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 October 2020 9||  191العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

مليون جنيه ثمن    50السيسى:  )بالفيديو( مرتضى منصور يهاجم قائمة   
 مقعد البرملان!!  

 جنيها البالستيك العام املقبل    20و   10مصر تستقبل الـ   
 الصومال تطلب إبعاد البعثة التعليمية املصرية من مقديشيو   
 العاملي  قطاع األعمال: تلوث القطن املصري خفض من سعره يف السوق   
“ستوكهولم ألبحاث السالم”: ثغرات يف بيانات الحكومة حول اإلنفاق   

 العسكري املصري  
 ": سنلجأ للمسار القانوني  21أسرة الراوي ضحية األقصر لـ “عربي  

 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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 ةموجز الصحاف

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
 ( مركز الجزيرة للدراسات) تركيا ومصر: نحو تهدئة اضطرارية

 ( الوطن)  تعزيز العالقة بين البلدينلوسام االستحقاق    يعبد العاطدر  أملانيا تمنح ب

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4766
https://www.elwatannews.com/news/details/4998604
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 تطورات السياسة الداخلية
منصور   مرتضى  قائمة)بالفيديو(  مقعد    50:  السيسى  يهاجم  ثمن  جنيه  مليون 

 ( نوافذ) البرملان!!

 ( بوابة األخبار)بسبب الكورونا  مجلس النواب ينعى وفاة النائبة منى منير

 ( الوطن) الحكومة تستعد ملوجة كورونا الثانية بخطة تقشف

 
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://nwafez.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3128198/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4998157
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( بوابة األخبار) بالليرز مطلع العام املقبلرسميا..  بدء منظومة دمغ الذهب 

 ( الوطن) مليون دوالر 112اتفاقيات أمريكية ملنح بقيمة   7التعاون الدولي: تفعيل 

 (الشروق) فقط 10شركة غزل ونسيج يف  32وزير قطاع األعمال العام: دمج 

  عاملية تأمين  جنيها البالستيك العام املقبل بمواصفات    20و   10الـ  مصر تستقبل  
 ( اليوم السابع)

  

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/3128144/1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7..-%C2%A0%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4998344
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102020&id=d3459c8c-79f7-40c2-9841-908035aef245
https://www.youm7.com/story/2020/10/6/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%8820-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/5008964


3 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 2020 9 || 191العدد 

 

 

 

 

 

 

 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 (بوابة األخبار) الصومال تطلب إبعاد البعثة التعليمية املصرية من مقديشيو

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفيات  7حالة إصابة جديدة بكورونا.. و  121تسجيل الصحة:  

 دينية مؤسسات 

 (الوطن) شيخ األزهر يدعو لوقف إطالق النار بين أذربيجان وأرمينيا واللجوء للسلم 

 السياحة 

مع   قلبي  ساويرس:  حدسميح  منهم   أي  يعيش  اثنين  أو  فندق  غير    معندهوش 
 (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/3128446/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88..-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3128356/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%C2%A0121-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%887-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4998402
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102020&id=ea0f3ffb-3c34-4c3d-b059-13cf75e1820f
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 الزراعة

 ( الشروق) وزير الري: إعادة استخدام وخلط مياه الصرف يف الزراعة بواحة سيوة

 ( الشروق) خفض من سعره يف السوق العاملياملصري قطاع األعمال: تلوث القطن 

 لطرق واملواصالتا

 (املال )فوز تحالف سامكريت والشركات الصينية بمشروع القطار السريع 

 أخرى

 (الجزيرة) الشريف وحرب أكتوبر هعبد اللشاهد:  

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=08102020&id=1616299a-b3b4-4b98-86fd-039c31ceb85a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09102020&id=195db655-c783-4adf-a310-9b108b55b4a1
https://almalnews.com/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85/
http://mubasher.aljazeera.net/creative-video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 2020 9 || 191العدد 

 

 

 

 

 

 

 العسكري  املشهدت اتطور 
العسكري   اإلنفاق  الحكومة حول  بيانات  ثغرات يف  السالم”:  “ستوكهولم ألبحاث 

 (نوافذ) املصري

ليبيا  الوضع يف  “القاهرة وطرابلس”    عباس كامل بحث مع سفيري واشنطن لدى 
 ( نوافذ)

 ( الوطن) السيسي لنا دون تخطيط مسبقزيارات   مدير الكلية الحربية:

 )الوطن(  يف أعداد املتقدمين لالختبارات هذا العام"الكلية الحربية": زيادة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://nwafez.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://nwafez.com/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
https://www.elwatannews.com/news/details/4998413
https://www.elwatannews.com/news/details/4998420
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 تطورات املشهد السيناوي
نهضة غير مسبوقة يف    600بتكلفة   "الهضيبي": سيناء شهدت    6مليار جنيه.. 

