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 ر ــمص
 October 2020 5||  187العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . العضالت األمنية صباحي: سلطة مصابة بضمور العقل السياسي وتضخم   
 . يحذر   30- 25بعد استبعاد ضياء الدين داوود.. تكتل   
 . أنور السادات يعلن عدم خوضه االنتخابات البرملانية املقبلة  
 األزهر يهاجم ماكرون: اتهام اإلسالم باالنعزالية دعوة للكراهية  
 . طلب مصر بالتعاقد ىلع منظومة الوعي باملجال البحري ل   موافقة أمريكية  
 بي بي سي: إثيوبيا تحظر الرحالت الجوية فوق سد النهضة لدواع أمنية  
 . باالنضمام لجماعة إرهابية   الصحفية بسمة مصطفى اتهام   
 صرية تتعنت بتسليم جثامين "ضحايا اإلعدامات" السلطات امل  

 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 ،إعالميةات ـخدم"
 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 األهرام( مصر ترحب بالتوقيع النهائي ىلع اتفاق جوبا للسالم

 )الشروق(  السيسي يؤكد األهمية القصوى لقضية املياه يف لقاء مع نظيره الكيني

 )الوطن( السيسي يهنئ ملك ليسوتو بمناسبة االحتفال بذكرى االستقالل 

 )الوطن(  شكري يؤكد ضرورة التصدي للتنظيمات اإلرهابية وداعميها يف سوريا

 )الشروق(  السفير األمريكي يف ليبيا يشكر مصر ىلع استضافة محادثات الغردقة

 )الشروق( مصر وقبرص تبحثان مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين 

 )الشروق( السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لنظيريه األملاني والكوري الجنوبي  

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/2498775.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102020&id=9dfdc74a-271e-4bf4-a039-a55688c6e64a
https://www.elwatannews.com/news/details/4995251
https://www.elwatannews.com/news/details/4995122
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102020&id=01ba79ae-7bb9-4b78-a307-69748ab67c21
(الشروق)
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03102020&id=70a91623-0580-4a10-937b-6752e93ecb7e
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 )بوابة األخبار(  أبناء املصريين بنيوزلندا طفال من 55وزيرة الهجرة تلتقي 

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/3125042/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-55-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
عو مقتل  عن  وتضخم  صباحي  السياسي  العقل  بضمور  الراوي: سلطة مصابة  يس 

 )درب( العضالت األمنية تستفز بركان الغضب املكتوم لينفجر

عن   واإلفراج  الراوي  عويس  مقتل  يف  بالتحقيق  ُيطالب  الديمقراطي«  »املصري 
 )درب( معتقلي الرأي

 )درب( يحذر 30-25بعد استبعاد ضياء الدين داوود.. تكتل  

 )بوابة األهرام(  أنور السادات يعلن عدم خوضه االنتخابات البرملانية املقبلة

 )الوطن(  حكم نهائي باستبعاد حساسين من الترشح النتخابات النواب

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%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%b6/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%84-25-30-%d9%8a%d8%ad%d8%b0/
http://gate.ahram.org.eg/News/2499227.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4995253
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 )درب( هيثم الحريري يطالب رئيس الوزراء بإلغاء زيادة املصروفات الدراسية

)بوابة    السيسي يوجه باستعداد القطاع الطبي ملواجهة موجة ثانية لـ»كورونا«
 األهرام(

 )الوطن(  مليون جنيه  61لـ ألف  500حدود اإلنفاق يف الدعاية االنتخابية.. بين 

  

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%87%d9%8a%d8%ab%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7/
http://gate.ahram.org.eg/News/2499202.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499202.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4995564
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  محرم هالل رئيسا التحاد جمعيات املستثمرين

 )بوابة األهرام(   2020سنوات يف الربع األول    4ل مرة من  انخفاض الدين الخارجي ألو

 )بوابة األهرام(تأمينات مليار جنيه لل ٣٣٠,٥وزير املالية: سداد 

 ()بوابة األهراممليون دوالر  250شراكات تنموية بقيمة  :  رانيا املشاط

  مليار جنيه مبيعات العام الحالي   2رئيس شركة النصر لإلسكان والتعمير: نستهدف  
 )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/3124592/1/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2499042.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2498360.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2498370.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2498370.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2498370.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499075.aspx
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 )الشروق(  البنك املركزي يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك

  

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=05102020&id=24d4df72-92d7-4593-806c-b23ceb001385
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية بمصر 39مرصد حقوقي يرصد  

 )بوابة األخبار(  أحمد موسى: اإلخوان يخططون لتصفية املقاول الهارب وأسرته

 )بوابة األخبار( الديهي: تركيا تخطط لتصفية املقاول الهارب وإلصاق التهمة بمصر 

 التعليم 

 )بوابة األخبار( الثانويةحضر التالميذ وغاب الوزير... تأجيل مفاجئ لحفل تكريم أوائل  

 الصحة 

 )بوابة األخبار(   حالة وفاة   11و جديدة لفيروس كورونا..    ةحال  108الصحة: تسجيل  

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/1304745/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-39-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3124802/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3124901/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A--%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3124590/1/%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1...-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3124943/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%C2%A0108-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%88-11-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 مؤسسات دينية 

 ( 21)عربي األزهر يهاجم ماكرون: اتهام اإلسالم باالنعزالية دعوة للكراهية

 السياحة 

 )الجزيرة(  تابوتا  59شاهد: مصر تعلن عن كشف أثري مصري جديد يضم 

 )الشروق( وزير السياحة: أزمة كورونا أثرت ىلع عوائدنا وقلصت اإليرادات للصفر

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار(  كامل الوزير يكشف مفاجأة بشأن أول قطار "فائق السرعة" يف مصر

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/1304803/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%A0-%D9%8A%D8%B6%D9%85-59-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102020&id=5262ecfc-fe85-4f22-b7de-c5ed71b8606a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3123995/1/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%22%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 األقباط

 )بوابة األهرام( دق أجراس الكنائس كافة ربوع مصر احتفاال بنصر أكتوبر

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/2499232.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
اإليطالية: مصر وقعت عقد فرقاطتي الفريم بيرجاميني متعددتي    Espressoجريدة  

 )الدفاع العربي(  2020املهام مع إيطاليا يف أغسطس  

منظومة الوعي باملجال    ىلعطلب مصر بالتعاقد    ىلع توافق    األمريكية الخارجية  
 )بوابة الدفاع املصرية( البحري

  47الـ  القوات املسلحة تفتح املتاحف العسكرية مجانا للجماهير احتفاال بالذكرى  
 )بوابة األهرام(  أكتوبر النتصارات

الدقهلية   بمحافظتي  والكوارث  األزمات  إلدارة  مشروعا  تنظم  املسلحة  القوات 
 )الشروق(  ودمياط بالتعاون مع األجهزة التنفيذية

الـ  السيسيالقوات املسلحة تهنئ   الذكرى  )بوابة    لنصر أكتوبر  47بمناسبة 
 ألخبار(ا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/10/02/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-lespresso-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%AA/
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/3052041034908345
http://gate.ahram.org.eg/News/2499083.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04102020&id=33e266f7-bddd-4961-9f53-f73ce585f67a
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3124500/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-(47)-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3124500/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-(47)-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3124500/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-(47)-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3124500/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-(47)-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
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أملانية    209/1400من طراز    S-44القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة  
 )اليوم السابع( الصنع

 )الشروق(  بي بي سي: إثيوبيا تحظر الرحالت الجوية فوق سد النهضة لدواع أمنية

 )الوطن(  ف محضر تعدي ىلع النيل واملجاري املائية للنيابة العسكريةآال 10إحالة 

 ( 21)عربي ّراج يف إسطنبول اجتماع مغلق بين أردوغان والس

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/9/29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-S-44-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2/4998891
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05102020&id=3291274b-8340-4452-a1ae-9f4d6f6fbe4b
https://www.elwatannews.com/news/details/4995554
https://arabi21.com/story/1305020/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( قرى من املصروفات الدراسية يف شمال سيناء 4إعفاء طالب 

 

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/2054823
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 تطورات املشهد األمني 
الراضي:   عبد  كريم  مصطفى..    5املحامي  بسمة  الصحفية  مع  تحقيق  ساعات 

