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 ر ــمص
 September 2020 24||  180العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إلسقاط السيسي سبتمبر    25دعوات ملظاهرات حاشدة يف    جمعة غضب..  
 . استمرار التظاهرات "الغاضبة" بمصر لليوم الرابع  
 سبتمبر وصلوا نيابة أمن الدولة.   20متهما يف أحداث    150خالد علي:   
  واصم املحافظات لتنفيذ مشروعات عليها مدبولي: حصر أراضي الدولة بع  

 للمواطنين. 
 ىلع أنغام نشيد االحتالل.. السيسي يعتمد سفيرة إسرائيل الجديدة   
 . السيسي يستقبل حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي  
 . خالد علي: ال صحة لألخبار املتداولة عن القبض ىلع حسن نافعة  

 

 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

مية ترصد بإيجاز أهم نشرة يو
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
 ( 21)عربي يعتمد سفيرة إسرائيل الجديدةىلع أنغام نشيد االحتالل.. السيسي 

 )بوابة األخبار( يف اجتماع بشأن القضية الفلسطينية  األردنيتوجه إلى  شكري

 ر()بوابة األخبار ورئيس مجلس النواب الليبي السيسي يستقبل حفت

 )بوابة األهرام(   مساعدة أمريكية لوكالة الطاقة الذرية لدعم عالج السرطان يف مصر

 )بوابة األهرام(سفيرا جديدا بالقاهرة  15السيسي يتسلم أوراق اعتماد 

 )الشروق( أيام اعتبارا من األحد املقبل 3فتح معبر رفح ملدة 

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/1302474/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117343/1/%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%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117263/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117263/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117263/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2484907.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2484720.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092020&id=bb89004e-b81f-4ef8-99f9-d166b0e98d86
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FP ( 21عربي)  املصريين واإلثيوبيين: سد النهضة يثير حربا إلكترونية بين 

 ( 21)عربي هل فقدت دبلوماسية مصر "ملف الوساطة" بين فتح وحماس؟ 

 )الشروق( وزير الخارجية يجتمع مع املفوض العام لوكالة األونروا بعمان

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/1302465/FP-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1302324/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24092020&id=69d9b5e3-918f-481e-95d1-294fb9cb8c1e


2 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 24 || 180العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة(  سبتمبر إلسقاط السيسي 25دعوات ملظاهرات حاشدة يف 

 ( 21)عربي استمرار التظاهرات "الغاضبة" بمصر لليوم الرابع

واب بينهم محمد عبد  رشح النتخابات الناسما للت  26تنسيقية شباب األحزاب تعلن  
 )درب(  العزيز ومحمود بدر ومي كرم جبر وأميرة العادلي

 )درب( خالد علي: ال صحة لألخبار املتداولة عن القبض ىلع حسن نافعة

أحمد السيد النجار عن ممدوح حمزة: قيمة وطنية وآخر من يمكن تصور أن له  
 )درب( قة باإلرهاب.. بعض الحكمة أفضلعال

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%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-25-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1302509/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-26-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%85%d8%af%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b7/
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 )بوابة األهرام( قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة املقاولون العرب

 ( الشروق) عضو بعليا الوفد: سلمنا قرار انسحاب الحزب من القائمة الوطنية

 )الوطن(  % من الثروة العقارية51"العدل": عدد العقارات املسجلة يف مصر  

 )الشروق( رئيس محلية النواب: من الوارد مد فترة التصالح ىلع مخالفات البناء

وزارة الري: حذرنا املواطنين الذين يعيشون ىلع طرح النهر من احتمالية حدوث  
 )درب(  فيضان وتضرر منازلهم 

 ( 21)عربي عقب تحذير الحكومة.. هل يتكرر سيناريو فيضان السودان بمصر؟ 

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/2484779.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092020&id=bb36e048-a0f7-400a-bcf9-9034c6006a1e
https://www.elwatannews.com/news/details/4986966
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092020&id=8dba6103-6f07-4777-81c4-6779b63766e5
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d8%b0%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1302490/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
وعات عليها ىلع غرار الدولة بعواصم املحافظات لتنفيذ مشر  أراضيمدبولي: حصر  

