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 September 2020 3||  165العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي يؤكد ىلع توفير "األمن اإلسرائيلي" ويرحب بالتطبيع   
مليون دوالر من مساعداتها إلثيوبيا بسبب    100رويترز: أمريكا تقرر خفض   

 سد النهضة  
 مليارا ىلع تطويرها    12مليار جنيه رغم إنفاق    1.5"كيما" تخسر   
   صناديق فرعية ملصر السيادي   4الجريدة الرسمية تنشر قرارات تأسيس   
 السيسي يعزل محمد السيد عبد الحليم النائب بمجلس الدولة من وظيفته   
مليار    ١١يومًا يف »االستيالء ىلع األراضي وعدم سداد    15حبس صالح دياب   

 جنيه مستحقات للدولة« 

 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
 ( 21)عربي  اإلسرائيلي" ويرحب بالتطبيعالسيسي يؤكد ىلع توفير "األمن 

زايد؟  وبن  السيسي  بين  العسل  تنتهي سنوات  إسرائيل.. هل  قلب    الصراع ىلع 
 )الجزيرة(

أمريكا   خفض  رويترز:  سد    100تقرر  بسبب  إلثيوبيا  مساعداتها  من  دوالر  مليون 
 )بوابة األهرام( النهضة

والتنمية  السكان  حول  األفريقية  املشاورات  تترأس  مصر  املياه..  أزمة    ناقشت 
 )الشروق(

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/1297482/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7
https://www.aljazeera.net/news/2020/9/2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2457101.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092020&id=94e67f56-31dc-4a5f-adf3-88a51cdb78ff
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 ابة األخبار( )بو لقاهرةلرحالت أسبوعية  3روسيا تستأنف حركة الطيران مع مصر بـ

 )بوابة األهرام(   رحلة أسبوعيا  17رات« تعلن زيادة رحالتها إلى القاهرة لـ  »طيران اإلما

 )الوطن(  طائرة وسفينة.. مصر تساند لبنان 17

 )الوطن( لقاءات اقتصادية لسفير "العراق" إلشراك مصر يف "إعادة اإلعمار" 3

التشيكية الخارجية  يلتقي وكيل  األوروبية  للشئون  الخارجية  )بوابة    مساعد وزير 
 (األهرام

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/3107400/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%803-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107400/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%803-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107400/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%803-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2456933.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4969624
https://www.elwatannews.com/news/details/4968937
http://gate.ahram.org.eg/News/2456895.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456895.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456895.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2456895.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام( حركة تمرد بالدقهلية: فصلنا دعاء خليفة ونرفض االبتزاز السياسي

 ق( )الشرو الحكومة: لن يفقد أي موظف عمله بسبب االنتقال للعاصمة الجديدة

  فدان بالساحل الشمالي إلقامة محطة صرف صحي   47.07السيسي يعيد تخصيص  
 )املصري اليوم(

  

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/2457123.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092020&id=9c6a3b20-8c12-44ef-984c-8688e8459066
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092020&id=9c6a3b20-8c12-44ef-984c-8688e8459066
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092020&id=9c6a3b20-8c12-44ef-984c-8688e8459066
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2027326
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليارا ىلع تطويرها  12مليار جنيه رغم إنفاق  1.5"كيما" تخسر 

 )الوطن( مليار جنيه   9.51بـ يوما   357و  182" تطرح أذونات خزانة آجل "املالية

 )الوطن(  2020- 2019آالف برميل يف   107مليون و 53"خالدة للبترول": إنتاج 

 )الشروق(  ألف برميل يوميا 61البترول: ارتفاع إنتاج »جابكو« إلى 

 )الشروق( صناديق فرعية ملصر السيادي  4الجريدة الرسمية تنشر قرارات تأسيس 

 )املصري اليوم( ألف دوالر منحة لتطوير اإلحصاءات 195سيسي يوافق ىلع ال

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/4969216
https://www.elwatannews.com/news/details/4969223
https://www.elwatannews.com/news/details/4968927
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092020&id=b9c3bebc-2415-4b3e-b8e7-8b5a9aa38e95
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092020&id=b5dcc262-3be7-477f-a7b2-49c421a431de
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2027324
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )اليوم السابع( وزير التعليم يعلن وجود مافيا لتسريب امتحان السات وبيعه للطالب  

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة 21حالة ا جديدة لفيروس كورونا.. و  165ل الصحة: تسجي

 )املصري اليوم( منشأة طبية مخالفة خالل أغسطس املاضي 12»الصحة«: إغالق 

 السياحة 

 )بوابة األهرام(نية إلى مطار الغردقة جت البريطا  يإيزوصول أولى رحالت شركة 

 )الشروق(  العناني يتوجه إلى بولندا لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر

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/2020/9/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8/4958750
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107348/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-165-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%95%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%8821-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2026202
http://gate.ahram.org.eg/News/2457095.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092020&id=f00b174f-a4e3-44b0-92c9-e4bc1ea832a6
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 الطرق واملواصالت

