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 September 2021 21||  424العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 : معاقبة بايدن ملصر تطور هام... هل يستجيب السيسي؟  واشنطن بوست  
 لنهضة: ال نعترف بحصص مصر والسودان  عضو إثيوبي يف مفاوضات سد ا  
 خبراء: السياسات االقتصادية والدينية فاقمت االنتحار بمصر   
 ائرة جديدة للسيسي  صحيفة: تعليمات صدرت لإلعالم بتجاهل شراء ط  
 " تحرج مسؤولة سابقة بمصر بسؤال عن املعارضين BBCمذيعة "  
 ملشير طنطاوي: فقدت اليوم أبا ومعلًما  السيسى ينعى ا  
 أشهر مع اإليقاف يصل بالقضية للنهاية   3الحكم ىلع سيدة املحكمة بـ   
 : فوجئت بوجود اسمي 173أحمد ماهر عن استبعاده من القضية   

 : 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
WP ( 21)عربي  هل يستجيب السيسي؟  ...هام: معاقبة بايدن ملصر تطور 

 )بوابة األخبار(   يةلى حل سياسي لألزمة اليمن: موقف مصر ثابت للوصول إالسيسي

راء اإلسرائيلي شجاعة وتحيي  السفير األملاني بالقاهرة: دعوة السيسي لرئيس الوز
 )الشروق( مسار التفاوض

 )الشروق(  ني: ال سبيل إال التفاوض الدبلوماسي لحل أزمة سد النهضةالسفير األملا

املستدامة   التنمية  حول  الطوعية  تقاريرها  لتقديم  سارعت  مصر  السيسي: 
 ق()الشرو الستعراض التقدم الوطني

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/1386077/WP-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3505941/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=f25899a9-510c-42c9-9689-aed86278d028
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=b32411b8-c9ad-4f92-995e-4296117d91b5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=c021d583-d7ef-4f48-a682-c153982eb3ce
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=c021d583-d7ef-4f48-a682-c153982eb3ce
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=c021d583-d7ef-4f48-a682-c153982eb3ce
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 )اليوم السابع(   يبحث مع "املنفى" دفع العملية السياسية الشاملة فى ليبيا  شكري

 )بوابة األهرام(  الستقالل السيسي يهنئ شيلي بذكرى يوم ا

 )بوابة األخبار( سامح شكري يلتقي أمين عام االتحاد من أجل املتوسط

 خبار( )بوابة األ لقمة تغير املناخ 72الـ السيسي يعلن تطلع مصر الستضافة الدورة 

 )الشروق(  وزير الخارجية يلتقي بنظيره القبرصي

 )الشروق( املشير طنطاوي: خدم بالده لعقود  ينعىاالتحاد األوروبي  

عضو إثيوبي يف مفاوضات سد النهضة: ال نعترف بحصص مصر والسودان يف مياه  
 )الجزيرة( النيل )فيديو(

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/9/20/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89/5467819
https://gate.ahram.org.eg/News/2961147.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506386/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506339/1/%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%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506339/1/%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%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506339/1/%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%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=b348c87c-e25d-4cb0-99bd-e198542b5452
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=8ed9c74d-86c3-4ec1-805d-c395c4c17e52
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/21/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
  اللواء جمال عوض: السيسي أكد أال يضار أحد من عملية دمج صندوقي التأمينات 

 )بوابة األهرام( 

  طاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عات االستراتيجية لقالسيسي يتابع املشرو
 ()الوطن

 )الوطن(  حفالت الساحل والشائعات.. أسباب قفزة إصابات كورونا يف األيام األخيرة

عامال بيونيفرسال أضربوا عن العمل لعدم انتظام األجور وخفضها  2500دار الخدمات:  
 )درب(  ووقف الحوافز الشهرية والتعسف اإلداري للنصف

ىلع حرصت  مصر  سياساتها    السيسي:  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  دمج 
 )الشروق(  وبرامجها التنموية

