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 October 2020 6||  188العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 زمة الليبية لل شكري: أمامنا فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية   
 شهرا   12إثيوبيا: إنتاج الكهرباء من سد النهضة سيبدأ يف غضون   
 وزير الري األسبق: املجتمع الدولي يجب أن يوقف بلطجة إثيوبيا  
 كي ال تهدم رويترز: مصريون يكافحون لسداد غرامات املباني   
 بذكرى أكتوبر.. خبراء: السيسي يجرف مصر لتبعية االحتالل  
 السيسى يترأس اجتماع املجلس األىلع للقوات املسلحة  
 النائب العام يأمر بإخالء سبيل الصحفية بسمة مصطفى  

 
  

 

 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
سامح شكري: أمامنا فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية تراعي كافة جوانب  

 )بوابة األهرام( األزمة الليبية

 )الشروق( شهرا   12إثيوبيا: إنتاج الكهرباء من سد النهضة سيبدأ يف غضون  

 )الشروق(  وزير الري األسبق: املجتمع الدولي يجب أن يوقف بلطجة إثيوبيا

دستور   وسام  ونائبه  العليا  الدستورية  رئيس  قبول  ىلع  يوافق  السيسي 
 )الشروق( كازاخستان 

  

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/2499704.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05102020&id=93986a55-96ea-462e-82ad-3340c16ab515
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05102020&id=3de1c2c7-f03a-4b66-9ca9-75b5f6329954
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05102020&id=bcd214ff-37b0-4ea2-8bf6-e82b9cac920a
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة( رويترز: مصريون يكافحون لسداد غرامات املباني كي ال تهدم

جنيه من بيت الزكاة شهريا لدعم العمالة غير    500"شيخ األزهر" و"سعفان": صرف  
 )بوابة األهرام( املنتظمة

ا تعلن  الوطنية  النواب  الهيئة  مجلس  انتخابات  يف  للمرشحين  النهائية  لقائمة 
 )بوابة األهرام( 

 وطن( )ال عالء مبارك يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر بنشر صورا لوالده: اللهم اغفر له

السيسي: نصر أكتوبر علمنا أن األمة املصرية قادرة ىلع االنتفاض من أجل  
 )الشروق(  حقوقها 

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%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2499548.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499816.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4996409
https://www.elwatannews.com/news/details/4996409
https://www.elwatannews.com/news/details/4996409
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102020&id=225fb75c-a75e-4638-8d7e-cf0e0efb1534
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خالد علي يف ذكرى انتصارات أكتوبر: تحية ملن ضحوا وقاوموا دون تفريط يف حبة  
 )درب( من رمل.. سالم لسيناء بجبالها ووديانها وشواطئها وجزرها

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%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه  44بـ % من العروض.. وتصدر أذون خزانة  50"املالية" ترفض 

 )الوطن( مليون جنيه.. بنك مصر يتعاون مع "تنمية املشروعات"  050بـ 

 )بوابة األخبار(  البورصة تختتم تعامالت جلسة اإلثنين بتراجع جماعي للمؤشرات

 )بوابة األهرام(  مليارات 10"املالية" تطرح سندات خزانة بقيمة  

 )الوطن( %25"املواد البترولية" تطالب بإلغاء عقوبة الحبس ورفع العمولة  

  

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/4996019
https://www.elwatannews.com/news/details/4995650
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3125411/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2499634.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4995962
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )الوطن(  سنوات 6مليار جنيه ىلع التعليم يف   500شوقي: أنفقنا 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(   حاالت وفاة 9حالة جديدة لفيروس كورونا.. و 98الصحة: تسجيل 

 )املصري اليوم( مرة من املعلنة 20العاملية«: أعداد إصابات »كورونا« أكبر  »الصحة

 مؤسسات دينية 

 )الجزيرة(  هر يغرد بالفرنسية ردا ىلع ماكرونشيخ األز

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/4996381
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3125801/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-98-%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%889-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2055763
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
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 ( 21)عربي إبراهيم منير يبعث رسالة إلى "ماكرون".. هذا ما جاء فيها 

 )الشروق(  مسجد الشهيد أحمد املنسي الجمعة القادمةوزير األوقاف يفتتح  

 الزراعة

 )بوابة األهرام( أشهر 3استمرار حظر تصدير الفول ملدة 

 الطرق واملواصالت

توريد   مايو    6بدء  اإلسبانية  تالجو  لصفقة  تابعة  جديدة  مكيفة    2021قطارات 
 )الشروق(

