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 October 2020 16||  196العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

فيها وسائل إعالم  عبد الله الشريف يكشف حملة التضليل التي شاركت   
 . مصرية وسعودية وإماراتية بشأن تسريبات هيالري 

 . “التحالف الشعبي” يعلن برنامجه لإلنقاذ العاج  
 شهور   9الصادرات والواردات: تراجع الصادرات غير البترولية خالل   
 مبيعات األجانب تقود مؤشرات البورصة للخسارة  
 لألزهر. قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيال   
 . مليون يورو 585.9أملانيا توافق ىلع صادرات سالح الي مصر بقيمة   
 . الكحلي “مراسلون بال حدود” تدين اعتقال كمال البلشي وإسالم   
  
  

 

 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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 التناول اإلعالمي إليميالت هيالري كلينتون 
 )الشروق(مكرم محمد أحمد: مصر كانت ىلع دراية بما كشفته رسائل هيالري 

 األخبار(  ة )بواب قنديل عن تسريبات هيالري: كشفت املؤامرة األمريكية القطرية

)بوابة    يناير  25| »الجزيرة« تلقت تعليمات بتأجيج األوضاع يف ثورة  هيالريإيميالت  
 األخبار(

من   »التقرب  الثورة  وقت  األمريكيين  الدبلوماسيين  مهمة  هيالري«..  »إيميالت 
 )املصري اليوم(الشعوب العربية« 

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=15102020&id=141974a4-9828-4306-a676-56d7d41bf05f
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133504/1/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%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-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86--%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133324/1/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%C2%A0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133324/1/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%C2%A0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2063169
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 )املصري اليوم( وثائق كلينتون تكشف دعم قطر لتنظيمات إرهابية يف ليبيا

 )الوطن(  "الثورة الخضراء" يف إيران"بريد هيالري": واشنطن أحبطت 

مؤامرة   تفضح  كلينتون  وتسريبات  يتساقطون  املتآمرون  "املصريين":  إعالم  أمين 
 )بوابة األهرام( الربيع العربي

 األخبار(  ة)بواب»إدانة تاريخية للجماعة اإلرهابية« : هيالريمختار نوح عن تسريبات 

وثائق تكشف تآمر "هيالري" وتزعمها    3من الدبلوماسية إلى أنفاق اإلرهاب..
 )اليوم السابع(  الفوضى العربية

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/2063784
https://www.elwatannews.com/news/details/5003587
http://gate.ahram.org.eg/News/2503819.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133494/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88---%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%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%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86---%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2020/10/15/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-3-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A/5020192
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  ها مع إدارة أوباما كلينتون تكشف خيانة اإلخوان.. وتفضح تحالف  هيالريتسريبات  
 )اليوم السابع( 

كلينتون  هيالري  تسريبات  ىلع  التشويش  اإلخوان  قادة  محاوالت  تكشف    وثيقة 
 )الوطن(

 )الوطن( بكري يهاجم هيالري كلينتون: "مبطلتش ومش هتبطل تآمر علينا"

 )الوطن( "بريد هيالري": واشنطن أحبطت "الثورة الخضراء" يف إيران 

الشريف  الله  إعالم مصرية  يكشف    عبد  فيها وسائل  التي شاركت  التضليل  حملة 
 )الجزيرة(تسريبات هيالري وسعودية وإماراتية بشأن  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/10/15/%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%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9/5020799
https://www.elwatannews.com/news/details/5003675
https://www.elwatannews.com/news/details/5003588
https://www.elwatannews.com/news/details/5003587
http://mubasher.aljazeera.net/creative-video/%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%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الوطن(   الكهرباء: نسعى للربط مع الخليج والعراق وزيادة قدرات التصدير إلى األردن

 الشروق( ) ا مع نظيره الهولندي سبل تطوير العالقات الثنائيةيبحث هاتفي  شكري

الالتينية  أمريكا  دول  بسفراء  تجتمع  األمريكية  للشئون  الخارجية  وزير    مساعدة 
 )بوابة األهرام( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5003440
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=16823f12-73ac-4ea8-be8d-dffe37ae1f2c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=16823f12-73ac-4ea8-be8d-dffe37ae1f2c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=16823f12-73ac-4ea8-be8d-dffe37ae1f2c
http://gate.ahram.org.eg/News/2504454.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )درب( “التحالف الشعبي” يعلن برنامجه لإلنقاذ العاج

 )الجزيرة(  شريف ينشر صورا جديدة لقصور السيسي )فيديو(عبد الله ال

 )بوابة األخبار( السيسي يصدق ىلع قانون تنظيم إدارة املخلفات

 )بوابة األهرام("بوابة األهرام" تنشر أسماء نواب مجلس الشيوخ املعينين 

 )الشروق(  وحدات حقوق اإلنسان باملحافظاتوزير التنمية املحلية يلتقي رؤساء 

  

