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 October 2020 12||  192العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . خصومي السيسي ملمحا عن اإلخوان وتركيا: لن أتصالح مع   
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالتصديق ىلع اتفاقية املنطقة   

 . االقتصادية البحرية مع اليونان 
 . القوات البحرية املصرية واإلسبانية تنفذان تدريًبا بحرًيا عابًرا  
 . بالسفن والطائرات   روسية   مناورات البحر األسود| تدريبات مصرية  
شخًصا تم حبسهم منذ    1943تقريبًيا بأسماء  خالد علي ينشر حصًرا   

 . سبتمبر املاضي   20احتجاجات  
 كما محمد منير.. وفاة املفكر املصري أمين املهدي بعد إخالء سبيله بأيام  
  

 

 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
  السيسي يناقش مع نظيره البوركيني القضايا اإلفريقية األمنية ومكافحة اإلرهاب 

 )الشروق(

 ( 21)عربي السيسي ملمحا عن اإلخوان وتركيا: لن أتصالح مع خصومي

 ( 21)عربي اجتماع ثالثي للعراق ومصر واألردن يف القاهرة بهذا املوعد

 ( 21)عربيمسؤول مصري: ترامب كان سيتعافى أسرع لو قمنا بعالجه 

 ( 21)عربي  السيسي يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

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=10102020&id=3a0f6f90-4acc-4061-9470-4eb6ebd2a425
https://arabi21.com/story/1306565/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1306560/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
https://arabi21.com/story/1306508/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%88-%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4
https://arabi21.com/story/1306446/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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تبحثان مشكلة   والسياحة  الهجرة  زعمت    300وزارتا  لنصب شركات  تعرضوا  مصري 
 )بوابة األهرام(   إعادتهم إلى الكويت 

ترحيبها   عن  تعرب  النار  مصر  إلطالق  إنساني  وقف  إلى  أرمينيا  بالتوصل  بين 
 )بوابة األهرام(وأذربيجان 

 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي لعقد مباحثات ثنائية 

ملنظمة الصحة    اإلقليميةللجنة    67السيسي يشارك يف الجلسة االفتتاحية للدورة  
 )الشروق(  العاملية

 )الشروق(  سالم مع إسرائيلللترامب يدعو محمد بن زايد لحث قادة الشرق األوسط 

:  2020جمعية دراسات الشرق األوسط تختار ليلى سويف لجائزة الحرية األكاديمية  
 )درب(  دفاعها عن الحقوق مثال لرفض اإلذعان للظلم 

  

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/2502550.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2502443.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2502432.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=54b53e23-6409-4c5c-9443-d58f8cc59a3c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=dafb64b0-b7b9-4746-b42e-019f69a6e990
https://daaarb.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3/
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 تطورات السياسة الداخلية
تمشي"   والزم  "عصابة  ووسم  لالستقرار..  يدعو  السيسي  مبارك":  طريقة  "ىلع 

 )الجزيرة(  يتصدر

باإلسكندري الحريري  دعم  مؤتمر  الزاهد خالل  الشعب  مدحت  االستجابة ملطالب  ة: 
 )درب( يجب أن تكون رسالة أي نائب وأي حاكم 

)املصري   مجلس إدارة »الوطنية لالنتخابات« مستشارين يف    4تعيين    رقري  السيسي
 اليوم(

 )بوابة األخبار(  سنة«  20ت يساوى عمل سنوا 6السيسى: »اللي اتعمل خالل آخر 

قدرات   يف  التشكيك  ىلع  تقوم  الحروب  من  والخامس  الرابع  الجيل  السيسي: 
 )بوابة األخبار( الشعب وقياداته 

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%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://daaarb.com/%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2060138
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2060138
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130077/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89---%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84-20-%D8%B3%D9%86%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130068/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87
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 )بوابة األخبار(السيسي: أنا ال ببيع وهم وال بجامل وال بضحك ىلع حد 

