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 September 2020 29||  183العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 صحيفة عبرية: التطبيع مع دول الخليج تحقيق للمشروع الصهيوني   
 ستقالة  أبو الغيط يدافع عن التطبيع مع االحتالل.. وعريقات يدعوه لال  
 تقرير سابق لليوم السابع يحذر من مشروع مسطرد الذي افتتحه السيسي   
 "االشتراكيون الثوريون" و"الدستور" يتضامنان مع حراك سبتمبر   
 السيسي ينيب وزير الدفاع إلحياء الذكرى السنوية لرحيل جمال عبد الناصر   
 لوزارة الدفاع    مجلس الوزراء يمنح إنشاء وتشغيل مطار العلمين الدولي  
 "لم نتوقع أن هناك أغدر من البحر".. أم صيادي غزة ترد ىلع أحمد موسى  
 آخرين   6تصفية شخصين وحكم نهائي بإعدام   

 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"
 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
 ( 21عربي ) صحيفة عبرية: التطبيع مع دول الخليج تحقيق للمشروع الصهيوني

 ( 21عربي) لالستقالةأبو الغيط يدافع عن التطبيع مع االحتالل.. وعريقات يدعوه 

  مصر ترحب باتفاق تبادل األسرى واملعتقلين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 
 ( بوابة األهرام)

 )بوابة األهرام(  : عازمون ىلع مواصلة تعزيز حقوق ضحايا اإلرهاب وذويهم شكري

مساعد وزير الخارجية للشئون األمريكية تعقد جولة للمشاورات السياسية بين مصر  
 (بوابة األهرام) واملكسيك

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/1303704/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://arabi21.com/story/1303537/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9
http://gate.ahram.org.eg/News/2496667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496682.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496686.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
السابع يحذر من مشروع   لليوم  أمس تقرير سابق  السيسي  افتتحه  الذي    مسطرد 

 نوافذ( )

البلد "موّلعة" واملظاهرات مستمرة حتى يرحل    محمد علي: السيسي اعترف بأن 
 (الجزيرة)

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://nwafez.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B3/
https://nwafez.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B3/
https://nwafez.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B3/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%91%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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البناء ملن سبق لهم    أدوار   4رخصة بناء حتى  مدبولي: السماح باستئناف أعمال 
 ( بوابة األهرام)

 )بوابة األهرام( خطة حكومية عاجلة لتنظيم األسرة

 ( الوطن) "الحكومة": عودة البناء بالكامل خالل أيام بعد صدور االشتراطات الجديدة

 ( الشروق) لفنان هاني رمزي مرشحا النتخابات مجلس النواب باملنياا

السيسي  ضد  سبتمبر  حراك  مع  يتضامنان  و"الدستور"  الثوريون"   "االشتراكيون 
 (الجزيرة)

  

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/2496630.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496363.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4990672
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092020&id=bcbcc213-60e2-4148-a19d-eb1133727140
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( 21عربي)  تفاصيل طرح مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق األوسط

 ( الوطن) سنة اليوم 15و 7و 3ة الحكومة بعد إصدار سندات خزانة ات حصيلمليار 7

 ( الشروق)  مليار جنيه يف مصر  2.3شركة تمويل عقاري برأس مال    14الرقابة املالية:  

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/1303613/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.elwatannews.com/news/details/4990606
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092020&id=db39f804-6208-4990-91f9-865fb722b23c
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 (الجزيرة) يتفرم"أحمد موسى بعد مقتل صيادي غزة: "اللي يقرب من حدودنا ب

 (الجزيرة)"مش هتلحق تبيع وهترحل".. حشد إلكتروني لتواصل مظاهرات سبتمبر 

 التعليم 

الفنية وليس الثانوية    دارسملبا  اإلعدادية  طالب   من   % 70التحاق  يف  شوقي: نأمل  
 (بوابة األهرام)  العامة

 الصحة 

 (بوابة األخبار) وفاة  18حالة إيجابية بكورونا.. و 115الصحة: تسجيل 

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%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2496544.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3120179/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-115-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8818-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 دينية مؤسسات 

 ( 21عربي) املصري "علماء املسلمين" يدين مقتل صيادين من غزة برصاص الجيش

 (املصري اليوم) شيخ األزهر: مستعدون لزيادة املنح الدراسية لطالب البوسنة

 أخرى

 (بوابة األخبار) "فيسبوك" تنوي فتح مكتب تمثيل لها يف نيجيريا 

 (الوطن) اختناقا يف بالوعة بالبحيرة 3وإصابة  5مصرع 

الجديدة مصر  عن  املياه  و  انقطاع  توقف  11وأملاظة  بسبب  بالقاهرة  منطقة 
 ( اليوم السابع) محطة مسطرد 

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/1303485/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2049721
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119521/1/%22%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%22-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4990895
https://www.youm7.com/story/2020/9/29/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B8%D8%A9-%D9%8811%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81/4998114
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 العسكري  املشهدت اتطور 
بوابة  )   جمال عبد الناصرحياء الذكرى السنوية لرحيل  إلالدفاع  السيسي ينيب وزير  

 (األهرام

 ( 21عربي) إنشاء وتشغيل مطار العلمين الدولي لوزارة الدفاعمنح ي الوزراءمجلس 

 ( الجزيرة) م صيادي غزة ترد ىلع أحمد موسى"لم نتوقع أن هناك أغدر من البحر".. أ

 

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/2496456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2496456.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24092020&id=b3c41394-edb3-4e0c-bffe-e625f0a2de5f
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%BA%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد األمني 
 ( الشروق) ضائيةاملستشارين إلى وظائف غير قنقل عدد من ييصدر   السيسي

 (بوابة األهرام) سيدات وطفالن 7شخصا بينهم  21سحب الجنسية املصرية من  

 ( 21عربي) شطب نجل "مرسي" من نقابة املحامين.. و"اإلخوان" تدين

 (21عربي) اعتراف إسرائيلي بسرقة آثار سيناء.. ملاذا تصمت مصر؟ 

 (الجزيرة) محتجزا 18حريق يف قسم للشرطة وإصابة  

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=28092020&id=56e6a992-fab4-449e-b4d8-d26aeef7a545
http://gate.ahram.org.eg/News/2496346.aspx
https://arabi21.com/story/1303650/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1303555/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-18-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A7
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 الجزيرة( ) آخرين 6تصفية شخصين وحكم نهائي بإعدام 

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%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-6-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-6-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-6-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
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