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 September 2021 22||  425العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مسؤولة إسرائيلية تدعو ملزيد من التنسيق األمني مع مصر   
 تصريح جديد من السيسي: تعنت إثيوبيا يهدد أمن واستقرار املنطقة   
 بحضور السيسي.. جنازة عسكرية مهيبة لوداع املشير طنطاوي   
 تويف طنطاوي ونعاه السيسي بحرقة.. كيف ذكره النشطاء؟   
 رئيس »اإلنجيلية«: سأنقل للكونجرس حرية التعبير غير املسبوقة يف مصر   
 القوات البحرية املصرية تحتل مرتبة متقدمة عاملًيا   
 ضجة وتكهنات بعد أنباء بشأن “عفو رئاسي” وشيك عن سجناء سياسيين  
 معاناة متفاقمة تهدد معتقلي مصر.. وتدهور بحالتهم النفسية  

 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
 ( 21)عربي مسؤولة إسرائيلية تدعو ملزيد من التنسيق األمني مع مصر

السيسي من  جديد  املنطقة  :تصريح  واستقرار  أمن  يهدد  إثيوبيا  )املصري    تعنت 
 اليوم(

 )بوابة األخبار( أبو مازن يعزي السيسي يف وفاة املشير حسين طنطاوي

 )بوابة األخبار(ملك البحرين يعزي السيسي يف وفاة املشير طنطاوي 

 )الشروق(  طر يرسل برقية تعزية إلى السيسي يف وفاة املشير طنطاويأمير ق

 )الشروق( وزير الخارجية يبحث مع نظيره الرواندي سبل تعزيز العالقات الثنائية 

 )الشروق(البحرين ومصر تبحثان تعزيز التعاون املشترك 

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/1386455/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2422086
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2422086
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507405/1/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%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%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507115/1/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%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%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=f61b6d50-71dd-4f9e-a973-c2ed5ce1031c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=a0c12f8c-f24d-4b83-96d5-d4d83b9e8136
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=c01b1375-dc5d-459d-873a-19868d0e855f
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  ٣مليار م  ٣٤الري: اإلجراءات األحادية تعقد الوضع.. ونستورد  أزمة سد النهضة| وزير  
 )درب(“مياه افتراضية” سنويا 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية ُيجري اتصاًًل هاتفًيا برئيس الوزراء اللبناني

العالقات   بيان مشترك بين »مصر« و »سانت كيتس ونيفيس« لإلعالن عن إقامة 
 )بوابة األخبار( الدبلوماسية 

 هرام()بوابة األ الجمعية العامة لألمم املتحدة أبرز رسائل السيسي أمام

 )بوابة األخبار( الباكستاني يبحثان سبل دعم العالقات الثنائية »شكري« ونظيره 

)بوابة  »شكري« ونظيره التونسي يبحثان يف نيويورك آليات العمل العربي  
 األخبار(

،

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%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508124/1/%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%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508026/1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/2963031.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2963031.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2963031.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507790/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507593/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507593/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA
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 )بوابة األخبار(ملك األردن يعزي السيسي يف وفاة املشير طنطاوي 

 )بوابة األهرام(  يبحث مع نظيره الهندي القضايا محل اًلهتمام املتبادل  شكري

 )بوابة األهرام(   التي شهدتها السودانالفاشلة نقالبية مصر تدين املحاولة اًل

 )الوطن(  خادم الحرمين وولي العهد يعزيان السيسي يف وفاة املشير طنطاوي

 )الشروق(  عالقات التعاون بين البلدين وزير الخارجية ونظيره األوكراني يبحثان

اضطراب   بعوامل  مهدَّد  املتماسكة  القوية  الوطنية  الدولة  مفهوم  السيسي: 
 )الشروق(  متعددة

 )الشروق( السيسي: مصر تحرص ىلع تعزيز حقوق اإلنسان ملواطنيها 

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/3507667/1/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%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%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/2962766.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2963001.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5706754
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=c9d2deb2-5a25-49fa-b5d0-13703cdb6c0f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=a3390d52-17a4-4d63-8980-cfd1513f2a41
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=1176a039-6691-4ceb-ba87-fd94ecf3f784
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الري: إثيوبيا    وزير  وتونس:  النهضة..  وتشغيل سد  عدة سيناريوهات مللء  عرضنا 
 )درب( تعمدت إصدار بيانات فيها مغالطات بشأن تحركنا