 )بوابة األهرام(  السيسي: ال تصالح مع من يريدون هدم مصر

 )بوابة األخبار(السيسي: مصر ال يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج 

 )بوابة األخبار(   سنوات  6خالل الـ  الصحيقطاع مياه الشرب والصرف  لمليار جنيه    174

 )بوابة األهرام( الزيادة السكانية ة خطور السيسي يؤكد  

 ( 21)عربي نشطاء: ثورة يناير وشيطنة املعارضة شماعة لفشل السيسي

  

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/3130052/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2502082.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130058/1/%E2%80%8F%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%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130112/1/174-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%806-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2502296.aspx
https://arabi21.com/story/1306718/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالتصديق ىلع اتفاقية املنطقة االقتصادية  

 )درب(ن حرية مع اليوناالب

 ( 21)عربي التضخم يعود لالرتفاع يف مصر.. وتوقعات باستمرار صعوده

 )الشروق( مليار جنيه  20البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة  

 )الشروق( مليارات جنيه 4البنك املركزي يطرح سندات خزانة بقيمة  

 )الوطن(  : األسواق ما زالت تعاني من الركود وتراجع املبيعات"العامة ملواد البناء"

لبيئة  امليار يورو للمشروعات صديقة    6.5بـ  "الفقي": البنك األوروبي دعمنا  
 )الوطن(

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%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://arabi21.com/story/1306644/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102020&id=f340c3da-0580-44fd-bd69-383484f6916d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102020&id=909462e9-00ff-49e7-a764-c37e3327f172
https://www.elwatannews.com/news/details/5000020
https://www.elwatannews.com/news/details/4999019
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بمصر   4.6 اإلعمار  إلعادة  األوروبي  للبنك  الجارية  املشروعات  محفظة  يورو    مليار 
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  محطة وقود جديدة خالل العام املالي الحالي 25مصر للبترول: إنشاء  

 )الوطن( يوما  60وزير املالية: مصر دعمت ألبان األطفال بمليار جنيه خالل 

 )املصري اليوم( %50غرفة املالبس الجاهزة: مبيعات املوسم الشتوي لن تتجاوز 

 )الوطن(  2019% يف  100انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 

  

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/2501691.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5000337
https://www.elwatannews.com/news/details/5000305
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2060411
https://www.elwatannews.com/news/details/4999949
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )بوابة األهرام( ةالسيسي عن "االختيار": مسلسل واحد ال يكفي.. قدمتم الحقيق 

 )الشروق( ثوار يناير لم يعلموا إنها تمهيد لحكم اإلخوان عمرو أديب:

 الصحة 

 )الوطن(  حملة من األطباء للمطالبة بمعاش استثنائي ألسر شهداء كورونا

 )بوابة األخبار(  ريد الغالبة«!مصل اإلنفلونزا.. ضل الطريق عن »و

 )بوابة األخبار( »التصديري لألدوية«: اجتماع شهري مع الصناع لحل مشكالتهم 

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/2502207.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102020&id=06a5807f-e1f0-4bff-9e3b-a76305b0e73b
https://www.elwatannews.com/news/details/5000067
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130548/1/%D9%85%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7..-%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%86--%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-!
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130469/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
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 )بوابة األخبار( لة وفاةحا 12وحالة جديدة لفيروس كورونا..   129الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 يرة( )الجز شيخ األزهر يستنكر تصريحات مفتي مصر بشأن مسلمي أوربا

ة  "علماء املسلمين" يتهم مفتي مصر بالتحريض كذبا ىلع مسلمي أوربا.. ما عالق 
 )الجزيرة(  السيسي؟ 

 السياحة 

 )الوطن( فندقا عائما عادت للعمل بعد استيفاء ضوابط السالمة   15السياحة: 

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/3130772/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%C2%A0129-%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%88-12-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
https://www.elwatannews.com/news/details/5000379
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 التالطرق واملواص

لتدبير   إسبانية  تمويل  جهات  مع  تتفاوض  الحديدية«  يورو   160»السكك    مليون 
 )الشروق(