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%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d9%87-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0/
http://mubasher.aljazeera.net/creative-video/%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%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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/3134973/1/%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%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2504250.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16102020&id=6138f5a4-ea9c-4137-8211-4897b77d56f4
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق(  مليون يورو من االتحاد األوروبي لدعم بناء القدرات املؤسسية يف مصر  41

 )بوابة األخبار(   شهور 9الصادرات غير البترولية خالل تراجع الصادرات والواردات: 

 )بوابة األهرام( مبيعات األجانب تقود مؤشرات البورصة للخسارة 

)بوابة  »النجار« رئيسا للشعبة العامة للمستوردين.. و»بيومي« و»السويدي« نائبين  
 األهرام(

 )الشروق(  % يف أغسطس14.6املالية: ارتفاع اإليرادات الضربية بنسبة 

 )الشروق( % يف أغسطس 17.6املالية: ارتفاع اإليرادات بنسبة 

 )الشروق(  %50ملالبس الشتوية  بسبب كورونا.. توقعات بتراجع مبيعات ا

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=15102020&id=bf1c06b9-bff6-44a2-9b1d-35b16512f055
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3134921/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA--18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2504283.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2504294.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2504294.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=c5e81816-153a-48af-beb8-50acd25bebaa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=46b015ee-159e-4920-9495-194b09cef496
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=5f1a24a1-e2fd-44af-9083-8c8fad02b425
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لـ  5.3تسوية   االجتماعي  للتأمين  مديونية مستحقة  )بوابة    شركات   3مليار جنيه 
 األخبار(

 

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/3135232/1/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-5.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%803-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3135232/1/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-5.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%803-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

التعليمية: مش  40  نحتاج  األبنية  لحل  جنيه  )بوابة    الطالبية  ةالكثاف   كلةمليار 
 األخبار(

 )الشروق(  طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن زيادة املصروفات الدراسية

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة  11وبكورونا..  إصابة جديدة 118تسجيل الصحة:  

 مؤسسات دينية 

الشريف  لألزهر  وكيال  الضويني  الرحمن  عبد  محمد  الدكتور  بتعيين  جمهوري  قرار 
 بة األخبار( )بوا

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/3134994/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3134994/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=884019a0-abf4-4d7a-84d5-961403a8e0e4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3135269/1/%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%A0118-%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%88-11-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3134987/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3134987/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3134987/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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 )بوابة األخبار( د األزهرية صالح عباس رئيًسا لقطاع املعاه

 األقباط

  اإلنجيلية: الكنائس وقعت ىلع قانون األسرة للمسيحيين وسلمت صيغته للحكومة 
 )الوطن(

 أخرى

بيان النيابة عن مصرع فتاة املعادي: شخصان بميكروباص خطفا حقيبتها فارتطم  
 )درب( متوقفة واإلسعاف حضرت بعد نصف ساعةرأسها بسيارة  

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/3134985/1/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/5003657
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
)بوابة الدفاع    يورو    مليون585.9  بقيمة  مصر  الي  سالح  أملانيا توافق ىلع صادرات

 املصرية(

التدريبية ىلع   الجوية  الطلعات  الجوية املصرية ينفذ إحدى  القوات  شاهد: قائد 
 الدفاع العربي() ثنائية املقعد  F-16متن طائرة مقاتلة من طراز 

اإلرهابيين  وكر  اقتحام  لكيفية  محاكاة  ينفذون  والشرطة  الجيش    طالب 
 )الشروق(

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/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208/3092381144207667/
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208/3092381144207667/
http://www.defense-arabic.com/2020/10/14/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A5/
http://www.defense-arabic.com/2020/10/14/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A5/
http://www.defense-arabic.com/2020/10/14/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A5/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=59bd05a8-9d43-4e52-9aae-b7426f56421a


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 16 || 196العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 )بوابة األخبار(  الهيئة العربية للتصنيع تستقبل سفير بيالروسيا لبحث الشراكة

 )بوابة األخبار( لفريق محمد العصارتشييع جثمان زوجة ا 

إلى  النفايات  تحويل  مصانع  وتشغيل  إلقامة  شركة  تأسيس  الحربي:  اإلنتاج  وزير 
 )بوابة األهرام( طاقة كهربائية

 

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/3133790/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3135289/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2504532.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
البلشي: أوقفوا االنتقام من    باألفراج ” تطالب  19منظمة “املادة   الفوري عن كمال 

