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 September 2020 11||  171العدد ||  يف الصحافة  أن املصرينشرة يومية ترصد أهم أخبار الش

 

 إسقاط مشروع قرار يدين التطبيع.. وسياسيون: إعالن وفاة الجامعة العربية   
 تقدير إسرائيلي: أسئلة عديدة وراء إشادة مصر بتطبيع اإلمارات   
 سقاط النظام".. دعوات تتصاعد يف مصر  "ارحل يا سيسي والشعب يريد إ  
 ملاذا تراجعت حكومة السيسي عن هدم املنازل وخفضت الغرامات؟   
 "بنتصرف".. طارق عامر يفجر جدال حول طرق تمويل املشروعات يف مصر   
 "إيريني" توقف سفينة قادمة من اإلمارات متجهة إلى ليبيا   
 ضابط وإصابة أخرين    بينهم   4تدمير ألية للجيش املصري ببئر العبد وهالك   
 أكتوبر   5تأجيل التحفظ ىلع أموال حسن نافعة لـ     

 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.  صحافة،ال

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 ملرصدا 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
 ( 21عربي) الجامعة" انتقد تركيا.. األخيرة ترد “لـ دول تتحفظ ىلع بيان  4

العربية  الجامعة  وفاة  إعالن  وسياسيون:  التطبيع..  يدين  قرار  مشروع   إسقاط 
 (الجزيرة)

 ( بوابة األخبار)  تعاون املشتركوزير البترول يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز فرص ال

 (بوابة األهرام) استهداف موكب النائب األول للرئيس األفغانيمصر تدين 

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/1299213/4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3111387/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://gate.ahram.org.eg/News/2459938.aspx
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 (الشروق) مع إثيوبيا جوازة مينفعش فيها الطالق: عالقتنا يعبد العاط

 ( 21عربي)  تقدير إسرائيلي: أسئلة عديدة وراء إشادة مصر بتطبيع اإلمارات

 
  

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=11092020&id=1b2401b7-9f00-414f-9678-bec82bc71c34
https://arabi21.com/story/1299347/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( الجزيرة) تتصاعد يف مصر"ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام".. دعوات  

 (بوابة األخبار) سبتمبر  17ب الترشح النتخابات مجلس النواب الخميس فتح با

 )بوابة األخبار( أكتوبر 25و  24الهيئة الوطنية: إجراء االنتخابات بالداخل  

ملنطق اإلدارة  مسئولية  السياحة  وزارة  تولي  بانتهاء  قرارا  يصدر  قصر  السيسي  ة 
 (بوابة األهرام) املنتزه

 )الوطن(  قسمي شرطةصيص قطعتي أرض بقنا إلقامة قرارات رئاسية أبرزها: تخ 6

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%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3111169/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%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%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-17-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3111190/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-24-%D9%8825-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2459997.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4975765
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 ( الوطن) كلمني بعد الواقعةسيدة القطار: وزير الدفاع 

 ( الوطن) من موظفي الدولة بسبب العاصمة اإلداريةالحكومة تنفي تسريح عدد 

 (الشروق) وزير الري: ندير املياه بالقطرة.. وأزمة سد النهضة فرصة

 ( 21عربي) ملاذا تراجعت حكومة السيسي عن هدم املنازل وخفضت الغرامات؟ 

 ( الجزيرة) مصر: مظاهرات يف الدويقة للتعويض عن منازل أزالتها حكومة السيسي

  

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/4976279
https://www.elwatannews.com/news/details/4976561
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092020&id=aeb81009-5384-4406-b822-c6d242ede3fa
https://arabi21.com/story/1299360/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
  السيسي مليار دوالر من األسواق الدولية خالل حكم    431«: أدخلنا  املركزيمحافظ »

 (الشروق)

 ( الجزيرة) "بنتصرف".. طارق عامر يفجر جدال حول طرق تمويل املشروعات يف مصر

 ( الشروق) %0.8ارتفاع التضخم األساسي يف أغسطس إلى 

 ( الوطن)خبير مصريف: نتوقع تثبيت أسعار الفائدة يف اجتماع لجنة السياسة 

 (الشروق) أشهر 7% انخفاضا يف صادرات مصر من األثاث خالل 27

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=10092020&id=29d88e55-ac8c-4f1a-bb31-6046c24b9c90
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10092020&id=a0f02287-9a39-4946-9feb-6fe1714f686c
https://www.elwatannews.com/news/details/4976415
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10092020&id=fdee3cb1-a618-4a60-97d2-0eb636ce9dd9
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

وآخر يف سبتمبر    2021وكالة الفضاء املصرية تؤكد إطالق قمر صناعي يف يوليو  
 ( اليوم السابع) 2022

 ( الشروق)تطلق شركتها الخاصة للتسويق اإلعالني   MBCناير املقبل.. مجموعة ي

 الصحة 

 (بوابة األخبار) وفاة 13حالة لفيروس كورونا.. و  154لصحة: تسجيل ا

 ملواصالتالطرق وا

 ( بوابة األخبار) عربة سكة حديد "بضائع" 160"الوزير" يبحث موقف مناقصة توريد  

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/2020/9/11/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2021/4970877
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09092020&id=5d6047f8-8cc9-4173-b5f2-a6974c7ea99c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3111328/1/%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-154-%D8%AD%D8%A7%D9%84%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%8813-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3111220/1/%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%22-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-160-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%22%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%22
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 )الوطن( "السكة الحديد" تدين واقعة الكمسري: بنعتذر للمصريين.. تصرف فردي

إيقاف كمسري ورئيس قطار املنصورة وإخضاعهما لكشف طبي ونفسي وتحليل  
 ( الوطن) مخدرات

 أخرى

 ( الجزيرة) الشريف ومش عايزينك هعبد اللشاهد:  

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/4976069
https://www.elwatannews.com/news/details/4976184
http://mubasher.aljazeera.net/creative-video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%83
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21عربي) تجهة إلى ليبيا"إيريني" توقف سفينة قادمة من اإلمارات م

الح الرقمية»اإلنتاج  التصنيع  تكنولوجيات  أحدث  سنواكب  املقبلة  الفترة   ربي« 
 ( بوابة األخبار)

أحد النقل مع  بوزارة  العاملين  أحد  واقعة تجاوز  القوات املسلحة بشأن   بيان من 
 (بوابة األهرام ) أفرادها

املشاة  لسالح  املاسي  اليوبيل  بمناسبة  تذكارية  ميدالية  بإصدار  جمهوري    قرار 
 الشروق()

 ( 21عربي) "االتحاد األوروبي يجدد تهديد تركيا بعقوبات بسبب "املتوسط 

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/1299344/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3110957/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2459912.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092020&id=d0fd54a1-386e-445c-a3cf-a447ae8dfcba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092020&id=d0fd54a1-386e-445c-a3cf-a447ae8dfcba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092020&id=d0fd54a1-386e-445c-a3cf-a447ae8dfcba
https://arabi21.com/story/1299352/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 تطورات املشهد السيناوي
 ( الرابط)    أخرين  ةوإصاببينهم ضابط    4وهالك  ببئر العبد    املصري  لية للجيشأتدمير  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1303977849020350464
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 تطورات املشهد األمني 
 ( الشروق) أكتوبر 5تأجيل التحفظ ىلع أموال حسن نافعة لـ  

 
  

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=10092020&id=46f9dcb5-23c3-4c68-b492-3d07b3b3e748
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