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 October 2020 14||  194العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 شكري يستقبل املنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية السالم   
 األورو متوسطية تطالب بإطالق سراح إسالم الكحلي وكمال البلشي  
 . ننشر أسماء املعينين يف مجلس الشيوخ  
 جنيه بسبب كورونا   500"السباليز" يزيد ميزانية املدارس   
 قائد القوات الجوية: حدثنا التسليح ونسورنا جاهزون يف كل وقت  
 . »الداخلية« تكشف تفاصيل مقتل عنصرين يف شمال سيناء  
 " عن االنتهاكات بمصر 21ي باحث حقوقي يتحدث لـ “عرب  

 

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األهرام(  يشارك فى اجتماعات املجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي شكري

 )بوابة األخبار( مصري بالخارج تعرضوا للنصب  300»الهجرة«: إنهاء أزمة  

 )بوابة األهرام( األردن: نساند مصر يف ملف سد النهضة 

 )بوابة األهرام(وزير الخارجية: أطراف دولية تحاول زعزعة االستقرار فى ليبيا 

 )بوابة األهرام(   يستقبل املنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية السالم شكري

النهضة  سد  أىلع  من  املياه  تدفق  استمرار  تظهر  حديثة  صورا  تنشر    إثيوبيا 
 )الشروق(

 

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/2503333.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3132217/1/-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9---%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-300-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2503153.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503190.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503468.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102020&id=94e6ffa6-f9b8-42f5-bf59-2ffd5be6615f
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لشي ووقف وكمال الب  الكحليمتوسطية للحقوق تطالب بإطالق سراح إسالم    األورو
 )درب( االنتقامية ضد خالد البلشي األعمال 

 )بوابة األهرام(   السيسي يهنئ الشيخ مشعل الصباح ىلع توليه والية عهد الكويت 

 )الشروق(وفد طبي مصري يصل السودان لتقييم حاالت مصابي ثورة ديسمبر 

 ( 21)عربي أنقرة: مستعدون للتجاوب مع مصر إذا أظهرت أجندة إيجابية 

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%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%b1/
http://gate.ahram.org.eg/News/2503385.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102020&id=f7c02d72-e445-473b-904c-2d9044aa8709
https://arabi21.com/story/1307194/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 تناول الصحافة املختلفة إليميالت هيالري كلينتون

 )بوابة األهرام(  ة بجالجل لجماعات الشرفضيح هيالري: إيميالت الجنديخالد 

مصر   حكمها  فترة  خالل  الجماعة  خيانة  أكدت  "هيالري"  تسريبات  الخولي:  طارق 
 )الوطن(

 )الوطن(  كريم السقا: تسريبات "كلينتون" كشفت جزء من املؤامرة ىلع املنطقة

األسب أمريكا  قال سفير  ماذا  كلينتون..  رسائل  السرية عنها ضمن  رفع  ق يف  بعد 
 ( CNN)السعودية عن اململكة؟ 

لعدنان   محتمل  ضلوع  من  سعوديين  أمراء  غضب  عن  الكشف  كلينتون..  بريد 
 ( CNN)  خاشقجي بصفقة أسلحة إليران

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/2503362.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5001736
https://www.elwatannews.com/news/details/5001754
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/10/13/saudi-us-former-ambassador-clinton-emails
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/10/13/clintonanger-princes-ksa-khahoggi-arm-sale
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ومحاولة   إيران  من  السعودية  لحماية  بتركيا  أمريكا  "استبدال  كلينتون..  رسائل 
 ( CNN)ل الجبير" اغتيا

يف   الحشود  قمع  املسربة:  الجيش   25الرسائل  يقبله  لن  دم  حمام  يعني    يناير 
 )الوطن(

 ( RT) ريبات هيالري تكشف أسباب اإلطاحة بالقذايفتس

2011

143

 
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/10/12/hilary-clinton-saudi-adel-aljubair-assignation-attempt
https://www.elwatannews.com/news/details/5002204
https://arabic.rt.com/middle_east/1163351-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A/
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 تطورات السياسة الداخلية
وعبد حسين  عماد  ننشر    بينهم  التجمع:  ورئيس  وعاشور  وشبانه  سعيد  املنعم 

