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 September 2020 14||  172العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مصر تجدد وساطتها بين حماس واالحتالل إلنجاز "تبادل أسرى"   
 سياسيون يرحبون بدعوات تظاهر "سبتمبر" بمصر بشروط   
 أهالي الدويقة يقطعون طريقا رئيسيا احتجاجا ىلع هدم بيوتهم   
 »املركزي« يخطر البنوك بمتابعة الحركة ىلع حسابات العمالء السوريين   
 رضوى الشربيني بعد دعمها للنساء املحجبات  التحقيق مع املذيعة   
 مستشار أردوغان: هناك تواصل مع القاهرة بغض النظر عن الخالفات   
 وزير الدفاع التركي يتحدث عن دعم تأسيس جيش نظامي يف ليبيا  
 .. وفاة معتقل مصري داخل محبسه بعد تأخر نقله للعالج 59رقم   

 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

 دفريق الرصــ

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـعلومدية ومـارير 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
 ( 21عربي)  مصر تجدد وساطتها بين حماس واالحتالل إلنجاز "تبادل أسرى"

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يستقبل نظيره األرميني

 ألهرام( )بوابة ا شكري: مصر تدعم التوصل لحل سلمي بين أرمينيا وأذربيجان

 )بوابة األهرام(  مصر تسلم مساعدات طبية عينية إلى كينيا ملواجهة الكورونا 

لبحث   مصر  يف  العراق  سفير  تستقبل  الهجرة  املهاجرين  وزيرة  بوابة  )ملف 
 (هراماأل

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/1299823/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A3
http://gate.ahram.org.eg/News/2460862.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460916.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460916.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460916.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460845.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460884.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460884.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460884.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2460884.aspx
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  ريحات مستشار أردوغان: أفعالكم ال تقود لبدء صفحة جديدة قا ىلع تصشكري تعلي
 (الشروق)

 ( بوابة األخبار) لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية يف اليمنمصر تعلن دعمها 

 ( الشروق) التطبيع مع اإلمارات والبحريننتنياهو يغادر إلى واشنطن لتوقيع 

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=13092020&id=a578bad6-f24b-4429-99fb-a1aed75eaf7b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112624/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14092020&id=038b01b9-b846-4279-8937-b57fb9ef022c
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21عربي) سياسيون يرحبون بدعوات تظاهر "سبتمبر" بمصر بشروط

 ( الجزيرة) احتجاجا ىلع هدم بيوتهم أهالي الدويقة يقطعون طريقا رئيسيا 

 (الشروق) محمد أنور السادات يطعن لوقف انتخابات مجلس النواب

 ( اربوابة األخب )  ين »األوقاف« و»الزراعة«وزراء يتابع جهود فض التشابكات برئيس ال

 )بوابة األخبار(   تحالف انتخابي يضم كافة التيارات السياسية:  »مستقبل وطن« 

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/1300067/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092020&id=c9c64c29-3d45-44b5-90e8-a2d4d2ceab8f
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112491/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112415/1/-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%A0%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 )بوابة األخبار(  ر« يعلن خوض انتخابات النوابن األحرا»املصريي

محمد علي يكشف معلومات جديدة عن قصور السيسي وتوقعه ملوقف الجيش من  
 (الجزيرة) سبتمبر 20حراك 

تنشر تصديق   الرسمية  قانون حماية    السيسي الجريدة  أحكام  ىلع تعديل بعض 
 ( بوابة األهرام) حقوق امللكية الفكرية

 ( نوطال) السيسيصي من وزير النقل: ترميم عمارة الشربتلي بتكليف شخ

 ( الشروق) %25و  15بين  خفض قيم مقابل التصالح يف مخالفات البناء 

 
  

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/3112400/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2461037.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4978802
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092020&id=c5e7cf0a-63a4-495a-8ace-23dfc0b97ec2
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 تطورات املشهد االقتصادي
روسيا   سفير  مع  تبحث  والصناعة  التجارة  االقتصادي وزيرة  التعاون  بوابة  )  تعزيز 

