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 September 2021 16||  421العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مبادرة لتشكيل مجلس من مصر والعراق واألردن يوازي »التعاون الخليجي«  
 أول تعليق إثيوبي ىلع بيان مجلس األمن بشأن سد النهضة  
 سان لن يحرك مصر : ضغط بايدن الضعيف بشأن حقوق اإلن واشنطن بوست  
 القضاء املصري حمد أنور السادات يكشف  مل حقوقي: الحوار املحذوف   
 السيسي: فكرة امليل للدين بشكل مطلق دون تفكير تراجعت يف مصر  
 2021وزير الدفاع يشهد أنشطة من التدريب املشترك "النجم الساطع   
 مع سجون السيسي: ال انتهاكات حقوقية بمصر وسنفتتح أكبر مج  
ـ “ترهيب" الحقوقيين    العفو الدولية تّتهم األمن املصري ب

 

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األخبار(   مستشار حفتر: وجود السيسي يضمن عدم املساس بالدولة الليبية

 )بوابة األخبار(  تفاصيل لقاء السيسي ورئيس النواب العراقي

 )بوابة األخبار(وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي 

 )الوطن(  رئيس النواب لنظيره العراقي: نقف إلى جانبكم يف الحرب ضد اإلرهاب

 )الوطن(  مبادرة لتشكيل مجلس من مصر والعراق واألردن يوازي »التعاون الخليجي«

 )بوابة األخبار(  جديداسفيرا  24باألسماء.. السيسي يعتمد أوراق اعتماد 

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/3500488/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%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%B6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500363/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500306/1/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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
https://www.elwatannews.com/news/details/5695291
https://www.elwatannews.com/news/details/5695495
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500292/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-24-%D8%B3%D9%81
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 )الشروق(  مفاوضات سد النهضة بأسرع وقت ممكن  مجلس األمن يدعو إلى استئناف

 )البوصلة( نص بيان رئاسي ملجلس األمن بشأن “سد النهضة” )وثيقة( 

 روق( )الش املرصد الليبية: الدبيبة يصل القاهرة يف زيارة رسمية ملدة يومين

ىلع ملف    بعد حجب جزء من املساعدات العسكرية ملصر.. حقوقية: حرص أمريكا
 )الجزيرة(  حقوق اإلنسان “أكذوبة” )فيديو(

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=15092021&id=dc4ae82e-2050-4d45-aa0d-38cb4a2e2498
http://albosala.com/%d9%86%d8%b5-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=988fa23e-42b6-419d-9f91-b1f16f424097
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=988fa23e-42b6-419d-9f91-b1f16f424097
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=988fa23e-42b6-419d-9f91-b1f16f424097
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/15/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
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 )بوابة األخبار(  السيسي يهنئ املكسيك وبابوا غينيا الجديدة بذكرى االستقالل 

 )بوابة األخبار( اتفاقية مشتركة مع ليبيا  13وزيرة التعاون الدولي: توقيع 

 وم السابع( )الي السيسى يستقبل اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

 )الشروق(  ول تعليق إثيوبي ىلع بيان مجلس األمن بشأن سد النهضةأ

 ( 21)عربي " تكشف وقوع رئاسة مصر يف خطأ21انفراد بالوثائق.. "عربي

WP( 21)عربي : ضغط بايدن الضعيف بشأن حقوق اإلنسان لن يحرك مصر 

 )الجزيرة(  عتماد سفير قطر يف مصرالسيسي يتسلم أوراق ا

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/3501137/1/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3501044/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-13-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5462970
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5462970
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5462970
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092021&id=1cd8605a-bb9b-4c6a-af5b-a4fd6fa52d90
https://arabi21.com/story/1385236/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A3
https://arabi21.com/story/1385175/WP-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/15/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
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  سفير مصر بواشنطن: نهج السالم جزء ال يتجزأ من ركائز السياسة الخارجية املصرية 
 )بوابة األخبار( 

  

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/3501095/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A3
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 تطورات السياسة الداخلية
القضاء   حقيقة  يكشف  السادات  أنور  محمد  للسياسي  املحذوف  الحوار  حقوقي: 

 )الجزيرة( املصري )فيديو(

التواصل  مواقع  ىلع  املخدرات  بترويج  لقيامه  الصحة  بوزارة  كبير  مسؤول  ضبط 
 )بوابة األخبار( االجتماعي

 )بوابة األهرام( طلب إحاطة إلعادة النظر يف أسعار الخدمة باملستشفيات الخاصة 

 )بوابة األهرام( وزير اإلسكان: العاصمة اإلدارية الجديدة هي البداية لتنمية سيناء 

 )بوابة األهرام(  السيسي يوجه تحية تقدير واعتزاز ملرشدي قناة السويس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/9/15/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499508/1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/2955930.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2956048.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2956397.aspx
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 )بوابة األخبار(  السيسي يوجه رسالة للعلماء: الدين لن يضيع

