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 ر ــمص
 September 2020 28||  182العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 راسة إسرائيلية: تطبيع أبو ظبي يعزز أنظمة االستبداد باملنطقة د  
 "االشتراكيين الثوريين" تعلن تضامنها مع احتجاجات مصر  
 السيسي: نحترم القطاع الخاص ونحتاجه للمشاركة يف بناء االقتصاد  
 ابعة للمخابرات املصرية تعترف بفبركة مظاهرات قنوات إعالمية ت  
 لغزة.. وحماس والجهاد تعلقان   قتلهم جيشها   مصر تسّلم جثماني صياَدين  
 استهداف مركبة تابعة للجيش يف قرية رابعة. أعلن تنظيم والية سيناء   
 "مليون تحية للجالبية".. تضامن واسع مع حراك القرى املصرية  
 شبكة إماراتية يف القاهرة متخصصة يف مهاجمة قطر وتركيا  

 

 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"
 اتيةـومعلومدية ـارير 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 يعزز أنظمة االستبداد باملنطقة يأبو ظبدراسة إسرائيلية: تطبيع 

 )بوابة األهرام(  فتح الفلسطينية اليوم  وزير الخارجية يستقبل قياديين من حركة

 )بوابة األخبار( شكري يستقبل وزير خارجية الدنمارك بالقاهرة 

شكري وبومبيو يتباحثان العالقات الثنائية وعدد من القضايا اإلقليمية املختلفة  
  )بوابة األخبار( 

 )الشروق( ان بضبط النفس ووقف التصعيدمصر تطالب أرمينيا وأذربيج

 )بوابة األخبار(دول من تصويت املصريين املقيمين بها  4استثناء 

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/1303202/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
http://gate.ahram.org.eg/News/2486287.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119209/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119186/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9%E2%80%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119186/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9%E2%80%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119186/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9%E2%80%AC
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092020&id=038e4591-98d0-4ffb-aedf-e89c009aa434
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119475/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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..%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
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ال ملركز  الجديد  املقر  يفتتح  لتسوشكري  الدولي  وبناء  قاهرة  وحفظ  النزاعات  ية 
 وابة األخبار( )ب السالم

 )الشروق( أيام  3مصر تفتح معبر رفح مع غزة ملدة 

لالنضمام ملعاهدة حظر   الدول  يدعو  الخارجية  للشئون  األسلحة  املجلس املصري 
 )الشروق( النووية 

  

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/3119223/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119223/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119223/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092020&id=901089b8-c822-4223-b476-8c9c14f3b168
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092020&id=99a63166-7d87-499f-bc25-63f5807f4652
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 الداخليةتطورات السياسة 
لوا الظروف الصعبة..  السيسي تعليقا ىلع دعوات التظاهر: بيولعوا الدنيا ويستغ

 )درب(   صرف منحة العمالة املؤقتة   ء واستمرارويوجه بسرعة انتهاء اشتراطات البنا

 ( 21)عربي مصر"االشتراكيين الثوريين" تعلن تضامنها مع احتجاجات  

الدستور: االحتجاجات األخيرة سببها األوضاع االقتصادية السيئة.. ونطالب باإلفراج  
 )درب( عن املقبوض عليهم يف املظاهرات وجميع سجناء الرأي

: غضب مكبوت يتفجر ومطالب  راج عن سجناء االحتجاجات حزب التحالف يطالب باإلف
 )درب(  عادلة تحولت إلى ملفات أمنية

نائب أطفيح لعمرو أديب تعليقا ىلع املظاهرات: وقف البناء وارتفاع أسعار  
 )درب( تقنين األراضي أبرز مشاكل أصحاب مصانع الطوب

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%b9/
https://arabi21.com/story/1303438/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%a8%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://daaarb.com/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87/
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 )بوابة األخبار( شقة« يعلن عدم استكمال مدته.. ويدعو الهيئة العليا الجتماع    »أبو

 )درب(  عمرو أديب تعليقا ىلع احتجاجات أطفيح: مش عيب إن الناس تحتج

 )بوابة األهرام(سي يشاهد فيلما تسجيليا حول مشروعات البترول والطاقة السي

 )بوابة األهرام( قوق اإلنسان بمفهومها الشامل"  يلما بعنوان "حالسيسي يشاهد ف

الشعب   وعى  ىلع  وأراهن  العكرة  املياه  فى  يصطاد  من  هناك  )بوابة  السيسي: 
 األهرام(

 هرام( )بوابة األالسيسي يكلف الحكومة بإعالن اشتراطات البناء الجديدة 

  

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/3119248/1/-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%82%D8%A9--%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87..-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%85
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b7/
http://gate.ahram.org.eg/News/2485987.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485991.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485985.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485985.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485983.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485983.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485983.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(  مبيعات األجانب تدفع مؤشرات البورصة للتراجع