 )درب(  األسمرات

 )بوابة األخبار(  مليار جنيه استثمارات قنا بالعام املالي الحالي  1.7الحكومة: 

 )بوابة األهرام(   توقعات بتثبيت »املركزي« أسعار الفائدة رغم مبررات التخفيض

 )الوطن(   وزير املالية يحظر إدخال النقد املصري واألجنبي من خالل الطرود البريدية

 )الوطن( أشهر  7% من صادرات الزجاج املصري يف 17أمريكا تقتنص 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117328/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--1.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2484889.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4986603
https://www.elwatannews.com/news/details/4986326
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 )الشروق( مليار جنيه حجم قطاع التأمين الطبي نهاية العام املاضي  4.2

  

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=23092020&id=2a725e78-8f38-4188-b023-a94a442fb8c7
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 ي جتمع حور املت املاتطور 
 التعليم 

 )الجزيرة(  رغم األوضاع الصعبة.. الحكومة املصرية ترفع مصاريف املدارس

 )املصري اليوم( الرسمية الدولية تأجيل الدراسة يف املدارس

 الصحة 

 )بوابة األخبار(   حالة وفاة 16حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  121حة: تسجيل الص

 مؤسسات دينية 

 )األناضول(  القره داغي يطالب بحماية متظاهري مصر: االعتداء عليهم حرام شرعا

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%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2044546
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117525/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-121-%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%8816-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A7/1982625
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 السياحة 

 )الشروق( قبلالسياحة: عودة الرحالت السياحية من فرنسا ملصر أكتوبر امل

 الطرق واملواصالت

 )اليوم السابع(السكة الحديد تستقبل غدا الدفعة السادسة من العربات الروسية 

 أخرى

 )املصري اليوم(  ساعة بدًء من مساء الجمعة  12الجيزة ملدة  بطق  قطع املياه عن منا

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=23092020&id=ae3d6923-7f32-4ebe-ae3a-71ca89a05b63
https://www.youm7.com/story/2020/9/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/4990536
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2044146
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي مجلة إسبانية: برنامج تركي لتطوير جيش ليبيا بمعايير عاملية

 ( 21)عربيل التنقيب شرق املتوسط توافق تركي يوناني إلجراء محادثات حو

 

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/1302340/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1302328/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7
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 تطورات املشهد األمني 
هروب  مقتل   ملحاولة  تصدوا  شرطة  وفرد  عليهم    4ضابطين  محكوم  مسجونين 

 ابة األخبار()بو عدام بسجن طرهباإل

سبتمبر وصلوا نيابة أمن الدولة.. وبعضهم    20متهما يف أحداث    150خالد علي:  
 )درب( ليواجه اتهامات بالتجمهر والتعدي والتموي 

سبتمبر بينهم طفل: النيابة    20متهما يف أحداث    13بـ “حرية الفكر” تنشر قائمة  
 )درب(  دولة أمن 880يوما يف القضية  15حبسهم جميعا 

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/3117382/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-4-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117382/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-4-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3117382/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-4-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%87
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-150-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-20-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%84%d9%88%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%8013-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7/
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 ( 21)عربي مصر: منظمة حقوقية تدين اعتقال شقيق اإلعالمي سامي كمال 

 )الشروق(  قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى املعاش

السيسي يوافق ىلع اتفاقية مع بيالروسيا بشأن املساعدة القضائية املتبادلة 
 )الشروق(يف املواد الجنائية 

 )الجزيرة(  الشرطة املصرية تقتل مواطنا يف املنوفية هدد مدير األمن

  

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/1302459/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24092020&id=2779420c-3b26-40b0-863a-e34ad41eae89
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24092020&id=3c07c1df-3ed1-440e-b8b2-1064fcfdbd81
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%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%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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ي  ة إرسائيل الجديدة )عرب   0 ............................................. (21عىل أنغام نشيد االحتالل.. السيسي يعتمد سفير

