يهنئ بايدن  
 يوجد حجز تعسفي بمصر.. والقضاء لدينا مشهود له بالنزاهة شكري: ال   
 ملاذا ُيعد فوز بايدن خسارة كبيرة للسيسي؟ خبراء يجيبون  
 مليار جنيه بمزيج من سندات وأذون الخزانة   57الحكومة تقترض   
قرار جمهوري بتجديد ندب القضاة أعضاء لجنة التحفظ ىلع أموال   

 الجماعات اإلرهابية 
 ة تطلق سراح أقارب محمد سلطان.. ما عالقة فوز بايدن؟ السلطات املصري  
 ألف معتقل لدى النظام   60"العمل الوطني" املصرية تذّكر بايدن بـ   

 

 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  

 موجز الصحافة 
 November 9 || 211العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  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


0 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 9 || 211العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 )الشروق(  بايدنسي إن إن: السيسي أول رئيس عربي يهنئ 

 )درب( سامح شكري: حريصون ىلع أن تكون إدارة بايدن شريكا فاعال ملصر 

 ( 21)عربي "إخوان مصر" تدعو "بايدن" ملراجعة سياسات دعم الدكتاتوريات 

الرابح وعي املواطن.. والخاسر الرهان ىلع   مصطفى حجازي عن انتخابات أمريكا: 
 )درب( الخوف والجهل والديكتاتورية بأمريكا ويف غيرها

 )درب(  معتز عبد الفتاح: بايدن هيلعب يف مناخيرنا وودانا

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=07112020&id=fb272fa6-3039-47de-add9-06d51931f783
https://daaarb.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b5%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://arabi21.com/story/1313149/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%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-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%8a%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%86/
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 )الوطن(  عمرو موسى: مواقف أمريكا ستتغير جذريًا تجاه منطقتنا بعد فوز بايدن

 الجزيرة( ) لتهدئةلعد أزمة الرسوم املسيئة.. وزير الخارجية الفرنسي يف مصر ب

فرنسا تستهدف زعزعة االستقرار وليس لها عالقة    يف : العمليات اإلرهابية  شكري
 )بوابة األهرام(  بالدين اإلسالمي

الذ األحمر  الخط  الخارجية:  ليبيا   يوزير  املعارك يف  تهدئة  إلى  أدى  مصر  أعلنته 
 )بوابة األهرام( 

 )الشروق( شكري: ال يوجد حجز تعسفي بمصر.. والقضاء لدينا مشهود له بالنزاهة

 ( 21)عربي خبراء يجيبون للسيسي؟ ملاذا ُيعد فوز بايدن خسارة كبيرة 

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/5032568
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2525909.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2525933.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112020&id=8da92894-6ac1-4420-8f43-d31826d0203c
https://arabi21.com/story/1313327/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
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لقاء مع وزير الشئون الخارجية الفرنسية: إذا كنتم تعتبرون اإلساءة  شيخ األزهر خالل  
 )درب( للنبي حرية فنحن نرفض هذه الحرية 

 )درب( نادر نور الدين: إثيوبيا تريد االستحواذ ىلع املياه وتتعمد ضررنا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0/
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 تطورات السياسة الداخلية
دة بعد فرز جميع  مؤشرات نتائج انتخابات النواب.. أحمد الطنطاوي وأحمد بالل إعا

 )درب( اللجان بدائرتي “كفر الشيخ وقلين” واملحلة

  ر مؤشرات النتائج.. باألرقام: سقوط مرتضى منصور يف انتخابات النواب بـ ميت غم
 )درب(

 )بوابة األخبار(   .. الكهرباء: صيانة أعمدة الشوارع اختصاص املحلياتاملوت بعد 

 )بوابة األخبار(  فتاة يتيمة ٢٠٠٠السيسي يوجه بتوفير مستلزمات الزواج لـ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%d9%89-%d9%85%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158217/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9..-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158199/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%80%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 )بوابة األخبار(ألف صياد  05لـ  سيسيبشرى من ال