 )بوابة األهرام(مليار جنيه  18"املالية" تطرح أذون خزانة بقيمة  

الدولة   رجال  الهيدروجيني بمسطرد بحضور كبار  التكسير  يفتتح مجمع  السيسي 
 )الشروق(

 )الوطن( تنميةجنيه زيادة يف سعر "الصاج" بعد زيادة رسوم ال 1000املستوردين: 

 )الشروق(  2021-2020ات هيئة قناة السويس بخطة عام  مليار جنيه استثمار 16.9

 )الشروق(السيسي: نحترم القطاع الخاص ونحتاجه للمشاركة يف بناء االقتصاد 

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/2486147.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2486149.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092020&id=a47ebe8c-aa70-4c13-88e2-a17610605951
https://www.elwatannews.com/news/details/4989393
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092020&id=8a36c12a-45c4-4b3b-90a5-3df70f2de206
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092020&id=ab0493b8-cf4b-4ebf-b405-bb1c4b6c2154
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 )الشروق( العقاريمليار جنيه فى أوصال القطاع  23البنوك تضخ  

 )الوطن(  مليارات جنيه  5شركة بأكثر من  0200لـ  "املالية": رد مستحقات متأخرة 

 ن( )الوطأستاذ بترول: نستورد شهريا وقودا بمليار دوالر.. ونعمل ىلع سد الفجوة 

 ()الوطنأيام   4مليار جنيه مقابل أذون خزانة خالل   45.5الحكومة تجمع 

 )املصري اليوم(»مطاحن ومخابز اإلسكندرية« العام املاضي يف أرباح  % تراجعا 70

  

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=26092020&id=1072c8cd-7ddc-41b7-8128-a4196a100c9a
https://www.elwatannews.com/news/details/4990033
https://www.elwatannews.com/news/details/4990002
https://www.elwatannews.com/news/details/4990002
https://www.elwatannews.com/news/details/4990002
https://www.elwatannews.com/news/details/4989966
https://www.elwatannews.com/news/details/4989966
https://www.elwatannews.com/news/details/4989966
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2048371
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

األهرام    إدارةتغييرات صحفية محدودة.. عبد املحسن سالمة مستمر رئيسا ملجلس  
 )درب( وأحمد جالل منتصر بدال من ياسر رزق باألخبار

 )الجزيرة( رية تعترف بفبركة مظاهراتقنوات إعالمية تابعة للمخابرات املص

 )بوابة األهرام( السيسي: اإلعالم األداة الحقيقية للتنوير ضد ما يحاك بمصر

 )مصر العربية(  صحفًيا يعلنون رفضهم لكافة أشكال التطبيع مع »إسرائيل« 750

 التعليم 

 )الجزيرة(   ألف معلم   120"مفيش فلوس".. وزير التعليم يتحدث عن أزمة تعيين  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2485997.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1555133-750-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-120-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 الصحة 

 )بوابة األهرام(  حالة وفاة 14كورونا.. وب إصابات جديدة  104الصحة: تسجيل 

 )الوطن(  ألف كيس دم 20سيارات إسعاف و   8280بـ الصحة تستعد للسيول 

 مؤسسات دينية 

 ( 21عربي) وزير أوقاف مصر يهاجم "اإلخوان" ويطالب باحترام "السيسي"

 الزراعة

 )الشروق(  % من مواردنا58لـ مسؤول بالري: استخداماتنا يف الزراعة تصل 

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/2486280.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4990072
https://arabi21.com/story/1303476/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092020&id=398cb903-2bc5-4732-93eb-0fa5d85f0a00
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 األقباط

 ( وطن )ال األسقفية: ماضون يف طريق القضاء السترداد حقنا ككنيسة مستقلة

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/4989783
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )مبتدأ(  شير عقب صالة العصرمسجد امل  تشييع جنازة اللواء محمود أنور نصر من

مليار جنيه لتنفيذ املرحلة الثانية من تطوير طرق ومحاور    5.7إيهاب الفار: إنفاق  
 )بوابة األهرام( شرق القاهرة

  ن مصر تسّلم جثماني صياَدين قتال برصاص جيشها لغزة.. وحماس والجهاد تعلقا 
 )الجزيرة(

 ( 21)عربي كاتب روسي: مصر ال تستبعد تقسيم ليبيا إلى ثالثة أجزاء

 زيرة()الج تشييع فلسطينيْين ُقتال برصاص الجيش املصري

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mobtada.com/details/972655
http://gate.ahram.org.eg/News/2485964.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1303129/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B2%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%92%D9%86-%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%92%D9%86-%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%92%D9%86-%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 )بوابة األخبار(  وزيرة الهجرة تتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة اإلدارية الجديدة

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/3119154/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 تطورات املشهد السيناوي
أصدرت جماعة جند اإلسالم املوالية للقاعدة يف شمال سيناء )التي كانت يف  -

 )الرابط(  صراع مع # داعش مؤخًرا( مقطع فيديو جديًدا.