السيسي: بعض الناس يعيشون بيننا يعتبروننا عدوا ويشككون يف كل إنجاز ولم 
 )بوابة األهرام(  يستوعبوا الدرس بعد

 )الوطن(  السيسي: الفقر والجهل اللي احنا فيه نشأ من سنين طويلة

 )الشروق(  السيسي: فكرة امليل للدين بشكل مطلق دون تفكير تراجعت يف مصر

  

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/3500894/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://gate.ahram.org.eg/News/2956916.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5696197
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092021&id=3f1876ec-0bd4-49c1-bfb5-1dab3aa5f724
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  البورصة تختتم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات األجانب 

إحدى شرك إماراتية تستحوذ ىلع  والدواجن املجمدة يف  شركة  اللحوم  إنتاج  ات 
 )بوابة األهرام( مصر

 مليار دوالر   31.4بـ  املركزي: تحويالت املصريين بالخارج تحقق »أىلع رقم تاريخي«  
 الوطن()

 وق()الشر شاكر: التوقيع مع السعودية ىلع عقود إنشاء خط ربط كهربائي

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بشأن مشروع شراكة مع أملانيا لدعم املشاريع  
 )بوابة األخبار( الصغيرة

 )الوطن(  مليار جنيه اليوم 20.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة  

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/3500318/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/2955861.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5695084
https://www.elwatannews.com/news/details/5695084
https://www.elwatannews.com/news/details/5695084
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=aa55a632-aacb-4d04-8178-60ec2563024e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=aa55a632-aacb-4d04-8178-60ec2563024e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092021&id=aa55a632-aacb-4d04-8178-60ec2563024e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3501117/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4
https://www.elwatannews.com/news/details/5696353
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 ي حور املجتمع ت املاور تط
 اإلعالم

بتتهز  وال  بتخاف  ال  ومصر  ملؤامرات..  نتعرض  األمريكية:  املساعدات  عن    الديهي 
 )الوطن(

 )الوطن( الديهي يرد ىلع منتقدي عودة العالقات املصرية مع قطر: ال عداء دائم 

 الصحة 

ت ارتفاعات يف إصابات  بلدان من منطقة شرق املتوسط سجل  5من بينها مصر..  
 )بوابة األخبار(  كورونا

 )بوابة األخبار( وفاة 13و. كورونا.إصابة جديدة بفيروس  531الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( وزير النقل يلتقي وفد سكك حديد أملانيا  

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/5694202
https://www.elwatannews.com/news/details/5695927
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500177/1/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-5-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500998/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-531-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3501135/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8
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 األقباط

 )بوابة األخبار(  ساقفة والرهبان بعد عودته من روسياتواضروس يستقبل وفد األ

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/3500487/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3%C2%A0%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 (هرام)األ 2021تدريب املشترك "النجم الساطع من الوزير الدفاع يشهد أنشطة 

التدر األنشطة  أحد  يشهد  األركان  التدريب  رئيس  فعاليات  ضمن  البحرية  يبية 
 )األهرام( 2021املشترك »النجم الساطع 

محمد عبده عقب فوزه بذهبية بطولة العالم للكيك    القوات املسلحة تهنئ العقيد
 )اليوم السابع( بوكسينج

القوات   يشكر  ستيت«  »أبو  بوكسينج..  للكيك  العالم  بطولة  لقب  اقتناصه  بعد 
 )بوابة األخبار( املسلحة

 )بوابة األخبار(  »اإلنتاج الحربي« تستعين بـ»علوم الفضاء« لتنفيذ التحول الرقمي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2956511.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2956620.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9/5462651
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500757/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%87%C2%A0%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500883/1/-%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%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA
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الجديدة   مصر  بمستشفى  البطن  بمنظار  البولية  املسالك  أورام  جراحة  خبير 
 )مصراوي(  العسكري

 ي أبناء املصريين بتسوية موقفهم التجنيد السفارة املصرية بفيينا توجه
 )بوابة األخبار( 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/9/15/2090002/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500134/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم(مصر تواصل فتح معبر رفح البري 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2418335
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 تطورات املشهد األمني 
ري الديمقراطي« ُيحذر: خذوا تهديد عالء عبد الفتاح باالنتحار بجدية حتى ال  »املص

 )درب(  نفجع بكارثة وأفرجوا عن جميع املحبوسين السياسيين

نيابة أمن الدولة للمطالبة بنقل خالد علي: إنذار لرئيس مصلحة السجون وبالغ ل
 )درب(  ”2عالء من “شديد الحراسة 