 )درب( ومتهمة باالنضمام لجماعة إرهابية “طبعا مش عارفين أية هي” 

 )الجزيرة(  تسريب صوتي ملعتقل مصري قبل إعدامه

وهولندية    ٤٣ املانية  جنسيات  ىلع  للحصول  الجنسية..  عن  يتنازلون  مصريا 
 )درب(  ونمساوية

 ( 21)عربي معتقال سياسيا السبت   15منظمة: السلطات بمصر أعدمت 

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%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-5-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
https://daaarb.com/%d9%a4%d9%a3-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84/
https://arabi21.com/story/1304891/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%AA-15-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA
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 ( 21ربي)عالسلطات املصرية تتعنت بتسليم جثامين "ضحايا اإلعدامات" 

بعد تغطيتها تداعيات مقتل عويس الراوي يف األقصر.. التحقيق مع صحفية مصرية  
 )الجزيرة( يف نيابة أمن الدولة 

 ( 21)عربي محمد علي يناشد أردوغان حماية أسرته بعد تعرضها للتهديد

 ( 21)عربيمعتقال مصريا يف يوم واحد    15هذه رسائل السيسي من إعدام  

 ( 21)عربي ابنها" تحاور أسرة األباصيري.. هكذا وصفت إعدام 21"عربي

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/1305030/%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%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://arabi21.com/story/1304746/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87
https://arabi21.com/story/1304957/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-15-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://arabi21.com/story/1305089/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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تجديد التدابير االحترازية لـ وليد شوقي.. وزوجته: ال    رغم عدم تنفيذ القرار.. نظر
 )درب( شافها وال شاف الشارع وال نعرف مكانه فيه

 )الجزيرة(  اإلعدامات يتصدر التفاعالت _معارضا يف مصر.. وسم #مجزره 15بعد إعدام 

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%ba%d9%85-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-15-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA
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ي لمواجهة موجة ثانية لـ»كورو   3 ................................. نا« )بوابة األهرام( السيسي يوجه باستعداد القطاع الطنر

ي الدعاية االنتخابية.. بير   
 3 ........................................... مليون جنيه )الوطن( 16ألف لـ  500حدود اإلنفاق ف 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 4 ............................................................... محرم هالل رئيسا التحاد جمعيات المستثمرين )بوابة األخبار(

ي ألول مرة من  ي الربــع األول  4انخفاض الدين الخارحر
 4 .................................... رام()بوابة األه 2020سنوات ف 

 4 .............................................................. مليار جنيه للتأمينات )بوابة األهرام(  ٣٣٠,٥وزير المالية: سداد 

اكات تنموية بقيمة   4 ....................................................... مليون دوالر )بوابة األهرام( 250رانيا المشاط: شر

: نستهدف  كة النرص لإلسكان والتعمير  4 .................... مليار جنيه مبيعات العام الحالي )بوابة األهرام(  2رئيس شر

وق( البنك المركزي يبسط إجراءات فتح الحسابات   5 ............................................................ بالبنوك )الشر

 6 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 6 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

ي يرصد 
ي  39مرصد حقوف   6 ....................................................(21انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية بمرص )عرئر

 6 .......................................... أحمد موس: اإلخوان يخططون لتصفية المقاول الهارب وأشته )بوابة األخبار(

: تركيا تخطط لتصفية المقاول الهارب وإلصاق التهمة بمرص   6 ......................................  )بوابة األخبار(الديهي

 6 ..................................................................................................................................... التعليم 

 6 ................................... حرص  التالميذ وغاب الوزير... تأجيل مفاحر  لحفل تكريم أوائل الثانوية)بوابة األخبار( 

 6 ..................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  108الصحة: تسجيل   6 ..................................... وفاة )بوابة األخبار(  حالة 11حالة جديدة لفير

 7 ....................................................................................................................... دينية  مؤسسات
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ي   7 ................................................... ( 21األزهر يهاجم ماكرون: اتهام اإلسالم باالنعزالية دعوة للكراهية )عرئر

 7 ........................................................................................................................................ السياحة

 7 .................................................. )الجزيرة(   تابوتا   59شاهد: مرص تعلن عن كشف أثري مرصي جديد يضم 