 )بوابة األخبار( ألف مريض باملحافظات  120جهاز غسيل كلوي لخدمة   1500توزيع 

 )بوابة األهرام(وفاة النائب حيدر بغدادي مرشح البرملان عن الجمالية 

 )بوابة األهرام(  اتالوطنية لالنتخابات: لم نتلق شكاوى تؤثر ىلع نزاهة االنتخاب 

  العربي الحديث: وثائق تكشف تحويالت بالدوالر لبالل فضل للهجوم ىلع السيسي
 )الوطن(

 )الشروق(  ت البناء الجديدة للمحافظاتالحكومة تناقش اشتراطا

املترو الحك وتشغيل وصيانة خطوط  إلدارة  إنشاء شركة مساهمة  قرار  تلغي    ومة 
 )الشروق(

  

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/3158204/1/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%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%84%D9%8050-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3158200/1/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-1500-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-120-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2525722.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2525822.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5031569
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112020&id=1a76e725-2a8f-45d4-bb03-f00a14fad24d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112020&id=27ffb05a-66eb-494c-9d71-25637d958f29
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  بنكي مصر والتعمير واإلسكان يوقعان بروتوكول تعاون بهذا الشأن

 )بوابة األهرام(  امر رئيسا لشركة اإلسكندرية للبترول محمد ع

 الوطن( ) أذون الخزانةمليار جنيه بمزيج من سندات و  57الحكومة تقترض 

 )الوطن( السيسي يوجه بزيادة مشروعات "تحيا مصر" لتصل ملليار جنيه

 )الوطن(  9201بـ تطوير البنية التحتية لالتصاالت مليار دوالر استثمارات ل  1.6طلعت: 

رددات لتطوير بنيتها التحتية  مليار جنيه يف شراء ت  5.2اتصاالت مصر تستثمر  
 )الوطن(

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/3158176/1/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%C2%A0%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2526137.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5027129
https://www.elwatannews.com/news/details/5027129
https://www.elwatannews.com/news/details/5027129
https://www.elwatannews.com/news/details/5031785
https://www.elwatannews.com/news/details/5029313
https://www.elwatannews.com/news/details/5027420
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تؤجر   اإلدارية«  بقيمة    املباني»العاصمة  مستحقات  لتحصيل  مليار   50الحكومية 
 )الشروق(  جنيه

مليار دوالر فى تمويل التجارة الخارجية منذ تحرير سعر    1.4« يضخ  املصري  األهلي»
 )الشروق(الصرف 

 )الشروق( وائل الدمرداش رئيسا للقطاع التجاري بمصر للطيران

  2019مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا    3.9وزيرة الصناعة:  
 )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.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07112020&id=8ebd4561-7ee6-4774-8c79-262b5d723f07
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112020&id=3b94228b-1fd2-4442-a8f1-2a336c6f4544
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112020&id=c5199a82-eb2d-49ea-869d-9293aea0be16
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2083284
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 ي املجتمع حور ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  عمرو أديب: ميزة ترامب ملصر إن محدش تدخل يف البلد فترة رئاسته

 الصحة 

 ( ام)بوابة األهر حالة وفاة 13إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 239الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

كامل الوزير: مصر تخطط إلنشاء العديد من خطوط السكك الحديدية من بينها خط  
 )درب( الليبيةيربط مرسى مطروح بمدينة بنغازي 

 )الشروق( 2021وزير النقل: افتتاح القطار الكهربائي أمام الجمهور أكتوبر  

 )مصر العربية(  ري حول القاهرة بعد تطويرههكذا سيصبح الطريق الدائ

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=08112020&id=3990f19b-1b5c-40a8-a125-ad76d847da39
http://gate.ahram.org.eg/News/2526284.aspx
https://daaarb.com/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%ae/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112020&id=d5f68b1d-179c-4b04-aec3-a88300f41d95
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1559033-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%C2%A0%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 9 || 211العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 األقباط

 )بوابة األهرام(  تواضروس يشهد عرض فيلم »مسار العائلة املقدسة 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/2525555.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الرابط( والسودانعن مناورة عسكرية جوية قريبا بين مصر  أنباء

 )بوابة األهرام( ليبيا يفة  وزير خارجية فرنسا: ال حل عسكريا لألزم 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1325544924754960384
http://gate.ahram.org.eg/News/2525938.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة مدرعة تابعة للجيش املصري يف -

 )الرابط(قرية إقطية غرب مدينة بئر العبد. 