 األقباط

 )الوطن(  مثيل أطفال لذبح أقباط ىلع يد "داعش"أول رد كنسي ىلع مشهد ت

 أخرى

 )بوابة األخبار(  وفاة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي

 

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=10102020&id=8679213e-7d86-4ae7-9977-b1d34bb54402
https://www.elwatannews.com/news/details/5000472
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130777/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
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 العسكري  املشهدت اتطور 
نطاق األسطول    يفتنفذان تدريًبا بحرًيا عابًرا    واإلسبانية القوات البحرية املصرية  

 )موقع وزارة الدفاع املصرية(  بالبحر املتوسط الشمالي

مناورات البحر األسود| تدريبات مصرية بالسفن والطائرات قرب إسطنبول.. وتركيا  
 )درب( ىلع مقاتالتها )روسيا العامل املشترك(  S-400تختبر 

شؤون   بإدارة  الخاصة  الخدمات  لتقديم  إلكتروني  موقع  تطلق  املسلحة  القوات 
 )موقع وزارة الدفاع املصرية( ضباط القوات املسلحة

رئيس املخابرات العامة: مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية يف ليبيا برعاية  
 )بوابة األهرام( املتحدةاألمم 

األكاديمية   من  دفعة  أول  بتخرج  يحتفالن  العالي  والتعليم  اإلنتاج  وزيرا 
 )بوابة األخبار(  املصرية للهندسة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=40444
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7/
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=40442
https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2502183.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3130516/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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 )مصر العربية(  موقع أمريكي: ماذا بعد حظر إثيوبيا الطيران فوق سد النهضة؟ 

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%B1/1556449-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F
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 تطورات املشهد السيناوي
استهدفت عناصر تنظيم والية سيناء عربة همر تابعة للجيش املصري جنوب قرية  -

 )الرابط("إقطية". 

 
السيسي يوافق ىلع قرض كويتي لتمويل طريق ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة 

 )الشروق(  سيناء

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1315136915377659905/photo/1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10102020&id=a9a79a3e-be89-4f9d-b589-5b628db6a9c5
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة(   كما محمد منير.. وفاة املفكر املصري أمين املهدي بعد إخالء سبيله بأيام

 )مصراوي( اإلنتربول"“لـ مصريين مطلوبين  3"القبس": الكويت تسلم 

 

 )املصري اليوم( عمال صالح دياب مؤسس »املصري اليوم«إخالء سبيل رجل األ

 )الوطن(  ألف جنيه  300ميل سعيد بكفالة النيابة تخلي سبيل طارق ج

حصرً  ينشر  علي  خالد  بأسماء  باألسماء..  تقريبًيا  منذ    1943ا  حبسهم  تم  شخًصا 
 درب( )سبتمبر املاضي  20احتجاجات  

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/%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/10/12/1891012/-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2059489
https://www.elwatannews.com/news/details/5000495
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%8b%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%8b%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%8b%d8%a7/


13 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 12 || 192العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

خالد علي: الجنايات تقرر إخالء سبيل كمال سعد الدين وهاني عطية وأحمد تمام  
 )درب(  2019لسنة  930يف القضية 

بعد القبض عليه يسير بوسط القاهرة.. “أمن الدولة” تحبس كمال البلشي شقيق  
 )درب( 2020يوما ىلع ذمة قضية أحداث سبتمبر   15خالد البلشي 

املحامي أحمد راغب: للمرة الثانية.. الجنايات تخلي سبيل املحامي أحمد تمام يف  
 )درب( أمن دولة 930القضية 

و والشنيطي  وفؤاد  ومؤنس  العليمي  حبس  »خلية    45آخرين    9تجديد  يوًما يف 
 )درب( األمل«.. ووالدة زياد: يارب الكابوس ده ينتهي

أكس الجنايات تجدد حبس محمد  جين ومحمد  دون حضورهم من محبسهم.. 
 )درب(  يوما احتياطيا 45حمدون ووالده 