 األقباط

 )بوابة األهرام(  أكتوبردق أجراس الكنائس يف كافة ربوع مصر احتفاال بنصر 

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/1305268/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102020&id=5650a2c9-a10c-466b-a019-2a74a63cd104
http://gate.ahram.org.eg/News/2499701.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05102020&id=0e7c2a22-c004-410d-a6d4-102b48cf57e3
http://gate.ahram.org.eg/News/2499850.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي بذكرى أكتوبر.. خبراء: السيسي يجرف مصر لتبعية االحتالل 

 )الشروق( السيسى يترأس اجتماع املجلس األىلع للقوات املسلحة

لنصر    47الـ  السيسي يضع إكليال من الزهور ىلع النصب التذكاري بمناسبة الذكرى  
 ( )بوابة األهرام أكتوبر

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش واملناطق لوضع أكاليل الزهور ىلع النصب التذكاري 
 )بوابة األهرام(للجندي املجهول 

املعرض   تنظم  املسلحة  لالنتصارات    13الـ  القوات  تخليدا  العسكرية"  للثقافات 
 )بوابة األهرام(املصرية 

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/1305343/%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05102020&id=a1635baf-ccda-4c90-b057-4447ec87d860
http://gate.ahram.org.eg/News/2499399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499646.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499590.aspx
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الـ   الذكرى  بمناسبة  رياضيا  مهرجانا  تقيم  املسلحة  أكتوبر   47القوات  النتصارات 
 )بوابة األهرام(املجيدة 

 )بوابة األهرام(لسودان لمصر ترسل الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز 

أكتوبر   يف  الجوية  القوات  ملحمة  يرصد  تسجيلي  فيلم  الغضب"..    1973"أجنحة 
 )بوابة األهرام( 

 

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/2499645.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499632.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2499774.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
يفتتح   سيناء  العريش   ٥محافظ شمال  بمدينة  مشروعات  وعدة  رئيسية    ميادين 

 )بوابة األهرام( 

 

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/2499873.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 )مصر العربية(  النائب العام يأمر بإخالء سبيل الصحفية بسمة مصطفى

.. والنيابة لم تستأنف  ناصر أمين: إخالء سبيل املنتج السينمائي معتز عبد الوهاب 
 )درب(  القرار

 )الوطن(   شخصا  41لـ  مواطنا باكتساب جنسيات أجنبية ورد "املصرية"    22لـ  السماح  

 وطن( )ال مدانا بينهم سيدة يف قضايا جنائية 11إعدام 

 )الجزيرة(  قرية مصرية تتوقع األسوأ بعد فقدان أبنائها يف الطريق إلى أوربا

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%B1/1555939-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%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%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a/
https://www.elwatannews.com/news/details/4995869
https://www.elwatannews.com/news/details/4996431
https://www.elwatannews.com/news/details/4996431
https://www.elwatannews.com/news/details/4996431
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7
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Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

 0 ..... سامح شكري: أمامنا فرصة مثالية للتوصل إىل تسوية سياسية تراعي كافة جوانب األزمة الليبية )بوابة األهرام( 

ي غضون 
وق(  12إثيوبيا: إنتاج الكهرباء من سد النهضة سيبدأ ف   0 ................................................. شهرا )الشر

وق(  0 ............................................... وزير الري األسبق: المجتمع الدوىلي يجب أن يوقف بلطجة إثيوبيا )الشر

وق( السيسي يوافق عىل قبول رئيس الدستورية العليا ونائبه و   0 ............................. سام دستور كازاخستان )الشر

 1 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

ي كي ال تهدم )الجزيرة( 
ز: مرصيون يكافحون لسداد غرامات المبان   1 ....................................................... رويتر

 1 .... جنيه من بيت الزكاة شهريا لدعم العمالة غتر المنتظمة )بوابة األهرام(  500"شيخ األزهر" و"سعفان": رصف 

ي انتخابات مجلس النواب )بوابة األهرام( 
 1 .............................الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية للمرشحير  ف 

 1 ...................................... مبارك يحير ذكرى انتصارات أكتوبر بنشر صورا لوالده: اللهم اغفر له )الوطن(  عالء

وق( : نرص أكتوبر علمنا أن األمة المرصية قادرة عىل االنتفاض من أجل حقوقها )الشر  1 .......................... السيسي