 (بوابة األخبار ) نواتس

 

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/3128098/1/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87..-%22%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D9%8A%22--%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21عربي)  ": سنلجأ للمسار القانوني21عربي “لـ أسرة الراوي ضحية األقصر 

 (بوابة األهرام) »الخارجية« توضح القواعد املنظمة الستخراج أو تجديد جواز السفر

 ( اليوم السابع) زوجة الشهيد عادل رجائيوفاة سامية زين العابدين 

 ( مصر العربية) خطف األطفال بين السوشيال ميديا وتحذير »الداخلية« 

  

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/1306030/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B3%D9%86%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2501016.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/10/9/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/5013042
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1556223-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB--%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 2020 9 || 191العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

 0 ................................................................... تركيا ومرص: نحو تهدئة اضطرارية )مركز الجزيرة للدراسات(

ن البلدين )الوطن(  0 ....................................... ألمانيا تمنح بدر عبد العاطي وسام االستحقاق لتعزيز العالقة بي 

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

لمان!! )نوافذ( 50)بالفيديو( مرتضن منصور يهاجم قائمة السيىس:   1 ....................... مليون جنيه ثمن مقعد البر

 1 .................................................... مجلس النواب ينىع وفاة النائبة منن منب  بسبب الكورونا )بوابة األخبار(

 1 .................................................................الحكومة تستعد لموجة كورونا الثانية بخطة تقشف )الوطن(

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

ز مطلع العام المقبل )بوابة األخبار(  2 .............................................. رسميا..  بدء منظومة دمغ الذهب باللب 

: تفعيل   2 ...................................... مليون دوالر )الوطن(  112اتفاقيات أمريكية لمنح بقيمة   7التعاون الدولي

ي  32وزير قطاع األعمال العام: دمج  
كة غزل ونسيج فن وق( 10شر  2 ............................................... فقط )الشر

ن عالمية )اليوم السابع( 20و 10مرص تستقبل الـ    2 ..................... جنيها البالستيك العام المقبل بمواصفات تأمي 

 3 ............................................................................................................ المحور المجتمع   تطورات

 3 .......................................................................................................................................... التعليم 

 3 .............................................. الصومال تطلب إبعاد البعثة التعليمية المرصية من مقديشيو )بوابة األخبار( 

 3 .......................................................................................................................................... الصحة

 3 ............................................ وفيات )بوابة األخبار(  7حالة إصابة جديدة بكورونا.. و  121الصحة: تسجيل 

 3 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

ن أذربيجان وأرمينيا واللجوء للسلم )الوطن(  3 ...................................... شيخ األزهر يدعو لوقف إطالق النار بي 

 3 ........................................................................................................................................ السياحة

وق( ن يعيش منهم )الشر ي مع أي حد معندهوش غب  فندق أو اثني   3 .................................. سميح ساويرس: قلنر

 4 .......................................................................................................................................... الزراعة

وق( ي الزراعة بواحة سيوة )الشر
 4 .......................................... وزير الري: إعادة استخدام وخلط مياه الرصف فن

ي السوق العال
وق(قطاع األعمال: تلوث القطن المرصي خفض من سعره فن  4 ...................................... مي )الشر

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

وع القطار الشيــــع )المال(  كات الصينية بمشر  4 ................................................... فوز تحالف سامكريت والشر

 4 ............................................................................................................................................ أخرى

يف وحرب أكتوبر )الجزيرة(  4 ................................................................................. شاهد: عبد هللا الشر

 5 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

ي بيانات الحكومة حول اإلنفاق العسكري المرصي )نوافذ( 
 5 .................... “ستوكهولم ألبحاث السالم”: ثغرات فن

ي ليبيا )نوافذ(
ي واشنطن لدى “القاهرة وطرابلس” الوضع فن  5 ................................ عباس كامل بحث مع سفب 

 5 ....................................................... مدير الكلية الحربية: زيارات السيىسي لنا دون تخطيط مسبق )الوطن( 

ن لالختبارات هذا العام )الوطن( ي أعداد المتقدمي 
 5 ................................................. "الكلية الحربية": زيادة فن

 6 ................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي   600بتكلفة 
": سيناء شهدت نهضة غب  مسبوقة فن ي  6 ............. سنوات )بوابة األخبار( 6مليار جنيه.. "الهضينر

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

ي أشة الر  ي 21اوي ضحية األقرص لـ “عربر ي )عربر
 7 ................................................ (21": سنلجأ للمسار القانوبن

 7 ................................... هرام(»الخارجية« توضح القواعد المنظمة الستخراج أو تجديد جواز السفر )بوابة األ

ي )اليوم السابع(
 7 ........................................................... وفاة سامية زين العابدين زوجة الشهيد عادل رجاب 

ن السوشيال ميديا وتحذير »الداخلية« )مرص العربية(  7 ................................................... خطف األطفال بي 

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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