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/2960877.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5704066
https://www.elwatannews.com/news/details/5704066
https://www.elwatannews.com/news/details/5704066
https://www.elwatannews.com/news/details/5703091
https://daaarb.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-2500%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%a7/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=a5a76d27-c5b3-4ffc-ab3e-0a017083d8ca
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 )الشروق( بناء وطنهم لل الصعاب بتوا قدرتهم ىلع تحمالسيسي: املصريون أث

 )بوابة األخبار(  مصر تودع املشير طنطاوي يف جنازة عسكرية

 ( 12)عربي براء: السياسات االقتصادية والدينية فاقمت االنتحار بمصرخ

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=20092021&id=9ac333b6-3212-41fc-9c99-bf5e5f195ec4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506822/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3
https://arabi21.com/story/1386188/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام( مليار جنيه  11البورصة تتراجع لليوم الثاني ىلع التوالي وتخسر 

 خبار()بوابة األ مع رومانيا  االستثمارات»رجال األعمال« تبحث زيادة 

 )الوطن( مليون دوالر لتطوير التعليم  050بـ البنك الدولي يمّول مصر 

طرح   املالية:  العام    5وزير  خالل  الطروحات  برنامج  ضمن  حكومية    املالي شركات 
 )الشروق(  الجاري

 )املصري اليوم( يستعرض مقترًحا لتصنيع السيارات شرق بورسعيدمدبولي 

 شروق()ال مليار جنيه  12البنك املركزي يطرح سندات خزانة بقيمة  

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/2961253.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3505757/1/-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3505757/1/-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3505757/1/-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-
https://www.elwatannews.com/news/details/5703274
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=154851a7-efce-49be-93e2-aefe79cbb2c1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2421043
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=6be6ea1f-60f7-4973-8171-9c5099497e57
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=6be6ea1f-60f7-4973-8171-9c5099497e57
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=6be6ea1f-60f7-4973-8171-9c5099497e57
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 )بوابة األخبار( ر دوالر مالحة خالل عاممليا  5.84قناة السويس تسجل 

 )الوطن(  مليار جنيه خسائر الزحام سنويا  40تقرير: 

 )الوطن(  جنيه حدا أدنى لألجور أول يناير 2400ص يستعد لصرف القطاع الخا

   نفس الوقت سفن يف  6رئيس قناة السويس: قريبا يتسع املجرى املالحي إلى  
 )الشروق(

السيادي. مصر  لصندوق  ملكيتها  نقل  إيكونومبعد  أجنبية    3بلس”:    ي.”  شركات 
 )درب( % من محطات كهرباء الرياح بالزعفرانة30تسعى لشراء 

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/3506352/1/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-584-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AE
https://www.elwatannews.com/news/details/5704249
https://www.elwatannews.com/news/details/5704969
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=d1e022bb-d62d-4c4a-b899-9e389a9e4883
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a5/
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 ي املجتمع حور ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي  طائرة جديدة للسيسيلإلعالم بتجاهل شراء صحيفة: تعليمات صدرت 

 )الوطن(  الحديدي ترد ىلع ادعاءات االحتكار الفني: اتهام غير واقعي

 )الشروق(   السيسي بمساندة كل الدول العربية   من   رئيس األىلع لإلعالم: توجيهات

 ( 21ربي )ع " تحرج مسؤولة سابقة بمصر بسؤال عن املعارضينBBCمذيعة "

 التعليم 

 )درب( يضع ضوابط التطوع لسد عجز املدرسين شوقييها..  جن 20الحصة بـ  

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/1386079/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/5704663
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=c2e4d6aa-bbbd-46a2-8064-33fbbc19f470
https://arabi21.com/story/1386138/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-BBC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d9%80-20-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%b6%d8%b9-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7/
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 الصحة 

 )بوابة األهرام( وفاة 22و حالة جديدة بفيروس كورونا..   679الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األخبار(  معركتنا مع الفكر املتطرف لم تنته األوقاف:وزير 

شيخ األزهر ناعيا املشير طنطاوي: بطل من طراز خاص وعبر بسفينة الوطن إلى بر 
 )بوابة األهرام(  األمان