ي اجتماع بشأن القضية الفلسطينية )بوابة األخبار(
 0 ............................................. شكري يتوجه إىل األردن ف 

ي )بوابة األخبار(  0 .......................................................... السيسي يستقبل حفير ورئيس مجلس النواب الليب 
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 2 ....................................................... إلسقاط السيسي )الجزيرة(سبتمي   25دعوات لمظاهرات حاشدة ف 

ي   2 .................................................................. ( 21استمرار التظاهرات "الغاضبة" بمرص لليوم الرابع )عرب 

شح النتخابات النواب بينهم محمد عبد العزيز ومحمود بدر ومي كرم   26تنسيقية شباب األحزاب تعلن  اسما للير
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: ال صحة لألخبار المتداولة عن القبض عىل حسن نافعة )درب(   2 ................................................. خالد عىلي

أحمد السيد النجار عن ممدوح حمزة: قيمة وطنية وآخر من يمكن تصور أن له عالقة باإلرهاب.. بعض الحكمة  

 2 ............................................................................................................................. أفضل )درب(
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وق(  3 .............................................. عضو بعليا الوفد: سلمنا قرار انسحاب الحزب من القائمة الوطنية )الرسر

ي مرص 
وة العقارية 15"العدل": عدد العقارات المسجلة ف   3 .............................................. )الوطن(% من الير

وق( ة التصالح عىل مخالفات البناء )الرسر  3 ........................................... رئيس محلية النواب: من الوارد مد فير

ر منازلهم )درب(  3 ... وزارة الري: حذرنا المواطنير  الذين يعيشون عىل طرح النهر من احتمالية حدوث فيضان وترص 

ي   3 ........................................... (21عقب تحذير الحكومة.. هل يتكرر سيناريو فيضان السودان بمرص؟ )عرب 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ي الدولة بعواصم ال
: حرص أراض  وعات عليها عىل غرار األسمرات )درب(مدبوىلي  4 ............... محافظات لتنفيذ مرسر

 4 ............................................... مليار جنيه استثمارات قنا بالعام الماىلي الحاىلي )بوابة األخبار(   1.7الحكومة: 
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 4 ....................................................... أشهر )الوطن( 7% من صادرات الزجاج المرصي ف 
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 5 .................................................... مليار جنيه حجم قطاع التأمير 
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 6 ..................................................................................................................................... التعليم 

 6 ............................................... رغم األوضاع الصعبة.. الحكومة المرصية ترفع مصاريف المدارس )الجزيرة(

ي المدارس الرسمية الدولية )المرصي اليوم( 
 6 .................................................................. تأجيل الدراسة ف 

 6 .................................................................................................................................. الصحة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 7 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

 7 ......................................... ن العربات الروسية )اليوم السابع(السكة الحديد تستقبل غدا الدفعة السادسة م

 7 ............................................................................................................................................ أخرى
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 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 
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طة تصدوا لمحاولة هروب   مسجونير  محكوم عليهم باإلعدام بسجن طره )بوابة األخبار(  4مقتل ضابطير  وفرد رسر

 .............................................................................................................................................. 9 

 : ي أحداث  150خالد عىلي
سبتمي  وصلوا نيابة أمن الدولة.. وبعضهم يواجه اتهامات بالتجمهر والتعدي  20متهما ف 

 9 ......................................................................................................................... والتمويل )درب( 

ي أحداث  13“حرية الفكر” تنرسر قائمة بـ 
ي القضية    15سبتمي  بينهم طفل: النيابة حبسهم جميعا   20  متهما ف 

يوما ف 

 9 .................................................................................................................. أمن دولة )درب(  880

ي   10 ................................................ (21مرص: منظمة حقوقية تدين اعتقال شقيق اإلعالمي سامي كمال )عرب 

وق(   10 .................................................. قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إىل المعاش )الرسر

وق( ي المواد الجنائية )الرسر
 10 ........السيسي يوافق عىل اتفاقية مع بيالروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة ف 

ي المنوفية هدد مدير األمن )الجزيرة( 
طة المرصية تقتل مواطنا ف   10 ...................................................... الرسر

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


                                 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

