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 ر ــمص
 October 2020 23||  201العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . أيام   10شخصا يف    49رايتس ووتش: السلطات املصرية أعدمت     
 . رسائل هيالري.. مرسي رئيسًا محاصرا  
 تركيا تهاجم مصر واليونان وقبرص  
 "حزب السيسي" يتجه للسيطرة ىلع البرملان بهذه الوسائل  
مليار دوالر لسداد أقساط الديون العام الحالي.. والدين    35مصر ترصد   

 . مليار دوالر   120الخارجي يتجاوز حاجز  
 . القوات البحرية املصرية واإلسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا  
 براءة صالح دياب من تهمة البناء بدون ترخيص  

 
 
 

 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 
  عميد الصحفيين الخليجيين: املنطقة تدين ملصر والسيسي يف التصدي لإلخوان 

 )الشروق(

 )العربي الجديد(  . مرسي رئيسًا محاصراهيالري. رسائل 

 

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=22102020&id=bea0d4d2-6840-48eb-ade3-74f21765352c
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8B


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 23 || 201العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 )الجزيرة( تهاجم مصر واليونان وقبرص تركيا 

 )بوابة األخبار( روسيا ومصر بصدد إطالق عام إنساني مشترك.. ديسمبر املقبل 

 )بوابة األهرام(  وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي لألزمة السورية

والتجمعات السيسي   اإلفريقي  االتحاد  بين  الثانية  التنسيقية  القمة  يشارك يف 
 )بوابة األهرام(   االقتصادية اإلقليمية

  املشتركة وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يختتمان اجتماعات لجنة املشروعات  
 بوابة األخبار( )

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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141275/1/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83..-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2507740.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2507672.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141715/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141715/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141715/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 )الشروق(  دولة إفريقية 03لـ الطبية متحدث الرئاسة: أرسلنا األدوية واملستلزمات 

 )بوابة األهرام(  السفير املصري بجنوب السودان يلتقي وزير شئون الرئاسة 

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=22102020&id=53eddb63-3a57-41f4-abf2-4c1793b50ebd
http://gate.ahram.org.eg/News/2507797.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي "حزب السيسي" يتجه للسيطرة ىلع البرملان بهذه الوسائل

 )الوطن(  طن مبيدات ضارة موجودة يف املوانئ املصرية 35اتفاقية للتخلص من  

)بوابة    التنمية املحلية: االنتهاء من استعدادات املرحلة األولى من انتخابات النواب
 األخبار(

 )الوطن(  أيام.. عقوبات املتخلفين عن التصالح يف مخالفات البناء 8باق من الزمن 

)اليوم    عامًا  65الحكومة تفند شائعة رفع سن املعاش للعاملين بالدولة إلى  
 السابع( 

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/1309288/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/5008321
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141724/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141724/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/5008653
https://www.youm7.com/story/2020/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-65/5033561
https://www.youm7.com/story/2020/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-65/5033561


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 October 23 || 201العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
مليار دوالر لسداد أقساط الديون العام الحالي..    35مونيتور: مصر ترصد    آيست ميدل  

 )درب(  مليار دوالر 120والدين الخارجي يتجاوز حاجز 

 )بوابة األهرام(  مليار جنيه.. وهبوط حاد لألسهم الصغيرة  8.7البورصة تخسر 

 بوابة األخبار( ) مليارات دوالر 8 تخطى »منظور«: التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

 )الشروق(  مليار دوالر حجم االستثمارات األمريكية يف مصر 21.8وزيرة التجارة:  

 )الشروق( أشهر  9% تراجعا يف صادرات األثاث املصرية خالل 21

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%8a%d8%af%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%b5%d8%af-35-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7/
http://gate.ahram.org.eg/News/2507646.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141364/1/-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1---%D8%AD%D8%AC%D9%85%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%C2%A08-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88618-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141364/1/-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1---%D8%AD%D8%AC%D9%85%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%C2%A08-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88618-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141364/1/-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1---%D8%AD%D8%AC%D9%85%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%C2%A08-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88618-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22102020&id=200d154c-c97d-4227-8bb2-b8b209d62e3e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22102020&id=c6c632ef-3ac6-48a4-9b6b-d74116cc79fd
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إلى   ارتفاعها  االحتياطي  56.5بعد  نقود  تتكون  كيف  جنيه..  )بوابة    ؟ MOمليار 
 األخبار(

عبر   اإللكتروني  للسداد  »املركزي«  رخصة  يحصل ىلع  القاهرة  )بوابة   POSالـبنك 
 األخبار(

 )املصري اليوم( مليار جنيه يف تعامالت األسبوع املاضي  21بورصة تخسر  ال

الدولي«   18بعد   »التجاري  رئاسة  العرب من  املركزي يطيح بهشام عز  )مصر    عاًما.. 
 العربية( 

 
  

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/3141637/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-56.5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87..-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8AMO%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141637/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-56.5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87..-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8AMO%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141599/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80POS
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141599/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80POS
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2069826
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1557471-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1557471-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )الوطن(  خيارات أمام الطالب يف العام الدراسي الحالي بسبب كورونا  3

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  لصحة تبحث مع الجانب اإليطالي لبناء مستشفى بمصروزيرة ا