 األقباط

 )بوابة األهرام( كان جزًءا من قيادة البالد يف فترة مهمة  :طنطاويتواضروس ناعيا 

 )بوابة األخبار( تواضروس يستقبل السفير الكندي يف املقر البابوي بالقاهرة

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/2961932.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3505833/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/2962013.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2962014.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506073/1/%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-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7
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 )بوابة األخبار( ضروس يستقبل سفيرين وقنصلين وات

 أخرى

 )الوطن(  انتحار طالب طب من أىلع جامعة خاصة بأكتوبر: »آسف سامحوني«

 )درب( )فيديو( بدمنهور  بال مياه.. قصة ملحمة أهلية إلخماد حريق املطافئسيارة 

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/3506065/1/%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-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/5703961
https://daaarb.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a1-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ر()بوابة األخبا القوات املسلحة تنعى املشير طنطاوي

   اليوم السابع(): فقدت اليوم أبا ومعلًما طنطاويالسيسى ينعى املشير 

)بوابة األخبار(  وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني خالل زيارته الرسمية ملصر

ملشترين العامليين مقارنة  ملاذا لم يتعاقد ىلع طائرات رافال إال عدد قليل من ا
 )الدفاع العربي( بطائرات يوروفايتر تايفون؟ 

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/3506831/1/%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%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506831/1/%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%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506831/1/%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%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%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%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7/5468369
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%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%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7/5468369
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%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%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7/5468369
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506122/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.defense-arabic.com/2021/09/20/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d8%af/
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 السابع(  )اليوم متعرف ىلع طبيعة املشاركات املصريات فى عمليات حفظ السال

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/9/20/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5467572
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 تطورات املشهد السيناوي
 )بوابة األهرام(   ددا من املشروعات لتنمية شبه جزيرة سيناءالسيسي يفتتح ع

 

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/2962012.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 )الوطن(  للنهايةأشهر مع اإليقاف يصل بالقضية  3بـ كمة الحكم ىلع سيدة املح

م يف القضية  منظمات جديدة من االتها  4القرار السادس.. قاضي التحقيق يستبعد  
 )درب( تقبل وجمعية التنمية: املركز املصري وأندلس ودار املس173

منى  اب من عالء.. و ” انتظارا لجو 2لليوم الثاني.. ليلى سويف أمام “شديد الحراسة 
 )درب(  سيف: سّلمت خطابين أحدهم ملأمور السجن

: فوجئت بوجود اسمي من فترة قصيرة وإن  173أحمد ماهر عن استبعاده من القضية  
 (درب) ءفيه تحقيقات وأنا ماعرفش.. ألف مبروك ليا ولباقي الزمال

  

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/5704621
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%af-4-%d9%85%d9%86%d8%b8/
https://daaarb.com/%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-173-%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%a6%d8%aa/
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اجع لليو  ي عل التواىلي وتخش  البورصة تي 
 4 ............................................. مليار جنيه )بوابة األهرام(  11م الثاب 

 4 ....................................................... ة األخبار(»رجال األعمال« تبحث زيادة االستثمارات مع رومانيا )بواب

 4 ....................................................... مليون دوالر لتطوير التعليم )الوطن(   500الدوىلي يمّول مرص بـ البنك 

وق( 5وزير المالية: طرح   كات حكومية ضمن برنامج الطروحات خالل العام الماىلي الجاري )الشر  4 ................... رسر

ق بورسعيد )المرصي اليوم(  ًحا لتصنيع السيارات رسر  4 ................................................ مدبوىلي يستعرض مقي 

وق( 12البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة   4 ......................................................... مليار جنيه )الشر

 5 .................................................... مليار دوالر مالحة خالل عام )بوابة األخبار( 5.84قناة السويس تسجل 

 5 ............................................................................. مليار جنيه خسائر الزحام سنويا )الوطن(  40تقرير: 

 5 ............................................ جنيه حدا أدب  لألجور أول يناير )الوطن(  2400القطاع الخاص يستعد لرصف 

وق( 6رئيس قناة السويس: قريبا يتسع المجرى المالحي إىل   ي نفس الوقت )الشر
 5 ................................. سفن ف 