 

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/1325676181245587456/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
  يوما يف الحبس   365رسالة إلى سوالفة وحسام من والدتها مع اقتراب إكمالهما  

 )درب(

روفيدة حمدي تكتب عن قصة حبها وخطوبتها وكتب كتابها مع محمد عادل: حكاية  
 )درب(  سنين من الحب والظلم وقهر السجن والسجانة 7

الجماعات  أموال  ىلع  التحفظ  لجنة  أعضاء  القضاة  ندب  بتجديد  جمهوري  قرار 
 )الشروق(  اإلرهابية

 )الجزيرة(   السلطات املصرية تطلق سراح أقارب محمد سلطان.. ما عالقة فوز بايدن؟ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%82/
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%ad%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112020&id=1e7b05d7-b1c0-4007-b387-052b8e02a168
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%9F
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 )الوطن(  "النائب العام" يحيل املتهم بقتل طفل سوداني إلى "محكمة الجنايات"

 ( 21)عربي : أنباء بإخالء سبيل العشرات من املعتقلين بمصر21مصادر لعربي 

 ( 21)عربيألف معتقل لدى النظام  06بـ "العمل الوطني" املصرية تذّكر بايدن 

وسب  وتزوير  اختالس  الزمالك:  رئيس  بانتظار  البالغات  مئات  الحصانة..  خسر    لو 
 )الوطن(

 
  

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/5032043
https://arabi21.com/story/1313268/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
https://arabi21.com/story/1313166/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%8060-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%89
https://www.elwatannews.com/news/details/5031464


13 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 November 9 || 211العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ............................................................................................................ تطورات السياسة الخارجية
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ي   0 ............................................ (21"إخوان مرص" تدعو "بايدن" لمراجعة سياسات دعم الدكتاتوريات )عرب 
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 0 ............................................................................................................... بأمريكا وف 
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 0 ...................................................................... معي   عبد الفتاح: بايدن هيلعب ف 
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ي ليبيا )بوابة األ
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 3 ............................................................................................................. تطورات السياسة الداخلية 
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ي انتخابات النواب بـ  
ات النتائج.. باألرقام: سقوط مرتض  منصور ف   3 ............................. ميت غمر )درب(مؤشر

 3 ........................................ بعد الموت.. الكهرباء: صيانة أعمدة الشوارع اختصاص المحليات )بوابة األخبار( 

 3 .................................................. فتاة يتيمة )بوابة األخبار(  ٢٠٠٠السيسي يوجه بتوفير مستلزمات الزواج لـ

ى من السيسي لـ    4 ............................................................................... ألف صياد )بوابة األخبار(  50بشر

 4 ................................. ألف مريض بالمحافظات )بوابة األخبار(  120جهاز غسيل كلوي لخدمة  1500توزيــــع  

لمان عن الجمالية )بوابة ا   4 ...................................................... ألهرام(وفاة النائب حيدر بغدادي مرشح الي 

 4 .......................................... الوطنية لالنتخابات: لم نتلق شكاوى تؤثر عىل نزاهة االنتخابات )بوابة األهرام(

ي الحديث: وثائق تكشف تحويالت بالدوالر لبالل فضل للهجوم عىل السيسي )الوطن(  4 .......................... العرب 

وق( اطات البناء الجديدة للمحافظات )الشر  4 ............................................................ الحكومة تناقش اشي 

وق( و )الشر كة مساهمة إلدارة وتشغيل وصيانة خطوط المي  ي قرار إنشاء شر
 4 ............................... الحكومة تلغ 

 5 ........................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 5 ......................................... بنكي مرص والتعمير واإلسكان يوقعان بروتوكول تعاون بهذا الشأن )بوابة األخبار( 

ول )بوابة األهرام(  كة اإلسكندرية للبي   5 ................................................................... محمد عامر رئيسا لشر

ض   5 ............................................... مليار جنيه بمزيــــج من سندات وأذون الخزانة )الوطن(  57الحكومة تقي 

