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 ر ــمص
 September 2020 21||  177العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . الخوف" دعوات بمصر الستكمال التظاهر االثنين و"كسر حواجز   
 . قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف واملجندين  
 . العفو الدولية تطالب بإطالق سراح نشطاء مصريين    
 . مظاهرة ضد السيسي يف الجيزة.. واملحتجون يحطمون سيارتين للشرطة  
: بروز االحتجاجات بشكل واسع مرة أخرى سببه سير النظام  التحالف الشعبي  

 عكس املطلوب 
مركبتين للجيش املصري يف قرية الوفاق    يستهدف   تنظيم والية سيناء  

 . جنوب مدينة رفح 
  

 

 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 
املشهد املصري يف أخبار 

 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 ملياردير إسرائيلي يكشف عالقته بقادة عرب ودوره يف "التطبيع"

 ( 21)عربي ملاذا تسعى اإلمارات إلفشال أي تفاهمات مصرية تركية؟ 

ب تدين  السعودية مصر  بجازان  القرى  إلحدى  الحوثيين  استهداف  العبارات    أشد 
 )الشروق(

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يبحث مع املنسق األممي بلبنان سبل الدعم 

 ( 21عربي) أوغلو عن االنقالب شو لتشاو النظام املصري يرد ىلع تصريح 

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/1301533/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7
https://arabi21.com/story/1301727/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092020&id=0c1cd6d2-bb91-4b2a-9554-c62959a83ae5
http://gate.ahram.org.eg/News/2483552.aspx
https://arabi21.com/story/1301456/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82
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 )الشروق( السيسي يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور

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=20092020&id=b931f9a3-6803-4086-b391-ac76df43d1f8
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 ات السياسة الداخليةتطور 
 ( 21)عربي  متظاهرون يف الجيزة: ارحل يا سيسي.. واألمن يقمعها )شاهد(

تجاجات بشكل واسع مرة أخرى سببه  نائب رئيس حزب التحالف الشعبي: بروز االح
 )درب( الفرص الضائعة وسير النظام عكس املطلوب

 )بوابة األخبار(  القاهرةبتطوير املناطق السكنية غير اآلمنة   يتابع يطلع  السيسي

كاترين  وسانت  موسى  لجبلي  السياحية  املقومات  بتعظيم  يوجه    »السيسي« 
 )بوابة األخبار( 

 )الشروق( حتى اآلن  2016مليار جنيه منذ عام  27وير العشوائيات: أنفقنا تط

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/1301644/%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%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%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3115873/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3115864/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092020&id=8f2cdcba-93cb-4244-9ffb-53eaae5a6b98
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 )الشروق(  2020- 2019ألف سيارة للعمل بالغاز خالل  42.3شركة إيجاس: تحويل 

 ( 21)عربي  ": ممارسات السيسي تقود لهبة عفوية21عربي“لـ أكاديمي مصري 

 ( 21)عربي د مالي ورشى وعموالت بقائمة انتخابية ُمقربة من السيسي مصر: فسا

 )الجزيرة(  تقرير حكومي.. انخفاض الفت يف عدد املواليد وارتفاع الوفيات بمصر

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=20092020&id=5facd00b-d5a6-4498-9887-29c52d2bb08e
https://arabi21.com/story/1301525/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%81
https://arabi21.com/story/1301495/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21)عربي بورصة مصر تهبط ىلع وقع احتجاج شعبي ضد السيسي

 )بوابة األخبار( سفير أوزبكستان: حجم التبادل التجاري مع مصر تضاعف ثالث مرات

 )الوطن(  مليون دوالر 731اتفاقيات جديدة باستثمارات  6"إيجاس": 

 )الوطن( مليار جنيه   91بـ يوم   266و  91"املالية" تطرح أذون خزانة أجل 

 )الوطن( "املستثمرين" يؤجل اجتماعه حدادا ىلع وفاة فريد خميس 

بقيمة   ائتماني  تسهيل  ىلع  يوقعان  وسوديك  الدولي"  اإلفريقي  "العربي 
 )بوابة األهرام( مليار جنيه  2.57

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/1301669/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3115894/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86--%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4983964
https://www.elwatannews.com/news/details/4983727
https://www.elwatannews.com/news/details/4983701
http://gate.ahram.org.eg/News/2483737.aspx
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 )الشروق( أزمة سيولة تضرب املصانع بسبب انخفاض املبيعات 