اء   3بعد نقل ملكيتها لصندوق مرص السيادي..” إيكونومي بلس”:  كات أجنبية تسىع لشر % من محطات  30رسر

 5 ....................................................................................................... كهرباء الرياح بالزعفرانة )درب(

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

ي  اء طائرة جديدة للسيسي )عرب   6 ...................................... (21صحيفة: تعليمات صدرت لإلعالم بتجاهل رسر

: اتهام غير واقىعي )الوطن( الحديدي ترد عل اد ي
 6 ......................................................... عاءات االحتكار الفي 

وق(  6 ........................................ رئيس األعل لإلعالم: توجيهات من السيسي بمساندة كل الدول العربية )الشر

ي " تحرج مسؤولة سابقة بمرص بسؤال عن المعار BBCمذيعة "  )عرب 
 6 .............................................. ( 21ضير 

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

ي يضع ضوابط التطوع لسد عجز المدرسير  )درب(  20الحصة بـ 
 6 ............................................. جنيها.. شوف 

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

وس كورونا.. و  679الصحة: تسجيل   7 ............................................ وفاة )بوابة األهرام( 22حالة جديدة بفير

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

 7 ............................................................. وزير األوقاف: معركتنا مع الفكر المتطرف لم تنته )بوابة األخبار(

 7 .......... ز خاص وعي  بسفينة الوطن إىل بر األمان )بوابة األهرام(شيخ األزهر ناعيا المشير طنطاوي: بطل من طرا

 7 .......................................................................................................................................... األقباط

ة مهمة )بواب ي في 
وس ناعيا طنطاوي: كان جزًءا من قيادة البالد ف   7 ......................................... ة األهرام( تواض 

ي المقر البابوي بالقاهرة )بوابة األخبار( 
وس يستقبل السفير الكندي ف   7 ............................................... تواض 

ين وقنصلير  )بوابة األخبار(  وس يستقبل سفير  8 ............................................................................ تواض 

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

« )الوطن(  ي
 8 ......................................... انتحار طالب طب من أعل جامعة خاصة بأكتوبر: »آسف سامحوب 

ئ بال مياه.. قصة ملحمة أهلية إلخماد حريق بدمنهور )فيديو( )درب(  8 ....................................... سيارة المطاف 

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

 9 .........................................................................  طنطاوي )بوابة األخبار( القوات المسلحة تنىع المشير 

 9 ....................................................... السيس ينىع المشير طنطاوي: فقدت اليوم أبا ومعلًما )اليوم السابع( 

ي خالل زي
ه اليمي  ي نظير

 9 .................................................. ارته الرسمية لمرص )بوابة األخبار(وزير الدفاع يلتف 

ين العالميير  مقارنة بطائرات يوروفايي  تايفون؟ )الدفاع  لماذا لم يتعاقد عل طا ئرات رافال إال عدد قليل من المشي 

) ي  9 ..................................................................................................................................... العرب 

 10 ....................................... ف  عمليات حفظ السالم )اليوم السابع(تعرف عل طبيعة المشاركات المرصيات 

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

وعات لتنمية شبه جزيرة سيناء )بوابة األهرام( السيسي يفت  11 ........................................... تح عددا من المشر

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

 12 ....................................... طن(صل بالقضية للنهاية )الو أشهر مع اإليقاف ي 3الحكم عل سيدة المحكمة بـ 

ي التحقيق يستبعد 
ي القضية  4القرار السادس.. قاص 

: المركز المرصي وأندلس  173منظمات جديدة من االتهام ف 

 12 ........................................................................................... ودار المستقبل وجمعية التنمية )درب(

.. ليل سويف أمام “شديد الحراسة  ي
مت خطابير  أحدهم  2لليوم الثاب 

ّ
” انتظارا لجواب من عالء.. ومي  سيف: سل

 12 ................................................................................................................ لمأمور السجن )درب( 

ة وإن فيه تحقيقات وأنا ماعرفش..  : ف 173اهر عن استبعاده من القضية أحمد م ة قصير وجئت بوجود اسمي من في 

ي الزمالء )درب(
وك ليا ولباف   12 ............................................................................................... ألف مي 

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/