قائمة  المفسدين. _#أوصموا يمنية ودولية يطلقون حملة “مفسدو السالم” إلعداد  القاهرة ومنظمات  . مركز 

 )درب( باملتاجرين بالصراع يف اليمن

″

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%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a1-%d9%88%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%a3%d9%88%d8%b5%d9%85%d9%88%d8%a7_%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%b3%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( بحضور السيسي.. جنازة عسكرية مهيبة لوداع املشير طنطاوي

أوجه   لها    التحيةالسيسي:  مخططا  كان  مصير  من  مصر  حمى  طنطاوي..  للمشير 
 )بوابة األخبار( 

 اليوم السابع( )  طنطاويشير املأيام ىلع وفاة  3الرئاسة: الحداد العام متحدث 

حمدي   أحمد  الشهيد  لنفق  والتحكم  التشغيل  مبنى  يتفقد  )بوابة    2السيسي 
 األهرام(

السيسي: املشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خالل فترة تولي املجلس  
 )بوابة األهرام( العسكري

 )الوطن(  ماليين جنيه  5لـ عقوبة تسريب البيانات الشخصية.. غرامة تصل 

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/3507432/1/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507102/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1/5468629
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1/5468629
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1/5468629
https://gate.ahram.org.eg/News/2962160.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2962160.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2962105.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5705812
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 )الشروق( املفسدينالسيسي: ربنا لن يصلح عمل 

ضاقت بهم الطرق.. لجنة العمال بـ»التحالف الشعبي«: إضراب عمال يونيفرسال عن  
 )درب( العمل بسبب تأخر الرواتب 

 ( 21)عربي . كيف ذكره النشطاء؟ بحرقة.تويف طنطاوي ونعاه السيسي 

وقف خدمات وإخالء بعض أقسام بالعباسية للصحة النفسية.. وجبهة الدفاع عن  
 )درب( املستشفى: نحذر من كارثة مجتمعية )مستندات(

  

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=21092021&id=c2f52fa1-f6f3-4144-a35b-edcfcf999a40
https://daaarb.com/%d8%b6%d8%a7%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81/
https://arabi21.com/story/1386373/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://daaarb.com/%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
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 تطورات املشهد اًلقتصادي
 هرام( )بوابة األلبورصة تواصل الهبوط.. وتفاقم خسائر السوق ا

 )الوطن(  وزير املالية: إعفاء شركات األدوية من ضريبة القيمة املضافة

 )الشروق(  % خالل أغسطس20 يرئيس قناة السويس: ارتفاع العائد الدوًلر

بقيمة   تعاقدية  مبيعات  تحقق  العقارية«  إيطاليا  ــ  مليارات جنيه خالل   3»مصر 
 )الشروق(  التسعة أشهر األولى من العام

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/2962468.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2962468.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2962468.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5706727
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=69d65ffa-52bc-4f20-b815-964118b572ab
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092021&id=82b021b2-ff8b-43a6-9a51-48bde7527285
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األهرام( وفاة 24و . كورونا. حالة جديدة بفيروس   688الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 ألخبار()بوابة اعربات من قطار النوم عن القضبان بمحطة مصر  3خروج 

 األقباط

)بوابة  يف مصر    رئيس »اإلنجيلية«: سأنقل للكونجرس حرية التعبير غير املسبوقة
 األخبار(

 الوطن( )تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم لدعمه العملية التعليمية 

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/2963109.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508112/1/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508112/1/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508112/1/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507823/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B3%D8%A3%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507823/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B3%D8%A3%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/5705821
https://www.elwatannews.com/news/details/5705821
https://www.elwatannews.com/news/details/5705821
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 العسكري  املشهدت اتطور 
للقوات   الهندسية  القيادة الهيئة  أولويات  رأس  ىلع  سيناء  تنمية  املسلحة: 

 )بوابة األهرام( السياسية

 )الوطن(  القوات املسلحة تنتج فيلما تسجيليا عن املشير طنطاوي: رمز للتضحية

 )بوابة األهرام(   وزارة الدفاع عن املشير طنطاوي"فارس العسكرية املصرية".. فيلم ل

 )بوابة األخبار(  وفاة أحمد إدريس صاحب »شفرة أكتوبر« التي حيرت اإلسرائيليين

)اليوم   EDEX 2021يتفقد معروضات الوزارة املقرر عرضها فى    الحربيوزير اإلنتاج  
 السابع( 