نشرة- اإلسالميةالنبأ    ملجلة   أحدث  الدولة  لتنظيم  تجميعا    التابعة  تتضمن 
األسبوع   يف  سيناء  شمال  يف  نفذت  التي  صورة   املنصرم،للهجمات  أيضا  ولكن 

تسحب جرافة يف الوفاق.    M60تظهر دبابة    -جديدة من أعقاب إحدى الهجمات  
 ط()الراب . قرية قرب رفح 

 )الرابط(ي قرية رابعة. فأعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف مركبة تابعة للجيش _

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/1310200586869059585/photo/1
https://translate.google.com/?js=y&prev=_t&hl=ar&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&text=&file=&sl=ar&tl=en#view=home&op=translate&sl=en&tl=ar&text=Jamaat%20Jund%20al-Islam%2C%20the%20pro-al-Qaeda%20group%20in%20North%20%23Sinai%20(recently%20in%20conflict%20with%20%23ISIS)%20released%20a%20new%20video.%0A%0Alatest%20al-Naba%20newsletter%20(%23253)%20includes%20a%20compilation%20of%20the%20attacks%20conducted%20in%20North%20%23Sinai%20in%20the%20passing%20week%2C%20but%20also%20a%20new%20photo%20from%20the%20aftermath%20of%20one%20of%20the%20attacks%20-%20showing%20an%20M60%20tank%20towing%20a%20bulldozer%20in%20al-Wafeq%20village%20near%20Rafah
https://translate.google.com/?js=y&prev=_t&hl=ar&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&text=&file=&sl=ar&tl=en#view=home&op=translate&sl=en&tl=ar&text=Jamaat%20Jund%20al-Islam%2C%20the%20pro-al-Qaeda%20group%20in%20North%20%23Sinai%20(recently%20in%20conflict%20with%20%23ISIS)%20released%20a%20new%20video.%0A%0Alatest%20al-Naba%20newsletter%20(%23253)%20includes%20a%20compilation%20of%20the%20attacks%20conducted%20in%20North%20%23Sinai%20in%20the%20passing%20week%2C%20but%20also%20a%20new%20photo%20from%20the%20aftermath%20of%20one%20of%20the%20attacks%20-%20showing%20an%20M60%20tank%20towing%20a%20bulldozer%20in%20al-Wafeq%20village%20near%20Rafah
https://translate.google.com/?js=y&prev=_t&hl=ar&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&text=&file=&sl=ar&tl=en#view=home&op=translate&sl=en&tl=ar&text=Jamaat%20Jund%20al-Islam%2C%20the%20pro-al-Qaeda%20group%20in%20North%20%23Sinai%20(recently%20in%20conflict%20with%20%23ISIS)%20released%20a%20new%20video.%0A%0Alatest%20al-Naba%20newsletter%20(%23253)%20includes%20a%20compilation%20of%20the%20attacks%20conducted%20in%20North%20%23Sinai%20in%20the%20passing%20week%2C%20but%20also%20a%20new%20photo%20from%20the%20aftermath%20of%20one%20of%20the%20attacks%20-%20showing%20an%20M60%20tank%20towing%20a%20bulldozer%20in%20al-Wafeq%20village%20near%20Rafah
https://twitter.com/Oded121351/status/1310178986987868161/photo/1
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السبت   - يوم  السيسي،  الدكتور مصطفى  2020سبتمبر    26املوافق    اجتمع  مع   ،
، والدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف، والدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ور محمد معيط وزير املالية،  محمد عبد العاطي وزير املوارد املائية والري، والدكت
األراضي. واستصالح  الزراعة  وزير  القصير  باسم   والسيد  الرسمي  املتحدث  وصرح 

استعرا تناول  االجتماع  بأن  راضي،  بسام  السفير  الجمهورية  املوقف  رئاسة  ض 
استصالح   بمشروعات  يتعلق  فيما  خاصًة  سيناء،  تنمية  ملشروعات  التنفيذي 

جهود توفير املوارد املائية والبنية األساسية الالزمة    واستزراع األراضي، فضاًل عن
  )الرابط(  لدعم تلك املشروعات.

