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 September 2020 1||  163العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 فرنسا وأملانيا: االتحاد مستعد لحوار بناء مع تركيا يف "املتوسط"   
 إثيوبيا تطلب توضيحا من واشنطن بعد أنباء خفض املساعدات   
 التصالح يف مخالفات البناء  ألف جنيه.. قيمة جدية    250و   40ما بين   
 مليار دوالر    111.3% وتسجل  4.8ديون مصر الخارجية تقفز   
 تركيا تمدد عمليات االستكشاف يف املتوسط رغم التوترات   
 النيابة املصرية تفرج عن سيدة اعتدت ىلع ضابط شرطة.. ما األسباب؟   
 وفاة معتقل مصري جديد باإلهمال الطبي داخل محبسه  

 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
 )بوابة األهرام(  مصر ترحب بتوقيع "اتفاق جوبا للسالم"

 هرام( )بوابة األعلي عبدالعال ينعى رئيس املجلس األىلع لقبائل برقة الليبية 

شكري يوجه قيادات الخارجية باستمرار العمل الدؤوب للدفاع عن املصالح املصرية  
 م( )بوابة األهرا

  عماد الدين أديب: أكثر من نصف مواطني العالم العربي أبرموا سالما مع إسرائيل 
 )الشروق(

 ( 21)عربي انيا: االتحاد مستعد لحوار بناء مع تركيا يف "املتوسط"فرنسا وأمل

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/2456208.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456198.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456198.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456198.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456305.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456305.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456305.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082020&id=36d6aefa-9e51-434a-b89e-27bb6f301143
https://arabi21.com/story/1296960/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 ( 21)عربي اء خفض املساعداتإثيوبيا تطلب توضيحا من واشنطن بعد أنب

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%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن( جنيه.. قيمة جدية التصالح يف مخالفات البناءألف   250و  40ما بين 

 )الشروق( أكتوبر املقبل 1الحكومة: تنفيذ اإلزاالت للمباني املخالفة بداية من  

 )بوابة األخبار(  ة: تحذيرات السيسي من الفوضى حصن أمان للوطنأبو شق

  

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/4967956
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082020&id=7db3df3f-e774-49f9-8d1c-ffb49fc9e675
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106265/1/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9--%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
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 تطورات املشهد االقتصادي
 (21)عربي مليار دوالر 111.3% وتسجل  4.8ديون مصر الخارجية تقفز 

 )بوابة األخبار( مليار جنيه برأس املال السوقي   3.1البورصة املصرية تخسر 

 )الوطن(  2019مليار متر مكعب خالل   4.5صادرات مصر من الغاز الطبيعي ترتفع إلى  

 )الوطن( مليار جنيه خالل األسبوع الحالي   37.5"املالية" تجمع 

 )الشروق( مليون شهريا بعد العودة التدريجية  700لطيران: نخسر  لمصر 

 )الوطن( أغسطس  يفمليار جنيه اقتراض الحكومة من السوق املحلي   256

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/1297147/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-4-8-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-111-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106072/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3.1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A8%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
https://www.elwatannews.com/news/details/4967394
https://www.elwatannews.com/news/details/4967620
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082020&id=d22c2c15-e60b-4cda-95f7-b1bca543b5e7
https://www.elwatannews.com/news/details/4967674
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 )الوطن(  ألف برميل يوميا  30حقول بترول قارون تحقق أقصى إنتاجية بمعدل 

 )الشروق(مليارات جنيه   7وزارة املالية تطرح سندات خزانة بقيمة  

تريليون بنهاية مايو    4.603مليار جنيه ارتفاًعا بودائع البنوك لتسجل    85»املركزي«:  
 )املصري اليوم(

  

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/4967962
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082020&id=4c43cddd-c348-4f32-916f-d46d59048ce8
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2024806
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  أسامة كمال: عاوزينك تدرب املنتخب.. وكامل الوزير: أنا جاهز

أحمد موسى: وزير العدل سيتخذ إجراءات تجاه عضوة النيابة اإلدارية التي تشاجرت  
 )الشروق(  مع الضابط

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة 22حالة جديدة بـ»كورونا«.. و   212الصحة: تسجيل 

 السياحة 

 )بوابة األهرام(  PCRاليوم.. بدء تنفيذ قرار حظر دخول األجانب بدون تحليل 

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=31082020&id=b22cc834-e7ef-4561-9997-7637cc12d3d7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082020&id=8e8bf794-08c1-44aa-bd36-1d9d79126f13
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106363/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-212-%D8%AD%D8%A7%D9%84%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%8822-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2456366.aspx
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 الطرق واملواصالت

 )الشروق( RATPتوقيع عقد إسناد إدارة الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية  

 األقباط

 )بوابة األهرام( تواضروس يبحث تأسيس مجلس أو هيئة لإلعالم الكنسي

 )الوطن(  إلرهابلتواضروس: الكنيسة ستظل تدعم القوات املسلحة يف حربها 

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=01092020&id=2930aaf7-eb4b-46fa-a7c0-9bbada691ed7
http://gate.ahram.org.eg/News/2456295.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4967493
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي تركيا تمدد عمليات االستكشاف يف املتوسط رغم التوترات

)بوابة   مبرسبت  10مد فترة سحب ملفات القبول باملدارس العسكرية الرياضية حتى  
 األخبار(

 )الشروق( طنطاوي مستقرة مصادر مقربة: صحة املشير

  

 

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/1297107/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106396/1/%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89%C2%A010%C2%A0%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106396/1/%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89%C2%A010%C2%A0%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=927b4b77-7c6c-45dd-8843-442c1cc5a916
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة(  النيابة املصرية تفرج عن سيدة اعتدت ىلع ضابط شرطة.. ما األسباب؟ 

ضابط   ىلع  مستشارة  اعتداء  بشأن  املتحدة«  »األمم  من  تعليق  حكمة املأول 
 )املصري اليوم(

  ومتهم آخر يف قضية »فيرمونت«   ي»النيابة العامة« تقرر حبس ابنة نهى العمروس
 )بوابة األخبار( 

 ( 21)عربي  وفاة معتقل مصري جديد باإلهمال الطبي داخل محبسه

  

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%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2024699
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106303/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-
https://arabi21.com/story/1297017/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87
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