ي ذكرى انتصارات أكتوبر: تحية لمن ضحو 
ي حبة من رمل.. سالم لسيناء بجبالها  خالد عىلي ف 

ا وقاوموا دون تفريط ف 

 2 ................................................................................................... ووديانها وشواطئها وجزرها )درب(

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 3 ...................................... مليار جنيه )الوطن(  44% من العروض.. وتصدر أذون خزانة بـ  50"المالية" ترفض  

وعات" )الوطن(  500بـ    3 .................................................. مليون جنيه.. بنك مرص يتعاون مع "تنمية المشر

ات )بوابة األخبار(  اجع جماعي للمؤشر  3 ......................................... البورصة تختتم تعامالت جلسة اإلثنير  بتر

 3 ............................................................. مليارات )بوابة األهرام( 10"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 

ولية" تطالب بإلغاء عقوبة الحبس ورفع العمو   3 ............................................... % )الوطن( 25لة  "المواد البتر

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

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

: أنفقنا  ي
ي  500شوفر

 4 ............................................................. )الوطن( سنوات 6مليار جنيه عىل التعليم ف 

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

وس كورونا.. و 98الصحة: تسجيل   4 ...................................... حاالت وفاة )بوابة األخبار( 9حالة جديدة لفتر

 4 ................................. مرة من المعلنة )المرصي اليوم(  20»الصحة العالمية«: أعداد إصابات »كورونا« أكتر 

 4 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

 4 ........................................................................... شيخ األزهر يغرد بالفرنسية ردا عىل ماكرون )الجزيرة(

ي   5 ......................................................... (21إبراهيم منتر يبعث رسالة إىل "ماكرون".. هذا ما جاء فيها )عرنر

وق(  5 .............................................. وزير األوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسي الجمعة القادمة )الشر

 5 ...................................................................................................................................... الزراعة

 5 ....................................................................... أشهر )بوابة األهرام( 3استمرار حظر تصدير الفول لمدة 

 5 ......................................................................................................................والمواصالت  الطرق

وق(  2021قطارات مكيفة جديدة تابعة لصفقة تالجو اإلسبانية مايو   6بدء توريد   5 ................................ )الشر

 5 ..................................................................................................................................... األقباط

ي كافة ربوع 
 5 ................................................. مرص احتفاال بنرص أكتوبر )بوابة األهرام(دق أجراس الكنائس ف 

 6 ................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


11 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 October 2020 6 || 188العدد 

 

 

 

 

 

 

ي  اء: السيسي يجرف مرص لتبعية االحتالل )عرنر  6 ..................................................... ( 21بذكرى أكتوبر.. ختر

وق( أس اجتماع المجلس األعىل للقوات المسلحة )الشر  6 .......................................................... السيس يتر

 6 ............ لنرص أكتوبر )بوابة األهرام(  47التذكاري بمناسبة الذكرى الـ السيسي يضع إكليال من الزهور عىل النصب 

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور عىل النصب التذكاري للجندي المجهول )بوابة  

 6 .................................................................................................................................... األهرام(

 6 ............ للثقافات العسكرية" تخليدا لالنتصارات المرصية )بوابة األهرام( 13معرض الـ القوات المسلحة تنظم ال

 7 ............ النتصارات أكتوبر المجيدة )بوابة األهرام( 47القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 

 7 ................................................. مرص ترسل الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الختر  للسودان )بوابة األهرام(

ي أكتوبر  
 7 ...................... )بوابة األهرام(  1973"أجنحة الغضب".. فيلم تسجيىلي يرصد ملحمة القوات الجوية ف 

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

وعات بمدينة العريش )بوابة األهرام( ٥شمال سيناء يفتتح محافظ   8 ......................... ميادين رئيسية وعدة مشر

  
 9 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

 9 .....................................................النائب العام يأمر بإخالء سبيل الصحفية بسمة مصطف  )مرص العربية( 

ي معتر  عبد الوهاب.. والنيابة لم تستأنف القرار )درب(
: إخالء سبيل المنتج السينمان   9 ....................... نارص أمير 

 9 ................................... شخصا )الوطن( 14مواطنا باكتساب جنسيات أجنبية ورد "المرصية" لـ  22السماح لـ 

ي قضايا جنائية )الوطن(مدانا بينهم س 11إعدام 
 9 .......................................................................... يدة ف 

ي الطريق إىل أوربا )الجزيرة( 
 9 ................................................... قرية مرصية تتوقع األسوأ بعد فقدان أبنائها ف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