 (األخبار

بإلغاء اإلعفاء املقرر ىلع عوائد أذون الخزانة   السيسيالرسمية تنشر قرار  ة  الجريد
 ( بوابة األهرام) من الضريبة ىلع الدخل

 ( طنالو) بعد سدادهم نحو مليار جنيه.. أين تذهب أموال تصالح الحيتان الخمسة؟ 

 )الوطن(  " تتقدم ملزايدة التنقيب عن الذهب Altusيمتلكها "ساويرس".. "

 ( الوطن) 2021مليار جنيه ديوان عام محافظة القاهرة يف  3.18"التخطيط": "

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/3112401/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112401/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112401/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112401/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112401/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112401/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2461043.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4978425
https://www.elwatannews.com/news/details/4978092
https://www.elwatannews.com/news/details/4978831


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 14 ||  172العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 )الوطن(  مليار جنيه 81بـ  املالية" تطرح أذون خزانة 

 )بوابة األهرام(  اتصاالت السعودية: ال اتفاق بشأن شراء حصة يف فودافون مصر

  2021-2020ل  مليار جنيه استثمارات تنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي خال  60.6
 (الشروق)

 )الشروق(   « يخطر البنوك بمتابعة الحركة ىلع حسابات العمالء السورييناملركزي»

 
  

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/4978055
http://gate.ahram.org.eg/News/2460760.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092020&id=85b1882f-e391-4e0e-a429-386a66d5e21b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12092020&id=6f3a782e-6bd9-41a5-966b-d254a706f9fb
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 جزيرة( ال) التحقيق مع املذيعة رضوى الشربيني بعد دعمها للنساء املحجبات

 (الجزيرة ) وفاة عزمي مجاهد إثر إصابته بكورونا ومغردون يعلقون

 ( الجزيرة) تكشف حقيقة لقطات عرضها عمرو أديب لهدم مساجد يف تركياالجزيرة 

 التعليم 

بعض أحكام قانون تنظيم    ىلع تعديل  السيسي الجريدة الرسمية تنشر تصديق  
 )بوابة األهرام( الجامعات

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%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2461038.aspx
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 الصحة 

الرسمية تنشر تصديق   ن أعضاء املهن  ىلع تعديل قانون شئو  السيسي الجريدة 
 )بوابة األهرام( الطبية

 (بوابة األخبار) حالة وفاة 21و جديدة لفيروس كورونا.. حالة   153الصحة: تسجيل 

الثانية إفريقًيا وعربًيا يف عدد الوفيات.. »اإلحصاء« يكشف خريطة انتشار كورونا  
 (اليوم املصري) يف مصر

 دينية مؤسسات 

الزكاة  ىلع بعض أحكام قانون بيت  صديق  بالت  السيسيالجريدة الرسمية تنشر قرار  
 (بوابة األهرام) والصدقات

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/2461023.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112668/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-153-%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%88-21-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2036052
http://gate.ahram.org.eg/News/2461045.aspx
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 السياحة 

 ( الوطن) هذا األسبوعالسياحة": قرار عودة إقامة األفراح بالفنادق “بـ  مصدر 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( »الوزير« يتفقد محطتي رمسيس واملنيا ويوجه بالتطوير الفوري

تصديق   تنشر  الرسمية  تعدي  السيسيالجريدة  إنشاءىلع  قانون  أحكام  بعض    ل 
 )بوابة األهرام(  ة القومية لألنفاقهيئال

 (بوابة األخبار) الظالم يغرق محطات مترو الخط الثاني ملدة "ربع ساعة"

 (الشروق) لقاهرةلرئيس بومباردييه للنقل: مشروع »املونوريل« سيجلب عوائد 

 ( الوطن) لشربتلي حال طلب سكانهاوزير النقل: جاهزون لشراء عمارة ا

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/4978372
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112367/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1--%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2461040.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112606/1/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%22%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%22..-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%22%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14092020&id=3129f0a3-9e66-49cd-9a89-4e4c22d962dd
https://www.elwatannews.com/news/details/4978823
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 باطاألق