 جزيرة( )ال صادمةسنوات وصورة لها  3عائشة الشاطر تلتقي زوجها ألول مرة منذ 

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%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d8%ae%d8%b0%d9%88%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9
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 )بوابة األخبار(  رئيس الوزراء يسقط الجنسية املصرية عن »أيمن بلتاجي«

األجنبية   الجنسية  تمنح  بـ»املصرية«    12لـ  الداخلية  واحتفاظهم  )بوابة  مواطًنا 
 األخبار(

   (21عربي) السيسي: ال انتهاكات حقوقية بمصر وسنفتتح أكبر مجمع سجون

 ( 21)عربي ترهيب" الحقوقيين“ بـ العفو الدولية تّتهم األمن املصري 

  

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/3501141/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3501129/1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8021-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3501129/1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8021-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://arabi21.com/story/1385193/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1385216/%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%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86


14 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 September 16 ||  421العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

: وجود السيسي يضمن عدم المساس بالدولة الليبية )بوابة األخبار(   0 ....................................... مستشار حفتر

ي )بوابة األخبار( 
 0 .................................................................... تفاصيل لقاء السيسي ورئيس النواب العراقر

ي )بوابة األخبار(وز 
 0 .......................................................... ير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقر

ي الحرب ضد اإلرهاب )الوطن(
: نقف إىل جانبكم ق  ي

ه العراقر  0 ............................................ رئيس النواب لنظتر

« )الوطن( ي  0 ................................... مبادرة لتشكيل مجلس من مرص والعراق واألردن يوازي »التعاون الخليج 

ا جديدا )بوابة األخبار( 24باألسماء.. السيسي يعتمد أوراق اعتماد   0 .................................................... سفتر

وق(مجلس األمن يدعو إىل استئناف مفاوضات سد النهضة   1 ................................... بأرسع وقت ممكن )الشر

 1 ..................................................... نص بيان رئاسي لمجلس األمن بشأن “سد النهضة” )وثيقة( )البوصلة(

وق( ي زيارة رسمية لمدة يومير  )الشر
 1 ................................................ المرصد الليبية: الدبيبة يصل القاهرة ق 

بعد حجب جزء من المساعدات العسكرية لمرص.. حقوقية: حرص أمريكا عىل ملف حقوق اإلنسان “أكذوبة” 

 1 ....................................................................................................................... )فيديو( )الجزيرة( 

ئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بذكرى االستقالل )بوابة األخبار(   2 ............................................السيسي يهن 

: توقيع وزيرة  كة مع ليبيا )بوابة األخبار(  13التعاون الدوىلي  2 ..................................................... اتفاقية مشتر

 2 ............................................... السيس يستقبل اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية )اليوم السابع( 

وق(  ي عىل بيان مجلس األمن بشأن سد النهضة )الشر  2 ....................................................... أول تعليق إثيوب 

ي  ي 21انفراد بالوثائق.. "عرب  ي خطأ )عرب 
 2 ................................................... ( 21" تكشف وقوع رئاسة مرص ق 

WP ي  2 .............................................. ( 21: ضغط بايدن الضعيف بشأن حقوق اإلنسان لن يحرك مرص )عرب 

ي مرص )الجزيرة(السيسي ي
 2 ...................................................................... تسلم أوراق اعتماد سفتر قطر ق 

 3 ................. سفتر مرص بواشنطن: نهج السالم جزء ال يتجزأ من ركائز السياسة الخارجية المرصية )بوابة األخبار(

 4 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

: الحوار المحذوف للسياسي محمد أنور السادات يكشف حقيقة القضاء المرصي  ي
 4 ....... )فيديو( )الجزيرة(  حقوقر

وي    ج المخدرات عىل مواقع التواصل االجتماعي )بوابة األخبار(  4 ......... ضبط مسؤول كبتر بوزارة الصحة لقيامه بتر

ي أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة )بوابة األهرام( 
 4 ...................................... طلب إحاطة إلعادة النظر ق 

 4 .......................................... وزير اإلسكان: العاصمة اإلدارية الجديدة هي البداية لتنمية سيناء )بوابة األهرام(

از لمرشدي قناة السويس )بوابة األهرام(  4 ................................................... السيسي يوجه تحية تقدير واعتر 

 5 .................................................................. الة للعلماء: الدين لن يضيع )بوابة األخبار(السيسي يوجه رس

ي كل إنجاز ولم يستوعبوا الدرس بعد )بوابة األهرام(
وننا عدوا ويشككون ق  : بعض الناس يعيشون بيننا يعتت  السيسي

 .............................................................................................................................................. 5 