 )درب(  أسماء املعينين يف مجلس الشيوخ

 )الشروق( الصحة: كلما ازداد عدد األطفال باألسرة ارتفعت فرصتهم يف الفقر

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%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102020&id=d739fb45-4df5-4b01-b262-fec35b483465
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  قرار جمهوري باستكمال تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات 
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام(   رسميا.. انتخاب محمد إمبابي رئيسا لغرفة الجيزة بدال من عادل ناصر

 )الجزيرة(  ملاذا يكثر السيسي من القسم ىلع أمور لم تتحقق؟ 

 )بوابة األخبار(  فرج الدري أقوى املرشحين لرئاسة »الشيوخ«

  

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/2503235.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503337.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3132597/1/%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE--%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3132597/1/%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE--%E2%80%8E
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 االقتصاديتطورات املشهد 
 )بوابة األخبار(  تراجع جماعي ملؤشرات البورصة يف ختام تعامالت اليوم الثالثاء

 ة األهرام( )بواب هيئة السلع التموينية ملواجهة آثار »كورونا«لمليون دوالر  200

 )الوطن(  مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك اإلسكندرية خالل سبتمبر  3.8تحصيل 

 )الوطن( صندوق تحيا مصر يوقع اتفاًقا مع "سالمة الغذاء" للحد من انتشار كورونا 

 )الشروق(  ندوة حول فرص األعمال والتجارة بين مصر ونيوزيلندا

 )الشروق(  أعوام فقط 4مليار جنيه يف   37.5صندوق تطوير العشوائيات: أنفقنا 

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/3132194/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
http://gate.ahram.org.eg/News/2503052.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503052.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2503052.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5001636
https://www.elwatannews.com/news/details/5001679
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102020&id=475f412f-7c49-4e25-b72c-a17e529e008b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102020&id=846da2eb-2c57-4e30-befe-8d76e46454c6
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 )املصري اليوم( أشهر 3ئدات تصدير الذهب من إثيوبيا خالل مليون دوالر عا  178

 
  

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/2062139
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

بروتوكول إنشاء أول مدرسة مصرية متخصصة يف  وزيرا التعليم والثقافة يوقعان  
 )بوابة األهرام(  السينما والفنون

 )الوطن(  جنيه بسبب كورونا 500"السباليز" يزيد ميزانية املدارس 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة 9حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  139الصحة: تسجيل 

 السياحة 

 )بوابة األهرام(   تقبل سفير إيطاليا لبحث سبل التعاون األثري والسياحيالعناني يس

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/2503275.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5001814
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3132562/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%C2%A0139-%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-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2503339.aspx
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وزير اآلثار: املدعي األمريكي سألني عن خروج »نجم عنخ« من مصر بطريقة شرعية  
 )الشروق(  1971

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=14102020&id=caffac0a-649d-4873-88ed-085d5b242e28
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األهرام(  قائد القوات الجوية: حدثنا التسليح ونسورنا جاهزون يف كل وقت 

 )بوابة األخبار( »كابتكس« أول مصنع للنجيل الصناعي يف الشرق األوسط 

 )بوابة األهرام(  املعلمينمن معهد ضباط الصف  158االحتفال بتخريج الدفعة 

 )بوابة األخبار( تحالف صناعي وطني إلنتاج إطارات املركبات 

 

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/2503299.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3132258/1/%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9..--%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B3--%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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11 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 14 || 194العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد السيناوي
 املصري اليوم()»الداخلية« تكشف تفاصيل مقتل عنصرين يف شمال سيناء 

وت سيناء  يف  الزراعية  املشروعات  تنفيذ  يف  باإلسراع  يوجه   وشكى السيسي 
 )الوطن(

 

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/2061887
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2061887
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2061887
https://www.elwatannews.com/news/details/5001922
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي  " عن االنتهاكات بمصر21عربي “لـ باحث حقوقي يتحدث 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1307118/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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