 ( بوابة األهرام)  تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا

 (وطنال) يلتقي األقباط العاملين بالسعودية ألول مرة عبر "زووم"  تواضروس

 أخرى

 (بوابة األهرام)  منطقة بالقاهرة صباح غد اإلثنين  11قطع املياه عن  

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/2460988.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4978461
http://gate.ahram.org.eg/News/2460810.aspx
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 العسكري  املشهدت اطور ت
 (الشروق) وزير الدفاع يكرم قادة القوات املسلحة املحالين للتقاعد وسيدة القطار

 ( 21عربي) تركيا تعطي فرصة للدبلوماسية وتسحب سفينة "أوروتش رئيس"

 ( الجزيرة) اتاهرة بغض النظر عن الخالفمستشار أردوغان: هناك تواصل مع الق

 ( الجزيرة) وزير الدفاع التركي يتحدث عن دعم تأسيس جيش نظامي يف ليبيا

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=13092020&id=c4f8676b-aae6-4678-97d3-4e532d8387c7
https://arabi21.com/story/1299935/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%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%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F
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 تطورات املشهد السيناوي
 ( الوطن) وتوشكيملشروعات سيناء وشرق العوينات السيسي يتابع املوقف 

 )الوطن(  2021مليار جنيه استثمارات لشمال سيناء يف   4.5"التخطيط": 

  والر حجم تمويل الصندوق العربي للتجمعات التنموية بسيناء مليون د   170املشاط:  
 (الشروق)

التنموية    مليار  1.5املشاط:   للمشروعات  السعودي  الصندوق  تمويل  حجم  دوالر 
 )الشروق(  بسيناء

 

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/4978365
https://www.elwatannews.com/news/details/4977988
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092020&id=d9269ccc-1ac1-42f0-9c32-915c45d14033
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092020&id=aa015cc9-6c31-43e9-9844-6bc5b5ac6299
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 مني تطورات املشهد األ
قرار   تنشر  الرسمية  تنبالتصديق ىلع  السيسيالجريدة  قانون  تحت   الوضع  ظيم 

 (بوابة األهرام) مراقبة البوليس

ىلع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم    السيسي الجريدة الرسمية تنشر تصديق  
 )بوابة األهرام(  األحوال الشخصية إجراءات التقاضي يف

 ( 21عربي)  حكم جديد بالسجن املؤبد ىلع محمد بديع وقيادات إخوانية

 (الجزيرة) .. وفاة معتقل مصري داخل محبسه بعد تأخر نقله للعالج 59رقم 

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/2461042.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2461030.aspx
https://arabi21.com/story/1299838/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B1%D9%82%D9%85-59-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
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 4 .................................... بعد سدادهم نحو مليار جنيه.. أين تذهب أموال تصالح الحيتان الخمسة؟ )الوطن(

 4 ................................................. " تتقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب )الوطن(Altusيمتلكها "ساويرس".. "

    3.18"التخطيط": "
 4 ...........................................)الوطن( 2021مليار جنيه ديوان عام محافظة القاهرة فن

 5 ............................................................................ مليار جنيه )الوطن(  18مالية" تطرح أذون خزانة بـ ال

  فودافون مرص )بوابة األهرام( 
اء حصة فن  5 .......................................... اتصاالت السعودية: ال اتفاق بشأن رسر

ول والغاز الطبيع  خالل   60.6 وق( 2021-2020مليار جنيه استثمارات تنمية قطاع البير  5 ....................... )الشر

وق( ن )الشر  5 ..................................... »المركزي« يخطر البنوك بمتابعة الحركة عىل حسابات العمالء السوريي 

 6 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم 

  بعد دعمها للنساء المحجبات )الجزيرة( 
بينن  6 ............................................. التحقيق مع المذيعة رضوى الشر

 6 .......................................................... وفاة عزم  مجاهد إثر إصابته بكورونا ومغردون يعلقون )الجزيرة(

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


14 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 14 ||  172العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

