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 September 2020 4||  166العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي يبحث مع مسئول أوروبي الوضع يف ليبيا وسد النهضة   
 عضو بحركة تمرد تتهم مسؤوال يف مكتب السيسي بابتزازها   
 مواطن للسيسي: سياستك هي التسول من الخارج والجباية من الشعب  
شركة التفاقية الكويز للتصدير إلى السوق    34التجارة: انضمام  وزيرة   

 األمريكية  
 ل محمد زكي يلتقي بنائب رئيس املفوضية األوروبية  الفريق أو  
 برعاية الناتو.. تركيا واليونان تبحثان آلية لتجنب الحرب  
 السيسي ينقل ملكية مجمع التحرير ووزارة الداخلية لصندوق مصر السيادي  

 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 األخبار( السيسي يبحث مع مسئول أوروبي الوضع يف ليبيا وسد النهضة 

  نائب وزير الخارجية للشئون اإلفريقية يستقبل مدير برنامج الغذاء العاملي يف مصر
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األخبار(   وزير الخارجية: األوضاع يف ليبيا محل اهتمام ملصر واالتحاد األوروبي

    وزير خارجية أوزبكستان: نحرص ىلع عقد املشاورات السياسية مع مصر بانتظام 
 )بوابة األخبار( 

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/3107601/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107624/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2457293.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107864/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86--%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  العام عن عدد من املباني الحكوميةقرار جمهوري بنزع صفة النفع 

 )الجزيرة(  عضو بحركة تمرد تتهم مسؤوال يف مكتب السيسي بابتزازها

 )الجزيرة( جباية من الشعب المواطن للسيسي: سياستك هي التسول من الخارج و

  

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/3107639/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد االقتصادي
)بوابة    شركة التفاقية الكويز للتصدير إلى السوق األمريكية  34وزيرة التجارة: انضمام  

 األخبار(

)بوابة   2019وحتى  2005مليار دوالر صادرات مصر للسوق األمريكية من    12»الكويز«:  
 األهرام(

 )الوطن(  سنوات 3من دعم الوقود يف    مليار جنيه  92البترول: توفير ما يقرب من 

 )الوطن( مليار جنيه   19يوما بقيمة    266و 91ة آجل األحد.. "املالية" تطرح أذون خزان

 )الشروق( سب األسبوع املاضيالبورصة تخسر مكا 

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/3107459/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107459/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2457199.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2457199.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4970381
https://www.elwatannews.com/news/details/4970494
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092020&id=a79220c2-e88e-4684-be7b-bf4de6422505


3 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 4 ||  166العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

  « شهادة ثقة جديدة B2وزير املالية: تثبيت »موديز« تصنيف مصر االئتماني عند » 
 )املصري اليوم(

 )مصر العربية(  سنوات  10مصر وكورونا.. النمو يتراجع والصادرات ألىلع حصيلة منذ  

  

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/2027670
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1552898-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0--10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(دقيقة«   90معتز الدمرداش يعود لتقديم »

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة  18حالة جديدة بـ»كورونا«.. و   145الصحة: تسجيل 

 الزراعة

 ( الشروق) ألف طن زيت صويا خام 47.5هيئة السلع التموينية تتعاقد ىلع شراء 

 )الشروق( ألف طن قمح روسي  55التموين تتعاقد ىلع شراء 

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=03092020&id=57654026-b521-4ce3-a1a8-4495aea069c4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107873/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-145-%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%8818-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092020&id=0d64d9b3-08a4-4125-81cf-2a8c97d6a5f6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092020&id=82baa0b8-6b86-4d19-8bee-659edffe9dfc
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  الفريق أول محمد زكي يلتقي بنائب رئيس املفوضية األوروبية

 ( 21)عربي  ": مقابلة مع ضابط سابق بالجيش املصري21ضيف "عربي

 )مصر العربية(  تبحثان آلية لتجنب الحرب  برعاية الناتو.. تركيا واليونان 

 ( 21)عربي مباحثات تركية يونانية مرتقبة.. واتصال بين ميركل وأردوغان

 

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/3107730/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1297595/%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1552902-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88--%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://arabi21.com/story/1297769/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 تطورات املشهد األمني 
السيادي  مصر  لصندوق  الداخلية  ووزارة  التحرير  مجمع  ملكية  ينقل    السيسي 

 )الجزيرة(

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%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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