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-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
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https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%a8-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%a4%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%86%d9%8a%d8%b7/
https://daaarb.com/%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3/
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إعداد  لحين  محاكمة سناء سيف  تؤجل  القاهرة  جنايات  محكمة  العربية:  الشبكة 
 )درب(  تقرير لجنة القومي لالتصاالت

  

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%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa/
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 1 .................................................................................................................................... األهرام(
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 2 ........................................................................................................................ وأي حاكم )درب(
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 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي
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 5 ...................................... % )المرصي اليوم(50غرفة المالبس الجاهزة: مبيعات الموسم الشتوي لن تتجاوز 

ي 100انخفاض واردات مرص من الغاز الطبيعي بنسبة 
 5 ................................................. )الوطن( 2019% ف 

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

 6 .......................................................................................................................................... اإلعالم 
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" يتهم مفن   7 ................."علماء المسلمير 

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

 7 ............................................ فندقا عائما عادت للعمل بعد استيفاء ضوابط السالمة )الوطن(  15السياحة: 

 8 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

وق( 160بانية لتدبير »السكك الحديدية« تتفاوض مع جهات تمويل إس  8 ............................. مليون يورو )الشر

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

 8 ............................................. أول رد كنسي عىل مشهد تمثيل أطفال لذبح أقباط عىل يد "داعش" )الوطن(

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

 8 ............................................................................ )بوابة األخبار(  وفاة أرملة الفريق سعد الدين الشاذىلي 

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

ي نطاق األسطول الشماىلي بالبحر المتوسط )موقع  
ا عابًرا ف  القوات البحرية المرصية واإلسبانية تنفذان تدريًبا بحريً

 9 ................................................................................................................... وزارة الدفاع المرصية(

عىل مقاتالتها   S-400مناورات البحر األسود| تدريبات مرصية بالسفن والطائرات قرب إسطنبول.. وتركيا تختي  

ك( )درب(   9 ...................................................................................................... )روسيا العامل المشي 

ي لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة )موقع  
وب  القوات المسلحة تطلق موقع إلكي 

 9 ................................................................................................................... وزارة الدفاع المرصية(

ي ليبيا برعاية األمم المتحدة )بوابة األهرام(
 9 ..... رئيس المخابرات العامة: مرص تتمسك بمسار التسوية السياسية ف 

 9 .............. وزيرا اإلنتاج والتعليم العاىلي يحتفالن بتخرج أول دفعة من األكاديمية المرصية للهندسة )بوابة األخبار(

ان فوق سد النهضة؟ )مرص العربية( : ماذا بعد حظر إثيوبيا الطير  10 ............................................ موقع أمريكي

 11 .................................................................................................. تطورات المشهد السيناوي 
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وق( ي لتمويل طريق ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء )الشر
 11 ...................... السيسي يوافق عىل قرض كوين 

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

.. وفاة المفكر المرصي أمير  المهدي بعد إخالء سبيله بأيام )الجزيرة(   12 ................................... كما محمد منير

بول" )مرصاوي( 3"القبس": الكويت تسلم    12 ..................................................... مرصيير  مطلوبير  لـ “اإلني 

 12 ...................................... إخالء سبيل رجل األعمال صالح دياب مؤسس »المرصي اليوم« )المرصي اليوم( 

 12 ................................................... ألف جنيه )الوطن(  300النيابة تخىلي سبيل طارق جميل سعيد بكفالة 
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 12 ................................................................................................................................... )درب(
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: الجنايات تقرر إخالء سبيل كمال سعد الدين وهاب    2019لسنة  930خالد عىلي

 13 ................................................................................................................................... )درب(
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 13 .............................................................................................. )درب( 2020قضية أحداث سبتمي  
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 13 ....................................................................................................................... ده ينتهي )درب(
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 13 ................................................................................................................................... )درب(

 إعداد تقرير لجنة القومي لالتصاالت  
الشبكة العربية: محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سناء سيف لحير 
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