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 ر ــمص
 September 2020 2 ||  164العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 يديعوت: ابن سلمان ضغط ىلع اإلمارات للتطبيع أوال مع تل أبيب   
 مواطن مصري نادم ىلع تسميه ابنه ىلع اسم السيسي.. لهذا السبب   
 شيخ األزهر: جريمة حرق املصحف إرهاب متوحش وعنصرية بغيضة   
 هذه دالالت تهديد السيسي بنزول قوات الجيش لقرى مصر   
 عاما يف مصر بسبب تغريدة    15واشنطن بوست: قد يحكم عليك بالسجن   
 مصادر حقوقية: وفاة معارض مصري بمحبسه جنوب القاهرة   
 القبض ىلع رجل األعمال صالح دياب  
 855أحمد راغب يكشف تفاصيل التحقيق مع الباقر يف القضية   

 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
 المصـرى المرصد

 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


0 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 2 || 164العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21عربي) يديعوت: ابن سلمان ضغط ىلع اإلمارات للتطبيع أوال مع تل أبيب 

 ( الوطن) إيجابية"وزيرة الهجرة: تمثيل املصريين بالخارج يف البرملان املقبل "

لجائزة نوبل   أفريقيا يرشح »السيسي وسلفاكير والبرهان«  رئيس برملانات شمال 
 (املصري اليوم) للسالم

 
  

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/1297192/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9-
https://www.elwatannews.com/news/details/4968714
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2025285
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( بوابة األخبار) »نيو جيزة«.. انهيار إمبراطورية استيالء »دياب« ىلع أراضي الدولة

إلنشاء   الالزمة  املالية  املوارد  بتوفير  يوجه  جديدة   10السيسي  أهلية    جامعات 
 ( بوابة األخبار)

 (الشروق) جنيها لعدم ارتداء الكمامة داخل القطار 50السكك الحديدية: غرامة 

 ( الشروق)  ن رئيساعلّي أكو  م ما يحكربنا  مصطفى بكري: املشير طنطاوي كان يقول  

 (21عربي ) مواطن مصري نادم ىلع تسميه ابنه ىلع اسم السيسي.. لهذا السبب 

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/3106649/1/-%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-..-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1--%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106732/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-10-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=378f806b-316e-44b6-86df-25e7a2cc6efb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=46ef2bff-adda-4e45-948a-d0037296d240
https://arabi21.com/story/1297331/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
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 (الجزيرة) مصر تؤجل استيراد اللحوم البرازيلية بعد فضيحة فساد 

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/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( الوطن) سنوات7و  3زانة مليار جنيه مقابل إصدار سندات خ  6.4املالية تقترض 

 ( بوابة األخبار)  مليار جنيه  5.2البورصة املصرية تختتم تعامالت اليوم بخسارة 

 ( الوطن) جنيه 9700يسجل أىلع سعر للطن عند   حديد التسليح

 )الوطن(   نترقب لقرار "املركزي" بشأن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض للمواطني

العام خالل    10املالية: نستهدف تحصيل   القطاع  - 2020مليارات جنيه من بنوك 
 ( الشروق) 0212

تحصيل   نستهدف  العام    7املالية:  األعمال  قطاع  شركات  من  جنيه  مليارات 
 )الشروق(  2021- 2020خالل 

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/4968625
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106657/1/%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%AA%D8%AA%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%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-5.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4968003
https://www.elwatannews.com/news/details/4968496
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=afb47e66-0d5d-4a43-9b0b-ed6dea54d622
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=0137338a-509a-4499-b4eb-07fe572fdfde


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 2 || 164العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 ي حور املجتمع ت املاطور ت
 التعليم 

 ( الوطن) مليار جنيه 40جامعات أهلية تبلغ   10وزير التعليم العالي: تكلفة إنشاء 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  وفاة  19جديدة لفيروس كورونا.. وحالة   176الصحة: تسجيل 

 دينية مؤسسات 

 هرام(بوابة األ) شيخ األزهر: جريمة حرق املصحف إرهاب متوحش وعنصرية بغيضة

 (الوطن ) رشدي ضد الجميع: أنا صح  هعبد الل

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/4968635
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106880/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-176-%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%8819-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2456718.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4968677