املروحيات   حاملة  سيناريو  نفس  سيحدث  هل  ومصر..  الفرنسية  الغواصات 
 )الدفاع العربي(  امليسترال؟ 

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/2962120.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5706094
https://gate.ahram.org.eg/News/2962785.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507281/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2021/9/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-EDEX/5469577
https://www.youm7.com/story/2021/9/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%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%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-EDEX/5469577
https://www.defense-arabic.com/2021/09/21/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%b3%d9%8a/


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 22 || 425العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 )الدفاع العربي( متقدمة عاملًيا القوات البحرية املصرية تحتل مرتبة 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/09/21/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%af-%d9%85/
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة( ضجة وتكهنات بعد أنباء بشأن “عفو رئاسي” وشيك عن سجناء سياسيين  

 ( 21)عربي معاناة متفاقمة تهدد معتقلي مصر.. وتدهور بحالتهم النفسية

 )الوطن(  مواطًنا مع اًلحتفاظ بـ»املصرية«  48لـ باألسماء.. منح الجنسية األجنبية 

طالق سراحه عيد ميالده الثالث يف الحبس.. أسرة وأصدقاء هشام فؤاد يطالبون بإ
 )درب(قلب اللي يفكر يظلمك(  شما لهو يف يوم ميالده: سامحنا )

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/2021/9/21/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%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%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1386391/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/5706691
https://daaarb.com/%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b5%d8%af%d9%82%d8%a7/
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 0 ........................................................................................................... رجيةتطورات السياسة الخا

ي  ي مع مرص )عرب 
 0 ....................................................... ( 21مسؤولة إرسائيلية تدعو لمزيد من التنسيق األمن 

: تعنت إثيوبيا يهدد أمن واستقرار المنطقة )المرصي اليوم(   0 ................................... ترصي    ح جديد من السيسي

ي وفاة المشير حسير  طنطاوي )بوابة األخبار(
 0 ......................................................أبو مازن يعزي السيسي ف 

ي وفاة المشير طنطاوي )بوابة األخبار(
 0 ........................................................ ملك البحرين يعزي السيسي ف 

وق( ي وفاة المشير طنطاوي )الشر
 0 ................................................ أمير قطر يرسل برقية تعزية إىل السيسي ف 

ه الرواندي سبل تعزيز العالقات ال وق(وزير الخارجية يبحث مع نظير  0 ......................................... ثنائية )الشر

وق( ك )الشر  0 ....................................................................... البحرين ومرص تبحثان تعزيز التعاون المشير

اضية” سنويا   ٣مليار م ٣٤أزمة سد النهضة| وزير الري: اإلجراءات األحادية تعقد الوضع.. ونستورد   “مياه افير

 1 ..................................................................................................................................... )درب(

ي )بوابة األخبار(
 هاتفًيا برئيس الوزراء اللبناب 

ا
جري اتصاًل  1 .................................................... وزير الخارجية يُ

ك بير  »مرص« و »سانت كيتس ونيفيس« لإلعالن عن إقامة العالقات الدبلوماسية )بوابة األخبار(   1 ..... بيان مشير

 1 ..................................................... أبرز رسائل السيسي أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة )بوابة األهرام(

ي يبحثان سبل دعم العالقات الثنائية )بوا
ه الباكستاب   1 .......................................... بة األخبار(»شكري« ونظير

ي )بوابة األخبار(  ي نيويورك آليات العمل العرب 
ه التونسي يبحثان ف   1 ........................................ »شكري« ونظير

ي وفاة المشير طنطاوي )بوابة األخبار(
 2 .......................................................... ملك األردن يعزي السيسي ف 

ه الهندي القضايا محل االهتمام المتبادل )بوابة األهرام(   2 ........................................... شكري يبحث مع نظير

ي شهدتها السودان )بوابة األهرام(
 2 ............................................... مرص تدين المحاولة االنقالبية الفاشلة النر

ي وفاة المشير طنطاوي )الوطن(
 ووىلي العهد يعزيان السيسي ف 

 2 ............................................... خادم الحرمير 

ي يبحثان عالقات ا
ه األوكراب  وق(وزير الخارجية ونظير  2 ............................................. لتعاون بير  البلدين )الشر