  تركيا )الجزيرة(
 6 ...................................... الجزيرة تكشف حقيقة لقطات عرضها عمرو أديب لهدم مساجد فن

 6 .......................................................................................................................................... التعليم 

 6 ............ بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات )بوابة األهرام( الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيس  عىل تعديل

 7 .......................................................................................................................................... الصحة

 7 ................ الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيس  عىل تعديل قانون شئون أعضاء المهن الطبية )بوابة األهرام(

وس كورونا.. و  153الصحة: تسجيل   7 ..................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 21حالة جديدة لفي 

  مرص )المرصي اليوم( 
  عدد الوفيات.. »اإلحصاء« يكشف خريطة انتشار كورونا فن

 7 ......... الثانية إفريقًيا وعربًيا فن

 7 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

 7 ...... الجريدة الرسمية تنشر قرار السيس  بالتصديق عىل بعض أحكام قانون بيت الزكاة والصدقات )بوابة األهرام(

 8 ........................................................................................................................................ السياحة

 8 .............................................. السياحة": قرار عودة إقامة األفراح بالفنادق هذا األسبوع )الوطن(مصدر بـ “

 8 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

  رمسيس والمنيا ويوجه بالتطوير الفوري )بوابة األخبار( 
 8 .......................................... »الوزير« يتفقد محطنر

الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيس  عىل تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لألنفاق )بوابة األهرام( 

 .............................................................................................................................................. 8 

  لمدة "ربــع ساعة" )بوابة األخبار(
و الخط الثابن  8 .................................................. الظالم يغرق محطات مير

وع »المونوريل« سيجلب عوائد للقاهرة ) وق(رئيس بومباردييه للنقل: مشر  8 .......................................... الشر

بتىل  حال طلب سكانها )الوطن( 
اء عمارة الشر  8 ....................................................... وزير النقل: جاهزون لشر

 9 .......................................................................................................................................... األقباط

وس يستقبل وزير خارجية أرمينيا )بوابة األهرام(  9 .......................................................................... تواضن

ن بالسعودية ألول مرة عي  "زووم" )الوطن(   األقباط العاملي 
وس يلتقر  9 ............................................... تواضن

 9 ............................................................................................................................................ أخرى

ن )بوابة األهرام( 11قطع المياه عن   9 ........................................................ منطقة بالقاهرة صباح غد اإلثني 

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

وق( ن للتقاعد وسيدة القطار )الشر  10 ..................................... وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالي 

 10 ............................................ (21تركيا تعط  فرصة للدبلوماسية وتسحب سفينة "أوروتش رئيس" )عرب   

 10 ....................................... عن الخالفات )الجزيرة( مستشار أردوغان: هناك تواصل مع القاهرة بغض النظر 

  ليبيا )الجزيرة( 
ك  يتحدث عن دعم تأسيس جيش نظام  فن

 10 ............................................... وزير الدفاع الير

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ق العوينات وتوشك  )الوطن(  السيس   وعات سيناء ورسر  11 .............................................. يتابع الموقف لمشر

    4.5"التخطيط":  
 11 ............................................... )الوطن(   2021مليار جنيه استثمارات لشمال سيناء فن

وق( 170المشاط:   11 .................... مليون دوالر حجم تمويل الصندوق العرب   للتجمعات التنموية بسيناء )الشر

وق( 1.5المشاط:  وعات التنموية بسيناء )الشر  11 ................ مليار دوالر حجم تمويل الصندوق السعودي للمشر

  
 12 ...................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 12 ... تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس )بوابة األهرام( الجريدة الرسمية تنشر قرار السيس  بالتصديق عىل قانون  

  
  األحوال  الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيس  عىل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إجراءات التقاضن

فن

 12 ............................................................................................................ الشخصية )بوابة األهرام(

 12 .............................................. ( 21حكم جديد بالسجن المؤبد عىل محمد بديع وقيادات إخوانية )عرب   
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 12 ............................................ .. وفاة معتقل مرصي داخل محبسه بعد تأخر نقله للعالج )الجزيرة(59رقم 
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