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 2 || 164العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 ( الشروق) دقائق للتحقيق 01بـ إمام يتجاوز خطبة الجمعة  أيلة وزير األوقاف: إحا

 الطرق واملواصالت

 (الشروق) تعاقد الشركة الفرنسية ىلع إدارة الخط الثالث للمترومليار يورو    1.138

 األقباط

 (املصري اليوم) بشأن دور العبادة بمصربيان من الكنيسة األرثوذكسية 

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=02092020&id=43a13d4c-db0d-4d13-a529-6b988ee2f7fe
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=e478faba-9633-4ebb-8068-d5a4cdf9ff6b
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2025619
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 العسكري  املشهدت اتطور 
ىلع   تعاقدت  املصرية،    20مصر  الجوية  للقوات  إضافية  ستذهب    10رافال  منها 

 ( ع العربيا الدف) ركيالليونان وسط تصاعد التوتر مع ت

 هرام( )بوابة األ فقد إجراءات القبول بالكليات العسكريةيتالفريق أول محمد زكي 

 ( الشروق) الهيئة الهندسية للقوات املسلحة تبدأ العمل بمجمع محاكم الجالء

اإلنتاج الحربي: التفاوض مع شركات عاملية لتوطين صناعة الحافالت الكهربائية  
 (الشروق)

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/2020/08/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-20-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
http://gate.ahram.org.eg/News/2456625.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456625.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456625.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=60ea92a5-c6d5-485d-af16-0116fd91939b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=0d8eed67-7c74-4193-86ed-fde8f46b0abe
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الرقابة اإلدارية تعلن السيرة الذاتية للوزير ورئيس الهيئة اللواء أركان حرب حسن  
 (بوابة األخبار) عبد الشايف

 (الجزيرة) أردوغان: االستيالء ىلع ثروات املتوسط وجه جديد لالستعمار

 ( 21عربي) هذه دالالت تهديد السيسي بنزول قوات الجيش لقرى مصر

 

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/3106789/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://arabi21.com/story/1297336/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 شهد األمني ت املتطورا
 (الجزيرة) عاما يف مصر بسبب تغريدة 15واشنطن بوست: قد يحكم عليك بالسجن 

 ( الجزيرة) مصادر حقوقية: وفاة معارض مصري بمحبسه جنوب القاهرة

 (درب) عن زيارة عالء بمحبسه تروي األولى منذ شهور.. ليلى سويف  

 (درب)يوما أخرى  45تجديد حبس املحامي الحقوقي عمرو نوهان 

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/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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https://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7/
https://daaarb.com/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A/


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 2 || 164العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 (بوابة األهرام) الح ديابالقبض ىلع رجل األعمال ص

 (درب)  855أحمد راغب يكشف تفاصيل التحقيق مع الباقر يف القضية 

  

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/2456407.aspx
https://daaarb.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82/


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 2 || 164العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

 0 ............................................ (21يديعوت: ابن سلمان ضغط عىل اإلمارات للتطبيع أوال مع تل أبيب )عرب   

لمان المقبل "إيجابية" )الوطن(    الب 
ن بالخارج فن  0 ............................................. وزيرة الهجرة: تمثيل المرصيي 

هان« لجائزة نوبل للسالم )المرصي اليوم(  رئيس برلمانات شمال   0 ............. أفريقيا يرشح »السيس  وسلفاكب  والب 

 1 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

  الدولة )بوابة األخبار( 
اطورية استيالء »دياب« عىل أراضن ة«.. انهيار إمب  ن  1 ....................................... »نيو جب 

 1 ......................... جامعات أهلية جديدة )بوابة األخبار(   10السيس  يوجه بتوفب  الموارد المالية الالزمة إلنشاء  

وق(  50السكك الحديدية: غرامة   1 ........................................... جنيها لعدم ارتداء الكمامة داخل القطار )الشر

وق(مصطفن بكري: المشب  طنطاوي كا  1 ....................................... ن يقول ربنا ما يحكم عىل ّ أكون رئيسا )الشر