وعات "تحيا مرص" لتصل لمليار جنيه )الوطن(   5 ..................................................السيسي يوجه بزيادة مشر

 5 ................................ )الوطن( 2019مليار دوالر استثمارات لتطوير البنية التحتية لالتصاالت بـ  1.6طلعت: 

اء تر   5.2اتصاالت مرص تستثمر  ي شر
 5 .................................. ددات لتطوير بنيتها التحتية )الوطن(مليار جنيه ف 

ي 
وق( 50الحكومية لتحصيل مستحقات بقيمة  »العاصمة اإلدارية« تؤجر المباب   6 ................. مليار جنيه )الشر

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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وق( مليار دوالر ف  تمويل التجارة الخارجية منذ تحرير سعر  1.4»األهىلي المرصي« يضخ   6 ............. الرصف )الشر

وق( ان )الشر  6 ............................................................... وائل الدمرداش رئيسا للقطاع التجاري بمرص للطير

 6 ............ )المرصي اليوم(  2019مليار دوالر حجم التبادل التجاري بير  مرص ودول الكوميسا  3.9وزيرة الصناعة: 

 7 ............................................................................................................. تطورات المحور المجتمع  

 7 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

ي البلد ف
ة ترامب لمرص إن محدش تدخل ف  وق( عمرو أديب: مير  ة رئاسته )الشر  7 .......................................... ي 

 7 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و 239الصحة: تسجيل   7 ................................... حالة وفاة )بوابة األهرام(  13إصابة جديدة بفير

 7 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

طوط السكك الحديدية من بينها خط يربط مرس مطروح بمدينة  كامل الوزير: مرص تخطط إلنشاء العديد من خ

 7 ................................................................................................................... بنغازي الليبية )درب(

ي أمام الجمهور أكتوب
وق( 2021ر وزير النقل: افتتاح القطار الكهربابئ  7 .................................................. )الشر

 7 ..................................................... هكذا سيصبح الطريق الدائري حول القاهرة بعد تطويره )مرص العربية(

 8 ......................................................................................................................................... األقباط

وس يشهد عرض فيلم  ي مرص« )بوابة األهرام( تواض 
 8 ........................................... »مسار العائلة المقدسة ف 

 9 ............................................................................................................. تطورات المشهد العسكري 

 9 ............................................................. أنباء عن مناورة عسكرية جوية قريبا بير  مرص والسودان )الرابط(

ي ليبيا )بوابة األهرام( 
 9 ............................................................ وزير خارجية فرنسا: ال حل عسكريا لألزمة ف 

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي قرية إقطية غرب مدينة بيئ العبد.  -
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة مدرعة تابعة للجيش المرصي ف 

 10 ................................................................................................................................. )الرابط(

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

اب إكمالهما   ي الحبس )درب(  365رسالة إىل سوالفة وحسام من والدتها مع اقي 
 11 ................................. يوما ف 

سنير  من الحب والظلم   7روفيدة حمدي تكتب عن قصة حبها وخطوبتها وكتب كتابها مع محمد عادل: حكاية 

 11 ..................................................................................................... وقهر السجن والسجانة )درب(

وق(  11 ................ قرار جمهوري بتجديد ندب القضاة أعضاء لجنة التحفظ عىل أموال الجماعات اإلرهابية )الشر

 11 ................................. السلطات المرصية تطلق شاح أقارب محمد سلطان.. ما عالقة فوز بايدن؟ )الجزيرة( 

ي إىل "محكمة الجنايات" )الوطن( 
 12 ...................................... "النائب العام" يحيل المتهم بقتل طفل سوداب 

ي  ي 21مصادر لعرب  ات من المعتقلير  بمرص )عرب   12 ........................................... ( 21: أنباء بإخالء سبيل العشر

ر بايدن بـ 
ّ
" المرصية تذك ي

ي ألف معت 60"العمل الوطن   12 ......................................... (21قل لدى النظام )عرب 

 12 ........................... لو خش الحصانة.. مئات البالغات بانتظار رئيس الزمالك: اختالس وتزوير وسب )الوطن(
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