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 October 2020 1||  185العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي يلتقي الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت   
 قاضي "تيران وصنافير" ىلع قائمة "مستقبل وطن" للبرملان   
 مليار جنيه خالل سبتمبر    12.2»البورصة« تفقد   
 وزير التعليم: مفيش موازنة لتعيين مدرسين   
 عليها    "بيوتنا اتقفلت".. صرخة من عمال املحاجر بعد سيطرة الجيش  
 "الداخلية بلطجية".. اشتباكات يف األقصر بعد مقتل شاب برصاص الشرطة  
العفو الدولية تحذر.. هكذا يستهدف برنامج تجسس أملاني الناشطين   

 املصريين 

 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 األخبار(   الجابر الصباح أمير دولة الكويت السيسي يلتقي الشيخ نواف األحمد  

 )الوطن(  السيسي بقمة األمم املتحدة: نهر النيل يمثل شريان الحياة

 )بوابة األهرام(   السيسي: مصر دعت لتعزيز التعاون العابر للحدود بين دول نهر النيل

 )الشروق(  الخارجية وزيريمباحثات مصرية مجرية بالقاهرة غدا ىلع مستوى 

 )الشروق(وزارة الهجرة تطلق مبادرة اتكلم مصري للمصريين بالخارج 

 )الوطن( مهام ىلع أجندتها  7مصر تتسلم رئاسة مجلس السلم واألمن األفريقي و

 )املصري اليوم( مشاورات سياسية بين مصر والبرتغال 

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/3121859/1/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4992236
http://gate.ahram.org.eg/News/2497532.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092020&id=0e569b68-5f8c-4fe5-9a52-7407ee11a168
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092020&id=10359ed4-d211-424d-9ada-e98b40b88489
https://www.elwatannews.com/news/details/4992533
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2051721
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  للنيابة اإلداريةآالف موظف وتحويلهم  4مكافحة اإلدمان: إيقاف 

 )الشروق( السيسي يوجه باإلسراع يف تطوير قطاع النقل البحري

 ( 21)عربي قاضي "تيران وصنافير" ىلع قائمة "مستقبل وطن" للبرملان

مليون دوالر لتحسين جودة الهواء يف القاهرة    200بـ  البنك الدولي: مشروع جديد  
 )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/3121431/1/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092020&id=4427e637-7c1b-4e91-86d9-3b8c0a57e933
https://arabi21.com/story/1304048/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01102020&id=002cbd16-2796-4701-979c-d80ecb134651
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 تطورات املشهد االقتصادي
  واملسافرين منها آالف جنيه حد أقصى للقادمين إلى مصر    5حمل  املركزي يحدد  

 )الوطن(

 )الوطن(  مليار جنيه 21"املركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة  

 )بوابة األهرام(  مجلس الوزراء يوافق ىلع إنشاء منطقة حرة بالعاشر من رمضان 

 )الشروق(  % سنويا يف أغسطس19.17البنك املركزي: ارتفاع املعروض النقدي  

 )الشروق( مستثمرا بالسندات الخضراء ألول مرة  17نائب وزير املالية: لدينا 

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/4992303
https://www.elwatannews.com/news/details/4992378
http://gate.ahram.org.eg/News/2497383.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092020&id=8492ea30-fd2a-49c7-bb26-ab076d034c92
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092020&id=272949cc-2da7-43f1-ae4f-0b2888f9406e
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 )بوابة األهرام(مليار جنيه خالل سبتمبر  12.2»البورصة« تفقد 

  

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/2497681.aspx
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )الوطن(  موازنة لتعيين مدرسينوزير التعليم: مفيش  

 الصحة 

 ( الوطن) "الصحة العاملية" تمنح مصر موافقتها ىلع إنتاج اللقاحات واألمصال 

 )بوابة األهرام(  حالة وفاة  16إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 119»الصحة«: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق(  كامل الوزير: السكة الحديد ليست للبيع أو الخصخصة

 األقباط

 )الوطن( بتوليه منصب أمير الكويت تواضروس يهنئ الشيخ نواف األحمد  

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/4992536
https://www.elwatannews.com/news/details/4992386
http://gate.ahram.org.eg/News/2497670.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092020&id=9d7b4eb7-2f11-4b93-8fea-9024949b3af0
https://www.elwatannews.com/news/details/4992140
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لبح باخوم  األنبا  تستقبل  التخطيط  والكنيسة  وزيرة  الوزارة  بين  التعاون  ث 
 )بوابة األهرام( الكاثوليكية 

 )الوطن(  سنوات من ذبحه ىلع يد "داعش" يف ليبيا  5"ماثيو" بعد عودة رفات 

 أخرى

 )الوطن(  لبث املباشر خالل عامحاالت انتحار ىلع ا  3

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/2497344.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4991866
https://www.elwatannews.com/news/details/4992321
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 العسكري  املشهدت اتطور 
الصلبة   املخلفات  تدوير  السويدية  الشركات  مع  تبحث  الحربي«  )بوابة  »اإلنتاج 