 )بوابة األهرام( مليار قدم مكعب يوميا إجمالي االستهالك املحلي من الغاز   5.8

 ( 21)عربي بمصر.. ما عالقة الجيش؟   19011دليات أزمة مالية تضرب صي 

 )الوطن(  %51الـ بنكا "األهلي" و"مصر" يوقفان إصدار شهادة 

 )الشروق(  % تراجعا يف مبيعات الحديد بسبب وقف البناء60الصناعات املعدنية:  

 )الوطن( مليارات جنيه عبر سندات خزانة  8.7الحكومة تسعى القتراض 

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=19092020&id=9337d971-a04a-40fa-977a-cc01b24e814c
http://gate.ahram.org.eg/News/2483623.aspx
https://arabi21.com/story/1301688/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-19011-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.elwatannews.com/news/details/4984487
https://www.elwatannews.com/news/details/4984163
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

  سبتمبر تشعل حرب الوسوم   20"نازلين ومش خايفين" و"يسقط حكم العسكر"..  
 )الجزيرة(

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  حالة وفاة 20إصابة جديدة بفيروس كورونا و  115: تسجيل الصحة

 السياحة 

  ٧مستثمرون يرحبون بتأجيل االلتزامات املالية املستحقة للمشروعات السياحية  
 )الشروق(  أشهر

 الطرق واملواصالت

مالي   دعم  النقل:  واإلبراهيمية    25وزير  الكالبية  ترعتي  لتطوير  جنيه  مليار 
 )الشروق(

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%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2483797.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092020&id=1c936184-1af2-49d8-95cb-353727c37bdd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092020&id=b5faa80d-ca04-454d-8ace-e970cac4af41
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 )الشروق(  مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بين القرى واملدن 36.7وزير النقل: 

 )الوطن(  2021ن ملشروع املونوريل سبتمبر استالم أول قطاري 

 أخرى

 )بوابة األهرام( قطع املياه عن بعض مناطق القاهرة الثالثاء املقبل

 )الوطن( حظائر ال بالبحيرة وتكليفات بإخالء املنازل وتحذير من فيضان محتمل  

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=19092020&id=3bb8c555-ad21-4254-b767-b3c0335fb4a4
https://www.elwatannews.com/news/details/4984471
http://gate.ahram.org.eg/News/2483684.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4984322
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار(  عليك« ميغالشاإلنتاج الحربي: تطرح عروض وتخفيضات بـ»مبادرة 

قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف املتطوعين واملجندين  
 )الشروق(  ةالسابقين بالقوات املسلح

“ميكو   الجديد من صواريخ  MEKO-A200فرقاطات  الجيل  ” املصرية ستحصل ىلع 
. الصفقة تفتح آفاقًا جديدة ملقاتالت الرافال  .VL-Mica NGالدفاع الجوي الفرنسية  

 )الدفاع العربي( املصرية

 )الشروق(   2019تركيا بعد غرق قارب صيد بهم عام    11قائد قوات حرس الحدود: إنقاذ  

 )الشروق(  أرض باإلسكندريةقرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن قطعة 

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/3115600/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092020&id=850c168c-73c4-4f77-bd58-a1bfa631ff96
http://www.defense-arabic.com/2020/09/16/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88-meko-a200-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092020&id=f7b8b0bd-f739-41f1-969c-2824add3d2e8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092020&id=8252d73a-11e3-4ece-b085-f6a7cde59bfd
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“ميكو   فرقاطة  لبناء  عقد  توقيع  رسميا  تعلن  السفن  لبناء  اإلسكندرية  ترسانة 
200A-MEKOالدفاع العربي(  ” محليا داخل األحواض املصرية( 

 )الشرق األوسط(  ليبيا وإعادتهم للبالد  يفتحرير عدد من املصريين املختطفين 

 للتسليح املقدم للجيش املصري جلسة استماع بالبرملان اإليطالي
 )بوابة الدفاع املصرية( 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/09/17/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3/
https://aawsat.com/home/article/2513156/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/3008432975935818?comment_id=3008576385921477&reply_comment_id=3008636529248796
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 تطورات املشهد السيناوي
العبد.  - بئر  بمدينة  املصري  للجيش  تابعه  مركبة  سيناء  والية  تنظيم  استهدف 

 )الرابط(

الوفاق جنوب  - استهدف تنظيم والية سيناء مركبتين للجيش املصري يف قرية 
 )الرابط( مدينة رفح. 