وق(  7 ........................................ وزير السياحة: أزمة كورونا أثرت عىل عوائدنا وقلصت اإليرادات للصفر )الشر

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

ي مرص )بوابة األخبار(
 7 ...................................... كامل الوزير يكشف مفاجأة بشأن أول قطار "فائق الشعة" ف 

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

 8 .................................................... دق أجراس الكنائس كافة ربوع مرص احتفاال بنرص أكتوبر )بوابة األهرام(

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

ي أغسطس   Espressoجريدة 
ي المهام مع إيطاليا ف 

ي متعددئ 
جامين  ي الفريم بير

اإليطالية: مرص وقعت عقد فرقاطن 

2020 ) ي  9 ..................................................................................................................)الدفاع العرئر

 9 .. عىل طلب مرص بالتعاقد عىل منظومة الوعي بالمجال البحري )بوابة الدفاع المرصية(  الخارجية األمريكية توافق

النتصارات أكتوبر )بوابة   47احتفاال بالذكرى الـ القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير 

 9 .................................................................................................................................... األهرام(

ي الدقهلية ودميا
وعا إلدارة األزمات والكوارث بمحافظن  ط بالتعاون مع األجهزة  القوات المسلحة تنظم مشر

وق(  9 ..................................................................................................................... التنفيذية )الشر

 9 ........................................ لنرص أكتوبر )بوابة األخبار( 47بمناسبة الذكرى الـ  القوات المسلحة تهن   السيسي 

 10 ........ )اليوم السابع(ألمانية الصنع  1400/ 209من طراز  S-44القوات البحرية تحتفل بتدشير  الغواصة الرابعة 

وق( : إثيوبيا تحظر الرحالت الجوية فوق سد النهضة لدواع أمنية )الشر ي سي ي ئر  10 ....................................... ئر

 10 .................................. آالف محرص  تعدي عىل النيل والمجاري المائية للنيابة العسكرية )الوطن( 10إحالة 

ي  ي إسطنبول )عرئر
 10 .................................................................. ( 21اجتماع مغلق بير  أردوغان والّشاج ف 

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي شمال سيناء )المرصي اليوم( قرى من المرصوفات الدر  4إعفاء طالب 
 11 .......................................... اسية ف 

  
 12 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 : ي
.. ومتهمة باالنضمام لجماعة إرهابية  5المحامي كريم عبد الراض  ساعات تحقيق مع الصحفية بسمة مصطق 

” )درب(  12 ................................................................................................ “طبعا مش عارفير  أية هي

ي لمعتقل مرصي قبل إعدامه )الجزيرة(تشي
 12 ...........................................................................ب صوئ 

 12 ...................... مرصيا يتنازلون عن الجنسية.. للحصول عىل جنسيات المانية وهولندية ونمساوية )درب( ٤٣

ي   15منظمة: السلطات بمرص أعدمت   12 .................................................. (21معتقال سياسيا السبت )عرئر

ي   13 ............................................... (21السلطات المرصية تتعنت بتسليم جثامير  "ضحايا اإلعدامات" )عرئر

ي نيابة أمن الدولة )الجزيرة( 
ي األقرص.. التحقيق مع صحفية مرصية ف 

بعد تغطيتها تداعيات مقتل عويس الراوي ف 

 ............................................................................................................................................ 13 

ي   13 .................................................. ( 21محمد عىلي يناشد أردوغان حماية أشته بعد تعرضها للتهديد )عرئر

ي  15دام هذه رسائل السيسي من إع ي يوم واحد )عرئر
 13 ................................................. ( 21معتقال مرصيا ف 

ي  ي 21"عرئر ي.. هكذا وصفت إعدام ابنها )عرئر  13 .................................................. (21" تحاور أشة األباصير

 . ي
ازية لـ وليد شوف  . وزوجته: ال شافها وال شاف الشارع وال نعرف  رغم عدم تنفيذ القرار.. نظر تجديد التدابير االحي 

 14 ...................................................................................................................... مكانه فيه )درب(

ي مرص.. وسم #مجزره_اإلعدامات يتصدر التفاعالت )الج  15بعد إعدام 
 14 ............................ زيرة(معارضا ف 
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