 )الوطن( ماليين دوالر  10إنشاء مصنع إلنتاج فلنكات السكك الحديدية بتكلفة 

 أخرى

 )الوطن(  محمد رمضان يشكر حاكم دبي ملنحه تأشيرة ذهبية لإلمارات

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/4969244
https://www.elwatannews.com/news/details/4969618
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 (21)عربي مستشار أردوغان: لهذا تتواجد تركيا يف سوريا وليبيا 

 )الجزيرة(  كيا غاضبة.. أمريكا ترفع جزئيًا حظر السالح املفروض ىلع قبرصتر

 

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/1297624/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم(  شمال سيناء تسجل إصابتين جديدتين وحالة وفاة بفيروس كورونا

 

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/2027303
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 تطورات املشهد األمني 
السيد    يعزل السيسي   الحلي محمد  وظيفته   م عبد  من  الدولة  بمجلس    النائب 

 )املصري اليوم(

مليار جنيه   ١١يف »االستيالء ىلع األراضي وعدم سداد    يومًا  15حبس صالح دياب  
 )بوابة األخبار(  مستحقات للدولة«

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/2027322
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107283/1/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A--%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%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%A1%D9%A1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
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 1 ................................................................................... طائرة وسفينة.. مرص تساند لبنان )الوطن( 17

ي "إعادة اإلعمار" )الوطن( 3
اك مرص فن  1 ............................................ لقاءات اقتصادية لسفير "العراق" إلرسر

ي وكيل الخارجية التشيكية )بوابة األهرام(
 1 ................................. مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية يلتقر

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

از السيا ن  2 ......................................... سي )بوابة األهرام(حركة تمرد بالدقهلية: فصلنا دعاء خليفة ونرفض االبير

وق(  2 ........................................ الحكومة: لن يفقد أي موظف عمله بسبب االنتقال للعاصمة الجديدة )الشر

 2 ................. فدان بالساحل الشماىلي إلقامة محطة رصف صحي )المرصي اليوم(  47.07السيسي يعيد تخصيص 

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

 3 .................................................. مليارا عىل تطويرها )الوطن( 12إنفاق  مليار جنيه رغم 1.5"كيما" تخش 

 3 ........................................ مليار جنيه )الوطن( 19.5يوما بـ  357و 182"المالية" تطرح أذونات خزانة آجل 

ول": إنتاج  ي   107مليون و 53"خالدة للبير
 3 ......................................... )الوطن( 2020- 2019آالف برميل فن

ول: ارتفاع إنتاج »جابكو« إىل  وق( 61البير  3 ............................................................ ألف برميل يوميا )الشر

وق(  4يدة الرسمية تنشر قرارات تأسيس الجر   3 ....................................... صناديق فرعية لمرص السيادي )الشر

 3 ............................................ )المرصي اليوم( ألف دوالر منحة لتطوير اإلحصاءات  195السيسي يوافق عىل

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

 4 .......................................................................................................................................... التعليم 

 4 ..................................... وزير التعليم يعلن وجود مافيا لتشيب امتحان السات وبيعه للطالب )اليوم السابع(

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

وس كورونا.. و  165الصحة: تسجيل   4 .......................................... وفاة )بوابة األخبار( 21حالة ا جديدة لفير

ي )المرصي اليوم( 12»الصحة«: إغالق 
 4 .................................... منشأة طبية مخالفة خالل أغسطس الماضن

 4 ........................................................................................................................................ السياحة

يطانية إىل مطار الغردقة )بوابة األهرام( كة إيزي جت الي   4 ........................................... وصول أوىل رحالت رسر

ي يتوجه إىل بولندا لتع
وق(العنابن  4 ......................................................... زيز الحركة السياحية إىل مرص )الشر

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

ن دوالر )الوطن(   10إنشاء مصنع إلنتاج فلنكات السكك الحديدية بتكلفة   5 ........................................... ماليير

 5 ....................................................................................................................................... أخرى

ة ذهبية لإلمارات )الوطن(  ي لمنحه تأشير  5 ...................................................... محمد رمضان يشكر حاكم دب 

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

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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ي  ي سوريا وليبيا )عرب 
 6 ................................................................ ( 21مستشار أردوغان: لهذا تتواجد تركيا فن

 حظر السال 
ً
ص )الجزيرة( تركيا غاضبة.. أمريكا ترفع جزئيا  6 ............................................. ح المفروض عىل قي 

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

وس كورونا )المرصي اليوم( ن وحالة وفاة بفير ن جديدتير  7 ...................................... شمال سيناء تسجل إصابتير

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

 8 ........................... السيسي يعزل محمد السيد عبد الحليم النائب بمجلس الدولة من وظيفته )المرصي اليوم( 

ي وعدم سداد  15حبس صالح دياب 
ي »االستيالء عىل األراضن

 فن
ً
مليار جنيه مستحقات للدولة« )بوابة    ١١يوما

 8 .................................................................................................................................... األخبار(

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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