: الفقر والجهل الىلي   5 ..........................................................  احنا فيه نشأ من سنير  طويلة )الوطن( السيسي

وق( ي مرص )الشر
: فكرة الميل للدين بشكل مطلق دون تفكتر تراجعت ق   5 .......................................... السيسي

 6 ................................................................................................. تطورات المشهد االقتصادي

ات بضغوط مبيعات األجانب )بوابة األخبار(  اجع جماعي للمؤرسر  6 ..................................... البورصة تختتم بتر

ي مرص )بوابة األهرام(
كات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة ق  كة إماراتية تستحوذ عىل إحدى رسر  6 ................... رسر

« ب   ي
 6 ......................... مليار دوالر )الوطن( 31.4المركزي: تحويالت المرصيير  بالخارج تحقق »أعىل رقم تاريج 

وق(شاكر: التوقي ي )الشر
 6 .................................................. ع مع السعودية عىل عقود إنشاء خط ربط كهربابئ

اكة مع ألمانيا لدعم المشاري    ع ا وع رسر ة )بوابة األخبار(الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بشأن مشر  6 ...... لصغتر
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 6 .................................................... مليار جنيه اليوم )الوطن( 20.5البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 7 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 7 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

 7 ............................. لمؤامرات.. ومرص ال بتخاف وال بتتهز )الوطن( الديهي عن المساعدات األمريكية: نتعرض

 7 ......................................... الديهي يرد عىل منتقدي عودة العالقات المرصية مع قطر: ال عداء دائم )الوطن(

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

ي إصابات كورونا )بوابة األخبار(   5من بينها مرص.. 
ق المتوسط سجلت ارتفاعات ق   7 .............بلدان من منطقة رسر

وس كورونا.. و 531الصحة: تسجيل   7 .......................................... وفاة )بوابة األخبار( 13إصابة جديدة بفتر

 7 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

ي وفد سكك حديد ألمانيا )بوابة األخبار(
 7 ........................................................................ وزير النقل يلتقر

 8 .......................................................................................................................................... باطاألق

وس يستقبل وفد األساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا )بوابة األخبار(   8 .......................................... تواض 

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

ك "النجم الساطع   9 ......................................... )األهرام( 2021وزير الدفاع يشهد أنشطة من التدريب المشتر

ك »النجم الساطع    2021رئيس األركان يشهد أحد األنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشتر

 9 ................................................................................................................................... )األهرام(

ئ العقيد محمد عبده عقب فوزه بذهبية بطولة العالم للكيك بوكسينج )اليوم السابع( القوات الم  9 ....... سلحة تهن 

 9 ............ بعد اقتناصه لقب بطولة العالم للكيك بوكسينج.. »أبو ستيت« يشكر القوات المسلحة )بوابة األخبار(

« تستعير  ب »علوم الفضاء ي  9 ........................................ « لتنفيذ التحول الرقمي )بوابة األخبار( »اإلنتاج الحرب 

 10 .................... خبتر جراحة أورام المسالك البولية بمنظار البطن بمستشق  مرص الجديدة العسكري )مرصاوي(

 10 ................................................... السفارة المرصية بفيينا توجه أبناء المرصيير  بتسوية موقفهم التجنيدي

 10 ......................................................................................................................... )بوابة األخبار(

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

ي )المرصي اليوم(   11 .............................................................................. مرص تواصل فتح معت  رفح الت 

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

حذر: خذوا تهديد عالء عبد الفتاح باالنتحار بجدية حنر ال نفجع بكارثة وأفرجوا عن »المرص  « يُ ي الديمقراطي

 12 ............................................................................................. جميع المحبوسير  السياسيير  )درب(

: إنذار لرئيس مصلحة السجون وبالغ لنيابة أمن الدولة للمطالبة بنقل عالء من “شديد الحراسة  خالد  ”  2عىلي

 12 ................................................................................................................................... )درب(

ي زوجها ألول 
 12 ...................................... سنوات وصورة لها صادمة )الجزيرة(   3مرة منذ عائشة الشاطر تلتقر

« )بوابة األخبار( ي  13 ............................................... رئيس الوزراء يسقط الجنسية المرصية عن »أيمن بلتاج 

ا واحتفاظهم ب »المرصية« )بوابة األخبار(  21الداخلية تمنح الجنسية األجنبية ل  
ً
 13 ................................ مواطن

ي  : ال انتهاكات حقوقية بمرص وسنفتتح أكت  مجمع سجون )عرب   13 ............................................ (21السيسي

ي   )عرب 
هم األمن المرصي ب  “ترهيب" الحقوقيير 

ّ
 13 ....................................................... (21العفو الدولية تت
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