 

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/1305508697129603072/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1306109241460174849/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي دعوات بمصر الستكمال التظاهر االثنين و"كسر حواجز الخوف"

 ( 21)عربيشرارة الغضب ضد نظام السيسي؟ هل أطلق الريف املصري 

 سبتمبر   20يين اعتقلوا يف حراك  العفو الدولية تطالب بإطالق سراح نشطاء مصر
 )الجزيرة(

  شاهد: مظاهرة ضد السيسي يف الجيزة.. واملحتجون يحطمون سيارتين للشرطة 
 )الجزيرة(

 ( 21)عربي منير: قرار اعتراف اإلخوان بالسيسي يعود للقيادات بالسجون

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/1301762/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81
https://arabi21.com/story/1301732/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1301785/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
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 جزيرة()ال اشتباكات مع الشرطة املصرية شرق القاهرة.. ما القصة

 )الجزيرة( هروب مدرعة الشرطة أمام املتظاهرين يف مصر)فيديو(

املسلحة  القوات  عيد  بمناسبة  عليهم  املحكوم  بعض  عن  بالعفو  جمهوري    قرار 
 )بوابة األهرام( 

أوامر تجديد حبس الباقر وعالء والسعيد وعالم وسعودي يف  الجنايات اليوم.. نظر 
 )درب( قضايا مختلفة باتهامات متشابهة 4

  

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%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2483720.aspx
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
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 6 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

وق(مليار جنيه لتطوي 25وزير النقل: دعم مالي  ي الكالبية واإلبراهيمية )الشر
 6 ....................................... ر ترعنى

وق(  36.7وزير النقل:    7 ....................................... مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بي   القرى والمدن )الشر

وع المونوريل سبتمي    7 ................................................................)الوطن( 2021استالم أول قطارين لمشر

 7 ............................................................................................................................................ أخرى

 7 .......................................................... بة األهرام(قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الثالثاء المقبل )بوا 

ة وتكليفات بإخالء المنازل والحظائر )الوطن(  7 .......................................... تحذير من فيضان محتمل بالبحي 

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

: تطرح عروض وتخفيضات ب »مبادرة ميغالش عليك« )بوابة األخبار(  ي  8 .................................... اإلنتاج الحرب 

قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعي   والمجندين السابقي   بالقوات المسلحة  

وق(   8 .................................................................................................................................. )الشر

-VL” المرصية ستحصل عل الجيل الجديد من صواري    خ الدفاع الجوي الفرنسية MEKO-A200يكو فرقاطات “م

Mica NG ) ي  جديدة لمقاتالت الرافال المرصية )الدفاع العرب 
ً
 8 ......................................... .. الصفقة تفتح آفاقا

وق( 2019تركيا بعد غرق قارب صيد بهم عام   11قائد قوات حرس الحدود: إنقاذ    8 ............................... )الشر

وق(   8 .............................................. قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض باإلسكندرية )الشر

” محليا داخل األحواض  MEKO-A200يع عقد لبناء فرقاطة “ميكو ترسانة اإلسكندرية لبناء السفن تعلن رسميا توق

 ) ي  9 ............................................................................................................... المرصية )الدفاع العرب 

ي ليبيا وإعادتهم 
ق األوسط(تحرير عدد من المرصيي   المختطفي   ف   9 ............................................ للبالد )الشر

لمان اإليطالي للتسليح المقدم للجيش المرصي  9 ........................................................... جلسة استماع بالي 

 9 ................................................................................................................. )بوابة الدفاع المرصية( 

 10 ........................................................................................................... المشهد السيناوي  تطورات

 10 ................................. استهدف تنظيم والية سيناء مركبة تابعه للجيش المرصي بمدينة بيئ العبد. )الرابط( -

ي قرية الوفاق جنوب مدينة رفح. )الرابط(-
 10 .................استهدف تنظيم والية سيناء مركبتي   للجيش المرصي ف 

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي دعوات بم  11 ............................................ (21رص الستكمال التظاهر االثني   و"كش حواجز الخوف" )عرب 

ي  ؟ )عرب  ارة الغضب ضد نظام السيسي  11 .................................................. ( 21هل أطلق الريف المرصي رسر

ي حراك 
 11 ........................... سبتمي  )الجزيرة(  20العفو الدولية تطالب بإطالق رساح نشطاء مرصيي   اعتقلوا ف 

طة )الجزيرة(  ة.. والمحتجون يحطمون سيارتي   للشر ي الجي  
 11 ........................... شاهد: مظاهرة ضد السيسي ف 

ي  اف اإلخوان بالسيسي يعود للقيادات بالسجون )عرب  : قرار اعيى  11 .................................................. ( 21مني 

ق القاهرة.. ما القصة )الجزيرة(اشتباكات مع الشر   12 ........................................................... طة المرصية رسر

ي مرص)فيديو( )الجزيرة(
طة أمام المتظاهرين ف   12 ......................................................... هروب مدرعة الشر

 12 ...................... ة األهرام(قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة )بواب
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