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 October 2020 7||  189العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . "السيسي" صحيفة إسبانية: أكثر من شخص يغيب يوميا تحت حكم   
 نتنياهو عن حرب أكتوبر: قلبنا املوازين وانتصرنا ىلع األعداء   
 . "ارحل كلمة ماليين".. أغنية حماسية تدعو للثورة وإسقاط السيسي  
 أشهر   8مليون دوالر تراجًعا فى صادرات األثاث املصري خالل    47 
واملخل    2000محاٍم: املقبوض عليهم يف »مظاهرات سبتمبر« حوالي   

 . 80سبيلهم  
 وزارة الخارجية تعلن ضياع "ختم النسر"  
 النيابة املصرية: عويس الراوي قاوم الشرطة وتم ضبط سالح آلي بجواره  

 

 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"
 اتيةـومعلومدية ـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي صحيفة إسبانية: أكثر من شخص يغيب يوميا تحت حكم "السيسي"

 (الجزيرة) نتنياهو عن حرب أكتوبر: قلبنا املوازين وانتصرنا ىلع األعداء

  نيابة عن السيسي   االتحاد اإلفريقييشارك يف اجتماع هيئة مكتب قمة    شكري
)بوابة األهرام( 

إسرائيل ضد  واحدة  حربا  تخض  لم  التي  بتركيا  وتشيد  مصر  تسب  غزة   الخطيب: 
 )الوطن(

 )الشروق( ألف عالق يف الخارج 77وزيرة الهجرة: تمكننا من إعادة ما يزيد عن  

كفاءات و إعداد  يف  التعاون  تعزيز  الفرنسي  نظيره  مع  يبحث  االتصاالت  زير 
 )بوابة األهرام(  رقمية

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/1305526/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2500227.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4996866
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07102020&id=a68943bb-dc60-4e36-aa94-961e50b54202
http://gate.ahram.org.eg/News/2500101.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
ىلع   يسير  وملن  العظيم  النصر  ألبطال  تحية  أكتوبر:  عبور  ذكرى  يف  صباحي 

 )درب( طريقهم النبيل ضد الصهيونية والتطبيع والتبعية

 )الجزيرة(  ة وإسقاط السيسي"ارحل كلمة ماليين".. أغنية حماسية تدعو للثور

لالنتخابات«:   و  4032»الوطنية  فرديا  البرملان  8مرشحا  ملرشحي  )بوابة    قوائم 
 األخبار(

 )بوابة األخبار(  السيسي يوجه بتزويد املنافذ واملوانئ بمعامل فحص متكاملة

 )الوطن(  املخالفات بدأت مبكرا.. اشتعال حرب الدعاية االنتخابية باملنوفية

 )روسيا اليوم( عالء مبارك ينشر آخر كلمة لوالده يف ذكرى حرب أكتوبر

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-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a7/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3126421/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA---4032-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%888-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3126421/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA---4032-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%888-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3126413/1/%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4997140
https://arabic.rt.com/middle_east/1160888-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/
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 طورات املشهد االقتصاديت
 )بوابة األخبار( «السيسي يوجه بتطوير أنشطة صندوق »تحيا مصر 

 )بوابة األخبار( السيسي يوجه باختصار زمن اإلفراج الجمركي وتبسيط اإلجراءات 

 )الوطن( ري بين مصر وكوريا الجنوبية مليار دوالر حجم التبادل التجا  1.5

يف    9.76التخطيط:   والتجزئة  الجملة  لتجارة  استثمارات  جنيه    2021- 2020مليار 
 )الشروق(

 )الشروق(أشهر   8خالل  املصريمليون دوالر تراجًعا فى صادرات األثاث  47

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/3126442/1/%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82--%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3126433/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4996483
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102020&id=3c30edef-f48e-4105-8f0a-4bc4b15f03b8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102020&id=58c29f02-01d6-4c22-bc5b-094cedb5ba4b
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 ي املجتمع  حورت املاتطور 
 اإلعالم

 )املصري اليوم( مرتضى مهاجمًا أحمد موسى: يريد عمل فتنة يف البلد

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة 11حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  121تسجيل 

 األقباط

 )الوطن(   الكنيسة ترفض تجسيد شخصية شنودة.. مسلسل "حسن يوسف" فنكوش

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/2056619
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3126640/1/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%C2%A0121-%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%8811-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4997202


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 2020 7 || 189العدد 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الشروق( يستقبل سفير املجر لبحث التعاون املشترك الحربيوزير الدولة لإلنتاج 

 )بوابة األخبار( الخميس.. أسرة السادات تحيي ذكرى وفاته يف ميت أبو الكوم 

 )بوابة األخبار( لسودان لمصر ترسل الرحلة الخامسة من خطوط إنتاج الخبز 

 )الوطن(   السيسي: شهداء حرب أكتوبر تركوا لنا وطنا حرا ال يقبل خضوعا وال مهانة

 )الوطن(  2020و  1973ر تسليح الجيش املصري بين عامي هكذا تطو

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=06102020&id=5b27f817-ad9c-4418-95c0-b3e115ed7a19
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3126341/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84..-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3126298/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88---%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4996849
https://www.elwatannews.com/news/details/4996969
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الشروق( صاعقة 103سيناء يفتتح ميدان شهداء الكتيبة محافظ شمال 

 

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=06102020&id=d024abc0-1e3d-4b48-99a1-bf706aab422c


6 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 2020 7 || 189العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني 
متهًما بينهم ماهينور وسوالفة    ٤٠٠اليوم تضم    قضية  ٥٢خالد علي: فوجئنا بعرض  

 )درب( وأبو الفتوح وحازم حسني وعمرو إمام.. يارب رد كل غائب ألهله

  80سبيلهم    واملخل  2000محاٍم: املقبوض عليهم يف »مظاهرات سبتمبر« حوالي  
 )مدى مصر( 

النيابة العامة تحقق يف وفاة عويس الراوي.. استمعنا إلى شهادة والده وشقيقه  
 )درب(  وقائد مأمورية ضبطه التهامه وآخرين بجرائم إرهابية

من نزالء السجون بمناسبة االحتفال بعيد القوات    2081وزارة الداخلية: اإلفراج عن  
 )درب( املسلحة

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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  880يوما يف القضية    15بعد اختفاء شهر ونصف.. نبيه الجنادي: حبس وليد شوقي  
 )درب( يف تجمهر” باالشتراك أتهمتهأمن دولة.. والنيابة 

الخارجية تعلن موافقة وزارة الداخلية ىلع استخراج أو تجديد جواز السفر بموجب 
 )بوابة األهرام( شهادة امليالد 

 )الوطن(  وزارة الخارجية تعلن ضياع "ختم النسر"

 )الجزيرة(  هالنيابة املصرية: عويس الراوي قاوم الشرطة وتم ضبط سالح آلي بجوار

 (21)عربي حقوقي مصري: اإلعدامات األخيرة رسالة إلرهاب الشعب 

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%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%88%d9%86%d8%b5%d9%81-%d9%86%d8%a8%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88/
http://gate.ahram.org.eg/News/2500067.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4996602
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://arabi21.com/story/1305575/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
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