 )درب( خالد البلشي بسبب ممارسته لعمله الصحفي

البلشي   كمال  اعتقال  تدين  بال حدود”  وسيلة ضغط  الكحلي  وإسالم“مراسلون   :
 )درب( شنيعة.. خالد البلشي يدفع ثمن كتاباته وانحيازاته

تصعيد غير مبرر ضد محمد عادل.. واملفوضية املصرية تتقدم بشكوى للتحقيق يف  
 )درب(  منع الزيارة عنه وطلب لزيارته واالطمئنان ىلع حالته

الشرطة   كلية  طلبة  تدريبات  فيديو  تبث  الداخلية  جديدة..  دفعة  بتخرج  احتفاال 
 )الشروق(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-19-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b9/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%b1-%d8%b6%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102020&id=36e004c4-843a-44e8-ab33-e11522cdec28
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ن )بوابة األهرام(  « و»السويدي« نائبي   5 .......................... »النجار« رئيسا للشعبة العامة للمستوردين.. و»بيومي

بية بنسبة  وق( 14.6المالية: ارتفاع اإليرادات الرصن ي أغسطس )الشر
 5 ..................................................... % فن

وق( 17.6المالية: ارتفاع اإليرادات بنسبة  ي أغسطس )الشر
 5 ................................................................ % فن

اجع مبيعات المالبس الشتوية  وق( 50بسبب كورونا.. توقعات بي   5 ................................................. % )الشر

ن االجتماعي لـ  5.3تسوية  كات )بوابة األخبار(   3مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمي   6 ................................ شر

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 المحور المجتمع  

 7 .......................................................................................................................................... التعليم 

 7 .................................... مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة الطالبية )بوابة األخبار( 40األبنية التعليمية: نحتاج 

وق(   7 ...................................................... طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن زيادة المرصوفات الدراسية )الشر

 7 .......................................................................................................................................... الصحة

 7 .................................................... بة األخبار(وفاة )بوا  11إصابة جديدة بكورونا.. و 118الصحة: تسجيل 

 7 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

يف )بوابة األخبار(  ي وكيال لألزهر الشر
ن الدكتور محمد عبد الرحمن الضويتن  7 ....................... قرار جمهوري بتعيي 

 8 .................................................................... صالح عباس رئيًسا لقطاع المعاهد األزهرية )بوابة األخبار(

 8 .......................................................................................................................................... قباطاأل

ن وسلمت صيغته للحكومة )الوطن(  8 .......................... اإلنجيلية: الكنائس وقعت عىل قانون األشة للمسيحيي 

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

بيان النيابة عن مرصع فتاة المعادي: شخصان بميكروباص خطفا حقيبتها فارتطم رأسها بسيارة متوقفة واإلسعاف 

ت بعد نصف ساعة )درب(  8 ..................................................................................................... حرصن

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

 9 ........................... مليون يورو  )بوابة الدفاع المرصية(585.9ة ألمانيا توافق عىل صادرات سالح اىلي مرص بقيم

ن طائرة مقاتلة من طراز    F-16شاهد: قائد القوات الجوية المرصية ينفذ إحدى الطلعات الجوية التدريبية عىل مي 

 ) ي  9 ......................................................................................................... ثنائية المقعد )الدفاع العرب 

وق(  ن )الشر طة ينفذون محاكاة لكيفية اقتحام وكر اإلرهابيي   9 .......................................... طالب الجيش والشر

اكة )بوابة األخبار(   10 .......................................... الهيئة العربية للتصنيع تستقبل سفي  بيالروسيا لبحث الشر

 10 .................................................................... بة األخبار(تشييع جثمان زوجة الفريق محمد العصار )بوا 

كة إلقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إىل طاقة كهربائية )بوابة األهرام( : تأسيس شر ي  10 ..... وزير اإلنتاج الحرب 

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي بسبب ممارسته 19منظمة “المادة 
: أوقفوا االنتقام من خالد البلسر ي

” تطالب باألفراج الفوري عن كمال البلسر

ي )درب(
 11 ................................................................................................................ لعمله الصحقن

ي يدفع ثمن  
: وسيلة ضغط شنيعة.. خالد البلسر ي وإسالم الكحىلي

“مراسلون بال حدود” تدين اعتقال كمال البلسر

 11 ............................................................................................................ كتاباته وانحيازاته )درب( 

ي منع الزيارة عنه وطلب لزيارته  
ر ضد محمد عادل.. والمفوضية المرصية تتقدم بشكوى للتحقيق فن تصعيد غي  مي 

 11 .......................................................................................................واالطمئنان عىل حالته )درب(

وق(اح طة )الشر  11 ............................. تفاال بتخرج دفعة جديدة.. الداخلية تبث فيديو تدريبات طلبة كلية الشر

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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