 األخبار(

 )بوابة األخبار(  السيسي يتابع مشروع »مرابط مصر« لتربية وإنتاج الخيل العربي

 )الجزيرة(  ".. صرخة من عمال املحاجر بعد سيطرة الجيش عليهات لتقفا"بيوتنا 

 

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/3121244/1/-%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--%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3121244/1/-%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--%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3121546/1/%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%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9--%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%82%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد األمني 
الشرط  برصاص  شاب  مقتل  بعد  األقصر  يف  اشتباكات  بلطجية"..    ة "الداخلية 

 )الجزيرة(

  العفو الدولية تحذر.. هكذا يستهدف برنامج تجسس أملاني الناشطين املصريين 
 )الجزيرة(

 (RT) فردا 13أعضاء بخلية مكونة من  6الحكم بإعدام 

 )اليوم السابع( مجندين فى انقالب لورى   6ضابط شرطة وإصابة  وفاة

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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2020/9/28/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1158881-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-6-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/
https://www.youm7.com/story/2020/10/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-6-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%80/5001381
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 1 ........................................ آالف موظف وتحويلهم للنيابة اإلدارية )بوابة األخبار( 4مكافحة اإلدمان: إيقاف 

وق( ي تطوير قطاع النقل البحري )الشر
 1 ............................................................... السيسي يوجه باإلشاع فن

ي  لمان )عربر " عىل قائمة "مستقبل وطن" للير ان وصنافير ي "تير
 1 ..................................................... ( 21قاضن

وع جديد بـ  : مشر وق(مليون دوالر لت 200البنك الدولي ي القاهرة )الشر
ن جودة الهواء فن  1 ............................ حسير

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

ن إل مرص والمسافرين منها )الوطن(  5المركزي يحدد حمل   2 ............................. آالف جنيه حد أقىص للقادمير

 2 ................................................................... مليار جنيه )الوطن(  21"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 

 2 ...........................................قة حرة بالعاشر من رمضان )بوابة األهرام( مجلس الوزراء يوافق عىل إنشاء منط

وق(19.17البنك المركزي: ارتفاع المعروض النقدي  ي أغسطس )الشر
 2 ......................................... % سنويا فن

وق(  17نائب وزير المالية: لدينا   اء ألول مرة )الشر  2 ............................................... مستثمرا بالسندات الخرصن

 3 ............................................................. مليار جنيه خالل سبتمير )بوابة األهرام(  12.2»البورصة« تفقد 

 4 ............................................................................................................ المحور المجتمع   تطورات

 4 .......................................................................................................................................... التعليم 

ن )الوطن( ن مدرسير  4 ............................................................................ وزير التعليم: مفيش موازنة لتعيير

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

 4 ........................................... "الصحة العالمية" تمنح مرص موافقتها عىل إنتاج اللقاحات واألمصال )الوطن(

وس كورونا.. و 119»الصحة«: تسجيل   4 ............................... حالة وفاة )بوابة األهرام(  16إصابة جديدة بفير

 4 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

وق( كامل الوزير: السكة  4 ............................................................ الحديد ليست للبيع أو الخصخصة )الشر

 4 ..................................................................................................................................... األقباط

ئ الشيخ نواف األحمد بتوليه منصب أمير الكويت )الوطن( وس يهنن  4 .................................................. تواضن

ن الوزارة والكنيسة الكاثوليكية )بوابة األهرام(  5 ................. وزيرة التخطيط تستقبل األنبا باخوم لبحث التعاون بير

ي ليبيا )الوطن( 5عودة رفات "ماثيو" بعد 
 5 ........................................... سنوات من ذبحه عىل يد "داعش" فن

 5 ....................................................................................................................................... أخرى

 5 ......................................................................... حاالت انتحار عىل البث المباشر خالل عام )الوطن( 3

 6 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 
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كات السويدية تدوير المخلفات الصلبة )بوابة األخبار( »اإلنتاج الح « تبحث مع الشر ي  6 ................................ ربر

ي )بوا بية وإنتاج الخيل العربر
وع »مرابط مرص« لي   6 .......................................... بة األخبار( السيسي يتابع مشر

 6 ......................................... "بيوتنا اتقفلت".. ضخة من عمال المحاجر بعد سيطرة الجيش عليها )الجزيرة( 

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

طة )الجزيرة(  ي األقرص بعد مقتل شاب برصاص الشر
 7 ................................... "الداخلية بلطجية".. اشتباكات فن

ن )الجزيرة( العفو الدولية تحذر.. هكذا يستهدف برنامج   ن المرصيير ي الناشطير
 7 .............................. تجسس ألمابن

 7 ......................................................................... (RTفردا ) 13أعضاء بخلية مكونة من  6الحكم بإعدام 

طة وإصابة   7 ....................................................... مجندين فن انقالب لورى )اليوم السابع( 6وفاة ضابط شر
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