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 November 2020 27||  225العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

   2021رغم تعثر املفاوضات.. إثيوبيا تطلق كهرباء »سد النهضة« يونيو   
 قرار التصالح ىلع »العيادات«.. يثير غضب األطباء   
 %  13.23مليار جنيه أذون خزانة.. والعائد يتراجع إلى    21املالية تطرح   
 ة ىلع شيخ األزهر إلصدار بيان مناهض لإلخوان  ضغوط إماراتي  
 وزير الدفاع يلتقي نظيره العراقي لبحث التعاون املشترك   
 "  3ختام فعاليات التدريب البحري املصري الروسي املشترك "جسر الصداقة   
 السيسي يستقبل وزير الدفاع العراقي  

 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.  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
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 تطورات السياسة الخارجية
)بوابة    اجتماع تشاوري بين مصر والسعودية واإلمارات واألردن لبحث األزمة السورية 

 األخبار(

يونيو   النهضة«  »سد  كهرباء  تطلق  إثيوبيا  املفاوضات..  تعثر  مصر  )   2021رغم 
 العربية( 

)الشروق( السيسي يتلقى رسالة من أمير الكويت 

 )املصري اليوم(  رئيس الوزراء: سنراجع جميع االتفاقيات التجارية مع بلدان العالم 

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/3175716/1/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3175716/1/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1560813-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2021
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1560813-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2021
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1560813-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2021
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1560813-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2021
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112020&id=734c3683-7931-491d-a2a4-7e0b896a8ea5
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2097487
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 تطورات السياسة الداخلية
 )مصر العربية(  قرار التصالح ىلع »العيادات«.. يثير غضب األطباء

 )الوطن(  حقائب وزارية 8: فخورة بحصول املرأة ىلع السيسيقرينة 

 )بوابة األهرام( يونيو كان أصعب يوم يف حياتي 30انتصار السيسي: 

 )الجزيرة(  عبد الله الشريف يوجه رسالة للسلطات املصرية بعد قرار مصادرة أمواله

 )بوابة األخبار(  وفاة حافظ أبوسعدة عضو مجلس حقوق اإلنسان

 )املصري اليوم( : انتخابات النواب أثبتت غياب األحزاب عن الشارعبكري مصطفى 

 )بوابة األهرام(  خطوة جديدة يف تفعيل "مراكب النجاة" بين األوقاف والهجرة

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1560804-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA---%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.elwatannews.com/news/details/5074229
http://gate.ahram.org.eg/News/2535015.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2020/11/26/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3175573/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2097689
http://gate.ahram.org.eg/News/2534679.aspx
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 يتطورات املشهد االقتصاد
 )بوابة األخبار( مليار جنيه  2.9البورصة املصرية« تخسر  ».. يف ختام التعامالت

 األخبار(  )بوابةألف جنيه  100شركات  5البورصة املصرية تغرم 

 )بوابة األهرام( %  13.23مليار جنيه أذون خزانة.. والعائد يتراجع إلى    21املالية تطرح  

 )الوطن(  2020مليار جنيه صايف أرباح بنك القاهرة فى الربع الثالث من  2.5

 )الوطن( مليار جنيه إجمالي محفظة تمويل املشروعات الصغيرة   15.6بنك القاهرة: 

اتفاق لتشغيل وتطوير استراحة ديليسبس    هيئة قناة السويس توقع عقد 
 )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/3175448/1/%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA..-%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%B3%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3175230/1/%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%BA%D8%B1%D9%85-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2534921.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5072269
https://www.elwatannews.com/news/details/5073079
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26112020&id=cf92a5e3-3526-4c6c-a995-b3b25944fed6
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األخبار( بيانات »الصحة« تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا

 )بوابة األخبار( وفاة  11ديدة بفيروس كورونا.. وحالة ج  368الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )العربي الجديد(  ضغوط إماراتية ىلع شيخ األزهر إلصدار بيان مناهض لإلخوان 

 السياحة 

 ( 21)عربي عام  2000علماء يعثرون ىلع "تميمة" ببطن مومياء مصرية عمرها  

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/3176034/1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3175933/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-368-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1317493/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-200
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  تأجيل سداد مستحقات استهالك "الكهرباء والغاز" للمنشآت السياحية والفندقية 
 )بوابة األهرام( 

 األقباط

واإلعالمتو والسياحة  الثقافة  لوزراء  القبطي  الثقايف  درع  يهدي  )بوابة   اضروس 
 األخبار(

بالذكرى    زاملرك  .وزراء.   3بحضور   لتنصيب تواضروس    8الـ  الثقايف القبطي يحتفل 
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األهرام(  تواضروس يستقبل سفير مصر يف بولندا

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/2535051.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3175842/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3175842/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3175815/1/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1..%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2534880.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  وزير الدفاع يلتقي نظيره العراقي لبحث التعاون املشترك »فيديو«

)بوابة    " 3ختام فعاليات التدريب البحري املصري الروسي املشترك "جسر الصداقة  
 األهرام(

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل وزير الدفاع العراقي

 
 

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/3175689/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2534853.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2534853.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2534746.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
الكويت تطالب بتسليم مصري هارب من  مليون دينار من شركة    ٢سرق   اتصاالت.. 
 )املصري اليوم(  مؤبد

 

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/2097806
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