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يف هذا العدد:
مظاهرات سبتمبر ..اعتقال املئات يف  164احتجاجا ضد السيسي بمصر.
باحث عسكري :االحتجاجات ستفضي لتغيير بمصر يف هذه الحالة.
خالد علي يطالب بسرعة إخالء سبيل املقبوض عليهم يف االحتجاجات.
أسماها جمعة النصر ..محمد علي يدعو للتظاهر يف ميدان التحرير.
الخارجية األملانية :أوضحنا بشكل متكرر للجانب املصري أهمية حرية
التظاهر.
الوطنية لالنتخابات تنفي صدور حكم بوقف انتخابات مجلس النواب.
السيسي يعاقب عددا ضخما من القضاة ..ومصادر تكشف السبب
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تطورات السياسة الخارجية

الخارجية األملانية :أوضحنا بشكل متكرر للجانب املصري أهمية حرية التظاهر (وكالة
األخبار الدولية)

وزيرا خارجية مصر والنمسا يبحثان تعزيز العالقات الثنائية (بوابة األخبار)

السيسي ناعيًا أمير الكويت :األمة العربية فقدت قائدًا من أغلى رجالها (بوابة
األخبار)

مصر تعلن الحداد العام  3أيام لوفاة أمير الكويت (بوابة األخبار)

السيسي يتلقى اتصاال من بوريس جونسون (بوابة األهرام)
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وزارة الخارجية تستضيف سفراء دول االتحاد األوروبي املعتمدين بالقاهرة (الشروق)

نتنياهو :العودة للتفاوض مع الفلسطينيين تكون وفق صفقة القرن (عربي)21

دبلوماسية إسرائيلية تدعو لتوثيق العالقة مع "السيسي" (عربي)21

نادر نور الدين يرد ىلع مغالطات أبي أحمد بشأن سد النهضة (درب)
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تطورات السياسة الداخلية

أسماها جمعة النصر ..محمد علي يدعو للتظاهر يف ميدان التحرير (الجزيرة)

مظاهرات سبتمبر ضد السيسي ..ماذا تَحقق للمصريين؟ (الجزيرة)

القائمة النهائية ألعضاء “تكتل “ ”30 -25املرشحين ىلع املقاعد الفردية بمجلس
النواب ( 9مرشحين يف  7محافظات) (درب)

محافظ القاهرة :السماح بعودة أعمال البناء ملن يملك رخصة (بوابة األخبار)

اجتماع طارئ للهيئة العليا للوفد بسبب خالفات «القائمة الوطنية» (الشروق)
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البرملان يعقد أولى جلساته يف دور االنعقاد السادس الخميس (الوطن)

السادات :قضيتي هدفها الترشح النتخابات مجلس النواب وليس إيقافها (الوطن)

الوطنية لالنتخابات تنفي صدور حكم بوقف انتخابات مجلس النواب (الشروق)

3|Page

موجز الصحافة
العدد 30 September || 184
2020

تطورات املشهد االقتصادي

اليابان تساهم بـ  1.6مليون دوالر لـ«كوفيد »19-بمصر (بوابة األخبار)

"الغرف العربية" 42 :مليار دوالر خسائر املنطقة العربية خالل  2020بسبب كورونا
(الوطن)

املالية :إصدار أول طرح من السندات الخضراء بقيمة  ٧٥٠مليون دوالر (بوابة األخبار)

املصريون ينتظرون أسعار البنزين الجديدة بداية من أكتوبر ( 2020بوابة األخبار)
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تطورات املحور املجتمعي
اإلعالم
هل أطاح السيسي بذراعه اإلعالمية األهم أم يسعى لترقيته؟ (عربي)21

الصحة
الصحة :تسجيل  124حالة جديدة لفيروس كورونا ..و 13وفاة (بوابة األخبار)

مؤسسات دينية
شيخ األزهر ينعى أمير الكويت :فقدنا قائدًا حكيمًا وراعيًا للسالم (الشروق)
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مصر والسنغال تناقشان إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار
(الشروق)

الطرق واملواصالت
الفريق كامل الوزير :نقل البضائع يحقق أرباحًا كبيرة يف السكة الحديد (الوطن)

األقباط
رئيس اإلنجيلية يعزي آل صباح والشعب الكويتي لوفاة أمير البالد (بوابة األهرام)

الكنيسة األرثوذكسية تنعى أمير الكويت (بوابة األهرام)

تواضروس يستقبل سفير مصر بهولندا و 3راهبات قبل سفرهن للخدمة بأمريكا
(الوطن)
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تطورات املشهد العسكري

باحث عسكري :االحتجاجات ستفضي لتغيير بمصر يف هذه الحالة (عربي )21

تعرف ىلع مواصفات الغواصة املصرية الجديدة «( »S 44بوابة األخبار)

مصر ترسل عددا من خطوط إنتاج الخبز امليدانية لألشقاء يف السودان (الوطن)
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تطورات املشهد السيناوي

استهدف تنظيم والية سيناء جرافة تابعة للجيش املصري يف قرية "رفيعة"جنوب مدينة رفح( .الرابط)

استهدف تنظيم والية سيناء دبابة تابعة للجيش املصري يف قرية "قصرويت"غرب مدينة بئر العبد( .الرابط)

8|Page

موجز الصحافة
العدد 30 September || 184
2020

تطورات املشهد األمني

مظاهرات سبتمبر ..اعتقال املئات يف  164احتجاجا ضد السيسي بمصر (الجزيرة)

خالد علي يطالب بسرعة إخالء سبيل املقبوض عليهم يف االحتجاجات األخيرة
(درب)

لعدم حضور املتهمين ..تأجيل تجديد حبس العليمي وفؤاد ومؤنس وأخرين لجلسة
 ١٠أكتوبر املقبل (درب)

أكثر من شهر ىلع إخالء سبيل وليد شوقي دون تنفيذ القرار (درب)
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عام ىلع حبس املحامي محمد الباقر ..ذهب للحضور مع عالء عبد الفتاح فتحول
ملتهم يف نفس القضية ..وزوجته :ظلم وقهر (درب)

حبس وتعذيب وإضراب :قصة عالء عبد الفتاح مع  365يوما من السجن يف “شديد
الحراسة ( ”2درب)

اعتقاالت ومحاكمات عسكرية ..مظاهرات باملراكب يف دمياط ضد منع الصيد
(الجزيرة)

مصري يروي لـ “عربي "21محاولة احتجازه بقنصلية بالده بإسطنبول (عربي)21
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السيسي يعاقب عددا ضخما من القضاة ..ومصادر تكشف السبب ()RT
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