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 ر ــمص
 September 2020 8||  168العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 يامصري" يتصدر في مصر بعد دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي   _"اغضب  
 مليار جنيه من قانون التصالح    50وكيل إسكان النواب: تم جمع   
 أشخاص بـ “النخيل"    3حادث جديد بشاطئ املوت.. غرق   
 أردوغان يتعهد بدعم حكومة الوفاق الليبية   
 بعد وفاة شاب يف قسم الشرطة  "الداخلية بلطجية".. هتافات تدّوي   
عالء مبارك: "توضيح بدل ما أالقي نفسي داخل ىلع قضية اختفاء كأس   

 األمم؟" 
 ي عمرو أبو خليل بمحبسه بعد مشادة مصادر حقوقية: وفاة الطبيب املصر  

 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 ومعلومـرص اريرـتقو

  "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(  وزير الخارجية يبحث مع نظيره املغربي آخر تطورات امللف الليبي

 بوابة األهرام() مصر تدين الهجوم اإلرهابي بمدينة سوسة التونسية 

 )بوابة األهرام( »الخارجية« تتيح ملء االستمارات الخاصة بتجديد الرقم القومي  

  وصول أول شحنة مساعدات مصرية إلى املتضررين من الفيضانات بجنوب السودان 
 )الشروق(

 )بوابة األخبار( رئيس النواب: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

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/2458743.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458689.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458689.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458689.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458665.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092020&id=c8bbf179-dba5-41b2-8c55-a2bc6d0f29f3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109695/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
   (الجزيرة)  يامصري" يتصدر في مصر بعد دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي_"اغضب 

  تنشر تصديق السيسي ىلع قانون تقسيم دوائر انتخابات النواب الجريدة الرسمية  
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  السيسي يصدق ىلع فض دور االنعقاد الخامس ملجلس النواب

 )الجزيرة(  مصر: رياضية عاملية تستغيث بالسيسي لوقف هدم منزلها

اليوم الداخل..  يف  الشيوخ  النتخابات  اإلعادة  جولة  ماراثون  )بوابة   انطالق 
 األخبار(

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%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2458680.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4973664
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109730/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84..-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109730/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84..-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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 طورات املشهد االقتصاديت
 )بوابة األهرام( ليار دوالرم 38.36"املركزي": ارتفاع االحتياطي النقدي إلى 

 )الوطن(   مليون دوالر استثمار شركة "بتروبل" يف مجاالت االستكشاف والتنمية  720

 )الوطن( مليار جنيه ضرائب ىلع السجائر والدخان  75بعد الزيادة.. الدولة تترقب 

 )الوطن(  2020مليار دوالر تكاليف تنمية "ظهر" حتى يونيو  0.41البترول: 

 )الشروق( مليار جنيه من قانون التصالح 50وكيل إسكان النواب: تم جمع 

 )الشروق( مليار دوالر من ديونها الخارجية 12.7فخري الفقي: مصر سددت 

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/2458734.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4973225
https://www.elwatannews.com/news/details/4973218
https://www.elwatannews.com/news/details/4973141
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092020&id=8af4fcf6-361f-4771-9c0b-6f25ba267665
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092020&id=f9186933-da46-41da-9c9d-83a0b5e1f1c2
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 )الوطن(  أيام بأذون وسندات الخزانة 5مليار جنيه محليا خالل   100الحكومة تجمع 

شراء  السعودية    STC»بلومبرج«:   عرض  قيمة  لخفض  »فودافون  55تسعى  من   %
 )املصري اليوم(  مصر«

  

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/4973560
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2030273


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 8 || 168العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

 )الشروق(  سبتمبر 27بدء الدراسة باملدارس الرسمية الدولية الحكومية 

 الصحة 

 )بوابة األخبار( وفاة  11حالة إيجابية بـ»كورونا«.. و  178الصحة: تسجيل 

»فاكسيرا«   يف  كورونا  فيروس  لقاحات  إنتاج  صيني  وفد  مع  تبحث  الصحة  وزيرة 
 )بوابة األخبار( 

 األقباط

 )الشروق(  تواضروس يقرر استئناف اجتماع األربعاء األسبوعي اعتبارا من بعد غد

 أخرى

 )بوابة األهرام( النخيل"“بـ أشخاص  3حادث جديد بشاطئ املوت.. غرق 

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=06092020&id=b39c7172-5673-4ad3-9979-fe34b2c14229
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109703/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-178-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-..-%D9%8811-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109675/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A--%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092020&id=f51d42c9-85b8-45b0-987d-dd2567bebc67
http://gate.ahram.org.eg/News/2458522.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
»بورد« شهادة  ىلع  للحصول  التسجيل  باب  تفتح  العسكرية  الطبية   األكاديمية 

 بوابة األخبار( )

  2020تخابات مجلس الشيوخ  القوات املسلحة تشارك يف تأمين جولة اإلعادة من ان
 )بوابة األخبار( 

 )بوابة األهرام( وزيرا البيئة واإلنتاج الحربي يناقشان تحويل املخلفات إلى طاقة

 )الجزيرة(  أردوغان يتعهد بدعم حكومة الوفاق الليبية

  

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/3109606/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9--%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109606/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9--%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109606/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9--%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109569/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-2020
http://gate.ahram.org.eg/News/2458553.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 طورات املشهد األمني ت
الشرطة  قسم  يف  شاب  وفاة  بعد  مصر  يف  تدّوي  هتافات  بلطجية"..    "الداخلية 

 )الجزيرة(

 ألهرام( )بوابة ا السيسي يصدق ىلع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

 مبارك: "توضيح بدل ما أالقي نفسي داخل ىلع قضية اختفاء كأس األمم؟" عالء  
 )الوطن(

 (21)عربي  ن يف إضراب جديد عن الطعام"معتقلو العقرب" يدخلو

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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2458738.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458738.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2458738.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4973439
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 )الجزيرة(شرطي مصري يفرض غرامات باهظة ىلع ركاب بسبب الكمامة 

 )الجزيرة( مصادر حقوقية: وفاة الطبيب املصري عمرو أبو خليل بمحبسه بعد مشادة  

 )بوابة األخبار(  عمرو أبو خليل داخل السجن  »الداخلية« توضح حقيقة وفاة

 )الوطن(  ماليين جنيه مخالفات 10تورط صالح دياب يف قضايا فساد جديدة منها  

 
  

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%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109714/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4973226
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