 )بوابة األخبار( وفاة  11إصابة جديدة بـ»كورونا«.. و 177الصحة: تسجيل 

 أخرى

 )مصر العربية(  حمالت املقاطعة تحاصر مهرجان الجونة بسبب اتهامات بالتطبيع

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/5008613
http://gate.ahram.org.eg/News/2507760.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141598/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-177-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-..-%D9%8811-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://masralarabia.net/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1557514-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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 )درب(  النائبة شيرين فراج تطالب بتشكيل شرطة نسائية ملواجهة التحرش

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%81%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الدفاع العربي(  الحديث  NG MICAمصر تتعاقد ىلع صاروخ سطح جو من طراز 

 )بوابة األخبار(  «2020رئيس األركان يشهد املرحلة الختامية للمناورة »ردع 

بحريا عابرا فى نطاق األسطول    تدريباالقوات البحرية املصرية واإلسبانية تنفذان  
 )بوابة األهرام(  بالبحر األحمر الجنوبي

 )الوطن( عام سعى الجميع للتطوير 66الـ وزير اإلنتاج الحربي: ىلع مدار 

ا  لتأمين  تستعد  املسلحة  الداخليةالقوات  مع  بالتعاون  البرملان   نتخابات 
 )بوابة األخبار( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/10/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-mica-ng-%D8%A7%D9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141309/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D8%B1%D8%AF%D8%B9-2020-
http://gate.ahram.org.eg/News/2507685.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5008862
القوات%20المسلحة%20تستعد%20لتأمين%20انتخابات%20البرلمان%20بالتعاون%20مع%20الداخلية
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)بوابة    قائد القوات البحرية: معركة إغراق »إيالت« كانت حدًثا فارًقا يف حياة األمة
 األخبار(

وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف: الجيش املصري يحذف لقطة لتدمير فرقاطة  
 )الجزيرة(  إسرائيلية

  

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/3141607/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141607/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد األمني 
 )درب( منظمات تتضامن مع ممدوح حمزة قبل أيام من محاكمته 7

 )الجزيرة( أيام  10شخصا يف  49رايتس ووتش: السلطات املصرية أعدمت  

 )بوابة األخبار(  ترخيصبراءة صالح دياب من تهمة البناء بدون  

 (الشروق) وزير الداخلية يتابع خطة تأمين انتخابات مجلس النواب

 )درب( يوما احتياطيا  45الجنايات ترفض استئناف إبراهيم عز الدين وتؤيد حبسه 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/7-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%af%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%85/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%AA-49-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3141336/1/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22102020&id=cf033119-0aa7-42af-b27a-05c224a6acc2
https://daaarb.com/%d9%8a%d9%83%d9%85%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7/
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 6 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... التعليم 

ي العام الدراسي الحاىلي بسبب كورونا )الوطن(  3
 6 ..................................................... خيارات أمام الطالب فن

 6 ..................................................................................................................................... الصحة

 6 ............................................. وزيرة الصحة تبحث مع الجانب اإليطاىلي لبناء مستشقن بمرص )بوابة األهرام( 

 6 ............................................... وفاة )بوابة األخبار(  11إصابة جديدة بـ»كورونا«.. و 177الصحة: تسجيل 

 6 .................................................................................................................................... أخرى

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 6 ...................................... حمالت المقاطعة تحارص مهرجان الجونة بسبب اتهامات بالتطبيع )مرص العربية( 

طة نسائية لمواجهة التحرش )درب( ين فراج تطالب بتشكيل شر  7 ................................................ النائبة شب 

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

( MICA NGمرص تتعاقد عىل صاروخ سطح جو من طراز  ي  8 ......................................... الحديث )الدفاع العرب 

 8 ............................................... « )بوابة األخبار( 2020رئيس األركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة »ردع 

ي بالبحر األحمر )بوابة    نطاق األسطول الجنوب 
القوات البحرية المرصية واإلسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا فن

 8 .................................................................................................................................... األهرام(

: عىل مدار الـ  ي  8 .................................................... عام سىع الجميع للتطوير )الوطن( 66وزير اإلنتاج الحرب 

لمان بالتعاون مع الداخلية )بوابة األخبار(  ن انتخابات الب   8 ................................. القوات المسلحة تستعد لتأمي 

ي حياة األمة )بوابة األخبار( قائد الق
ا فن
ً
ا فارق

ً
 9 ............................. وات البحرية: معركة إغراق »إيالت« كانت حدث

 9 ........... وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف: الجيش المرصي يحذف لقطة لتدمب  فرقاطة إشائيلية )الجزيرة( 

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 10 ........................................................ منظمات تتضامن مع ممدوح حمزة قبل أيام من محاكمته )درب( 7

ي   49رايتس ووتش: السلطات المرصية أعدمت 
 10 .............................................. أيام )الجزيرة(  10شخصا فن

 10 ............................................................. براءة صالح دياب من تهمة البناء بدون ترخيص )بوابة األخبار( 

وق( ن انتخابات مجلس النواب )الشر  10 ........................................................ وزير الداخلية يتابع خطة تأمي 

 10 ..................................... يوما احتياطيا )درب( 45الجنايات ترفض استئناف إبراهيم عز الدين وتؤيد حبسه 
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