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/3118717/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد األمني 
سبيل   بإخالء  يأمر  العام  الشغب  ط  68النائب  أحداث  يف  باملشاركة  متهما  فال 

 )بوابة األخبار( األخيرة 

خالد علي ينشر أول صورة لطفلي أسوان بعد عودتهما من القاهرة وإخالء سبيلهما  
 )درب( أيام من االحتجاز 6بعد 

د. أره منذ    عام ىلع اعتقال  لم  السياسية.. ونجله:  العلوم    5حازم حسني أستاذ 
 )درب( شهور.. محروم منه من غير حكم ومن غير إدانة

 )الجزيرة( "مليون تحية للجالبية".. تضامن واسع مع حراك القرى املصرية

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/3119143/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-68-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b9/
https://daaarb.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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رزق ومهاب اإلبراشي ومحمد  لتعذر نقلهم من محبسهم.. تأجيل تجديد حبس خليل  
 )درب( أكسجين دون تحديد موعد

 ( 21)عربي  حركة معارضة تحّمل "السيسي" مسؤولية قتل جيش مصر لصيادين

ء شبكة إماراتية يف القاهرة متخصصة يف مهاجمة  تحقيق للجزيرة يكشف باألسما
 )الجزيرة(  طر وتركياق

  

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%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%84%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3/
https://arabi21.com/story/1303394/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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وق(  0 .................................................... مرص تطالب أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد )الشر

ن بها )بوابة األخبار( 4استثناء  ن المقيمي   0 ............................................................ دول من تصويت المرصيي 
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م القطاع الخاص ونحتاجه للمشاركة فن : نحنر  4 ............................................ السيسي

وق(  23البنوك تضخ    5 ............................................................. مليار جنيه فن أوصال القطاع العقاري )الشر

كة بأكنر من   2000"المالية": رد مستحقات متأخرة لـ   5 ....................................... مليارات جنيه )الوطن( 5رسر

 5 ................................................. أيام )الوطن( 4مليار جنيه مقابل أذون خزانة خالل   45.5الحكومة تجمع 

ي )المرص 70
ي أرباح »مطاحن ومخابز اإلسكندرية« العام الماضن

 5 ...................................... ي اليوم(% تراجعا فن

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

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


16 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 September 28 || 182العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

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

ات صحفية محدودة.. عبد المحسن سالمة مستمر رئيسا لمجلس إدارة األهرام وأحمد جالل منترص بدال من   تغين 

 6 .............................................................................................................. يارس رزق باألخبار )درب(

كة مظاهرات )الجزيرة( قنوات إع ف بفن   6 ............................................... المية تابعة للمخابرات المرصية تعنر

: اإلعالم األداة الحقيقية للتنوير ضد ما يحاك بمرص )بوابة األهر   6 ............................................... ام(السيسي

 6 ......................................... صحفًيا يعلنون رفضهم لكافة أشكال التطبيع مع »إرسائيل« )مرص العربية( 750

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

ن   6 ......................................... ألف معلم )الجزيرة( 120"مفيش فلوس".. وزير التعليم يتحدث عن أزمة تعيي 

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

 7 .......................................... حالة وفاة )بوابة األهرام(  14إصابات جديدة بكورونا.. و 104الصحة: تسجيل 

 7 ............................................. ألف كيس دم )الوطن( 20سيارات إسعاف و 2808الصحة تستعد للسيول بـ  

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

ا ي وزير أوقاف مرص يهاجم "اإلخوان" ويطالب باحنر " )عرب   7 ................................................. (21م "السيسي

 7 .......................................................................................................................................... الزراعة

ي الزراعة تصل لـ  
وق(85مسؤول بالري: استخداماتنا فن  7 .................................................. % من مواردنا )الشر

 8 .......................................................................................................................................... األقباط

داد حقنا ككنيسة مستقلة )الوطن(  ي طريق القضاء السنر
 8 .............................................. األسقفية: ماضون فن

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 9 ...................................... عقب صالة العرص )مبتدأ(  تشييع جنازة اللواء محمود أنور نرص من مسجد المشن  

ق القاهرة )بوابة األهرام(  5.7إيهاب الفار: إنفاق   9 .... مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير طرق ومحاور رسر

ي صياَدين قتال برصاص جيشها لغزة.. وحماس والجهاد تعلقان )الجزيرة(
م جثمابن

ّ
 9 ............................. مرص تسل

ي كا : مرص ال تستبعد تقسيم ليبيا إل ثالثة أجزاء )عرب   9 ......................................................... (21تب روسي

تال برصاص الجيش المرصي )الجزيرة( 
ُ
ن ق  9 .................................................................... تشييع فلسطينيي ْ

 10 ............................................... وزيرة الهجرة تتفقد مببن الوزارة بالعاصمة اإلدارية الجديدة )بوابة األخبار(

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

ي رصاع مع # داعش مؤخًرا( مقطع  -
ي كانت فن

ي شمال سيناء )البر
أصدرت جماعة جند اإلسالم الموالية للقاعدة فن

ا. )الرابط( 
ً
 11 ................................................................................................................ فيديو جديد

ي  -
ي شمال سيناء فن
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 14 ................................................................................................................................... )درب(
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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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