.. لهذا السبب )عرب     1 .......................................... ( 21مواطن مرصي نادم عىل تسميه ابنه عىل اسم السيس 

ازيلية بعد فضيحة فساد )الجزيرة(  اد اللحوم الب   2 ............................................................ مرص تؤجل استب 

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ض   3 ....................................... سنوات )الوطن(7و 3مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة  6.4المالية تقبر

 3 .......................................... مليار جنيه )بوابة األخبار( 5.2البورصة المرصية تختتم تعامالت اليوم بخسارة  

 3 ........................................................... جنيه )الوطن(  9700حديد التسليح يسجل أعىل سعر للطن عند  

ن )الوطن(ترقب لقرار "المركزي" بشأن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض للم   3 .................................. واطني 

وق( 2021-2020مليارات جنيه من بنوك القطاع العام خالل  10المالية: نستهدف تحصيل   3 .................. )الشر

كات قطاع األعمال العام خالل    7المالية: نستهدف تحصيل  وق( 2021-2020مليارات جنيه من شر  3 ......... )الشر

 4 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 4 .......................................................................................................................................... م التعلي

: تكلفة إنشاء   4 ......................................... مليار جنيه )الوطن(  40جامعات أهلية تبلغ   10وزير التعليم العال 

 4 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. وحالة جد  176الصحة: تسجيل   4 ............................................ وفاة )بوابة األخبار(  19يدة لفب 

 4 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

 4 ................................... شيخ األزهر: جريمة حرق المصحف إرهاب متوحش وعنرصية بغيضة )بوابة األهرام( 

 4 .................................................................................... عبد هللا رشدي ضد الجميع: أنا صح )الوطن(

وق( 10وزير األوقاف: إحالة أي إمام يتجاوز خطبة الجمعة بـ   5 ...................................... دقائق للتحقيق )الشر

 5 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

وق(  1.138 و )الشر كة الفرنسية عىل إدارة الخط الثالث للمبر  5 ....................................... مليار يورو تعاقد الشر

 5 ..................................................................................................................................... األقباط

 5 ..................................................... بيان من الكنيسة األرثوذكسية بشأن دور العبادة بمرص )المرصي اليوم( 

 6 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

ذهب لليونان وسط تصاعد التوتر مع  منها ست 10رافال إضافية للقوات الجوية المرصية،  20مرص تعاقدت عىل  

)  6 .................................................................................................................... تركيا )الدفاع العرب  

 6 ....................................... الفريق أول محمد زك  يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية )بوابة األهرام( 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


11 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 2 || 164العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

وق(  6 ............................................ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ العمل بمجمع محاكم الجالء )الشر

كات عالمية لت : التفاوض مع شر وق( اإلنتاج الحرب   ن صناعة الحافالت الكهربائية )الشر  6 ............................. وطي 

(  
ة الذاتية للوزير ورئيس الهيئة اللواء أركان حرب حسن عبد الشافن  7 ......... بوابة األخبار(الرقابة اإلدارية تعلن السب 

 7 .................................................. أردوغان: االستيالء عىل ثروات المتوسط وجه جديد لالستعمار )الجزيرة( 

ول قوات الجيش لقرى مرص )عرب    ن  7 ..................................................... ( 21هذه دالالت تهديد السيس  ببن

  
 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

  مرص بسبب تغريدة )الجزيرة( 15واشنطن بوست: قد يحكم عليك بالسجن 
 8 .................................... عاما فن

 8 .................................................... مصادر حقوقية: وفاة معارض مرصي بمحبسه جنوب القاهرة )الجزيرة( 

 8 ........................................................ األول منذ شهور.. ليىل سويف تروي عن زيارة عالء بمحبسه )درب(

  عمرو نوهان 
 8 .......................................................... يوما أخرى )درب(  45تجديد حبس المحام  الحقوفر

 9 ........................................................................... ام( القبض عىل رجل األعمال صالح دياب )بوابة األهر 

  القضية 
 9 .................................................... )درب( 855أحمد راغب يكشف تفاصيل التحقيق مع الباقر فن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

