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 October 2020 8||  190العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ملصالحة؟  جنرال إسرائيلي يدعو لتعزيز دور مصر.. ما عالقة ا  
 "عويس الراوي" يتصدر يف مصر وجدل واسع حول العدالة الغائبة   
 أكتوبر" تعيد تيران وصنافير للصدارة    6تصريحات للسيسي بذكرى "  
   جودة عبد الخالق للسيسي: أعداد الفقراء تضاعفت واتسعت الفوارق  
 الضباط ب القوات املسلحة تطلق موقًعا إلكترونًيا لتقديم الخدمات الخاصة   
 معارضا.. ماذا قالت؟   15األمم املتحدة تعلق ىلع إعدام مصر     
 مجلس الوزراء يوافق ىلع قرار السيسي بالعفو عن بعض السجناء  
 شهور حبس احتياطي   6منى مينا: إخالء سبيل الطبيبة آالء شعبان بعد   

 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،

 : ادإعد

 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
 ( 21عربي) جنرال إسرائيلي يدعو لتعزيز دور مصر.. ما عالقة املصالحة؟ 

 (بوابة األخبار) 2020رع العمل التنموي العربي لعام السيسي يتسلم د 

 (بوابة األهرام)  مصر وجنوب السودان يستعدان الستئناف أعمال تطهير مجرى النيل

 )بوابة األهرام(   ارة الدولة لإلعالم»هيكل« يدعو إعالميي جوبا للتدريب بمركز وز

 ( بوابة األهرام) سامح شكري ونظيره املالي يبحثان أوجه التعاون املشترك

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/1305852/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127218/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%B3%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020
http://gate.ahram.org.eg/News/2500652.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2500602.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2500782.aspx
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الحل    األمريكيالسفير   التهدئة.. وال بديل عن  الغردقة تدعم  ليبيا: محادثات  فى 
 (بوابة األخبار) السياسي

 ( يوماملصري ال)  ىلع السودانمندوب مصر باالتحاد األفريقي يطالب برفع العقوبات  

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/3127548/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9..-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2057288
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( جزيرةال) "عويس الراوي" يتصدر يف مصر وجدل واسع حول العدالة الغائبة

 ( 21عربي) أكتوبر" تعيد تيران وصنافير للصدارة 6تصريحات للسيسي بذكرى "

 ( بوابة األهرام) ألف طلب  750و رئيس الوزراء: طلبات التصالح وصلت إلى مليون

 )بوابة األهرام(  لعاصمة اإلدارية الجديدة شركة أردنية تفوز بالحقوق اإلعالنية ل

مرشحين النتخابات »النواب« يف اإلسكندرية.. وتغييرات بـ»نداء    6انسحاب  
 ( الشروق) مصر«

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%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9
https://arabi21.com/story/1305835/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2500617.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2500593.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2057466
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لم  وإذا  الفوارق..  واتسعت  تضاعفت  الفقراء  أعداد  للسيسي:  الخالق  عبد  جودة 
 (درب)  نتدارك كارثة الغالء ونفتح املجال السياسي ستستمر املعاناة

  

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%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA/
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 تطورات املشهد االقتصادي
العاملين   البنك املركزي ملتزم بحقوق  بعد اإلعالن عن صفقة بيعه.. طارق عامر: 

 (بوابة األهرام) يف بلوم مصر

 ( بوابة األخبار) مصر«الحكومة توافق ىلع طلبات جديدة لبنكي »األهلي و

 ( بوابة األهرام)  مليار دوالر 38.425لنقد األجنبي إلى مصر من ا احتياطيارتفاع 

 ( الوطن) 2021مليار جنيه لتنمية األقصر يف   2.8التخطيط: 

  

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/2500815.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127199/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-
http://gate.ahram.org.eg/News/2500427.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4997982
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 (بوابة األهرام) هيكل لإلسرائيليين: إنكار الحقيقة ال يعني انتفاء حدوثها 

 ( الوطن)"األىلع لإلعالم" يحيل صحفية للنيابة وآخر للنقابة ويمنع ظهور منتحل 

 الصحة 

 ( بوابة األهرام)   حاالت وفاة  9إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و  133»الصحة«: تسجيل  

 دينية مؤسسات 

الكراهية أيسر الطرق شيخ األزهر لرئيس الوكالة األمريكية للتنمية: وقف الحروب و
 ( بوابة األهرام) لحل مشكالت العالم 

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/2500488.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4997481
http://gate.ahram.org.eg/News/2500811.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2500527.aspx
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 ( بوابة األهرام)   أضرار الحريقبطلب تقريرا  اإلمام األكبر يطمئن ىلع "الجامع األزهر" وي

 السياحة 

 ( رامبوابة األه)السيسي يكلف الحكومة بالحفاظ ىلع العمالة بالقطاع السياحي 

 الطرق واملواصالت

 (بوابة األخبار ) »األنفاق« تكشف مستجدات مشروع القطار السريع

 األقباط

 ( الوطن) وفد أمريكي يزور الكنيسة املعلقة واملتحف القبطي

 ( الوطن )  يدشن كاتدرائية بشائر الخير اليوم   تواضروسافتتحها السيسي يف مايو..  

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/2500841.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2500672.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127587/1/%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7..--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82--%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/4997464
https://www.elwatannews.com/news/details/4997475
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 العسكري  املشهدت اتطور 
شئون   بإدارة  الخاصة  الخدمات  لتقديم  إلكترونًيا  موقًعا  تطلق  املسلحة  القوات 

 (بوابة األخبار ) الضباط

 ( بوابة األهرام) : شبابنا قادر ىلع فهم أي مخطط تخريبي وزير اإلنتاج الحربي

 

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/3127658/1/%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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://gate.ahram.org.eg/News/2500516.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 ( الجزيرة) معارضا.. ماذا قالت؟  15األمم املتحدة تعلق ىلع إعدام مصر 

 ( بوابة األخبار) »الداخلية« توضح حقيقة تعدد حاالت اختفاء الفتيات باإلسكندرية

 ( 21عربي ) " تحاور زوجة معتقل مصري أعدم قبل أيام21"عربي

وتدوير مع والده املريض..   وإخفاءعام ىلع حبس املحامي محمد حمدون.. اعتقال 
 (درب) وزوجته: تكلموا عنه وطالبوا بحريته

بعد   آالء شعبان  الطبيبة  إخالء سبيل  مينا:  احتياطي..    6منى  شهور حبس 
 )درب( وكحيل وصبرةعقبال صفوت وحامد والفوال وبديوي  

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%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-15-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127305/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1305646/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://daaarb.com/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88/
https://daaarb.com/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86/
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متهًما بينهم ماهينور وسوالفة    ٤٠٠قضية اليوم تضم    ٥٢ض  خالد علي: فوجئنا بعر
 (درب) وأبو الفتوح وحازم حسني وعمرو إمام.. يارب رد كل غائب ألهله

 )درب( ىلع األسفلت أخيرا  لصحفية بسمة مصطفى بعد إخالء سبيلها.. لأول صور 

دون قرارات.. نظر تجديد حبس أكسجين ونيرمين حسين والصحفيين سيد عبد الاله  
 )درب(  أخبار كاذبة” رنش بـ”وبدر محمد بدر يف اتهامات 

 ″

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%88%D8%AC%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%A5%D9%A2-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D9%85/
https://daaarb.com/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%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-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
https://daaarb.com/%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A/
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