وق( د بعوامل اضطراب متعددة )الشر
َّ
: مفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة مهد  2 .......................... السيسي

وق(  : مرص تحرص عىل تعزيز حقوق اإلنسان لمواطنيها )الشر  2 ....................................................... السيسي

وزير الري: عرضنا عدة سيناريوهات لملء وتشغيل سد النهضة.. وتونس: إثيوبيا تعمدت إصدار بيانات فيها  

 3 ........................................................................................................ مغالطات بشأن تحركنا )درب(

#أوصموا_المفسدين.. مركز القاهرة ومنظمات يمنية ودولية يطلقون حملة “مفسدو السالم” إلعداد قائمة  

ي اليمن )درب(
 3 ................................................................................................. بالمتاجرين بالرصاع ف 

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

.. جنازة عسكرية مهيبة لوداع المشير طنطاوي )بوابة األخبار(  4 ........................................... بحضور السيسي

: أوجه التحية للمشير طنطاوي.. حىم مرص من مصير كان مخطط  4 ......................... ا لها )بوابة األخبار( السيسي

 4 ........................................... أيام عىل وفاة المشير طنطاوي )اليوم السابع( 3متحدث الرئاسة: الحداد العام 

 4 ..................................... )بوابة األهرام( 2السيسي يتفقد مبن  التشغيل والتحكم لنفق الشهيد أحمد حمدي 

ة توىلي المجلس العسكري )بوابة األهرام(
: المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مرص خالل فير  4 ..... السيسي

 4 ................................................. ماليير  جنيه )الوطن( 5عقوبة تشيب البيانات الشخصية.. غرامة تصل ل  

وق(  : ربنا لن يصلح عمل المفسدين )الشر  5 ............................................................................... السيسي

اب عمال يونيفرسال عن العمل بسبب تأخر الرواتب   «: إض  ي ضاقت بهم الطرق.. لجنة العمال ب »التحالف الشعن 

 5 ..................................................................................................................................... )درب(

ي طنطاوي ونعاه السيسي ب
ي توف   5 ................................................... ( 21حرقة.. كيف ذكره النشطاء؟ )عرب 

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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: نحذر من كارثة  وقف خدمات وإخالء بعض أقسام بالعباسية للصحة النفسية.. وجبهة الدفاع عن المستشف 

 5 ......................................................................................................... مجتمعية )مستندات( )درب( 

 6 .......................................................................................................... د االقتصاديتطورات المشه

 6 .............................................................. البورصة تواصل الهبوط.. وتفاقم خسائر السوق )بوابة األهرام( 

يبة القيمة المضافة )الوطن(  كات األدوية من ض   6 ....................................................... وزير المالية: إعفاء رسر

وق(20رئيس قناة السويس: ارتفاع العائد الدوالري    6 ............................................... % خالل أغسطس )الشر

ت جنيه خالل التسعة أشهر األوىل من العام  مليارا 3»مرص    إيطاليا العقارية« تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 

وق(   6 .................................................................................................................................. )الشر

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

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

وس كورونا.. و  688الصحة: تسجيل   7 ............................................ وفاة )بوابة األهرام( 24حالة جديدة بفير

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

 7 .................................................. عربات من قطار النوم عن القضبان بمحطة مرص )بوابة األخبار( 3خروج 

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

ي مرص )بوابة األخبار(
 7 ............................. رئيس »اإلنجيلية«: سأنقل للكونجرس حرية التعبير غير المسبوقة ف 

بية والتعليم لدعمه ا وس يتسلم درع وزارة الير  7 ............................................. لعملية التعليمية )الوطن(تواض 

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 8 .................. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: تنمية سيناء عىل رأس أولويات القيادة السياسية )بوابة األهرام(

 8 ....................................... القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا عن المشير طنطاوي: رمز للتضحية )الوطن(

 8 ..................................... "فارس العسكرية المرصية".. فيلم لوزارة الدفاع عن المشير طنطاوي )بوابة األهرام(

ي 
ت اإلرسائيليير  )بوابة األخبار(وفاة أحمد إدريس صاحب »شفرة أكتوبر« النر  8 ........................................  حير

ي يتفقد معروضات الوزارة المقرر عرضها ف     8 .............................. )اليوم السابع( EDEX 2021وزير اإلنتاج الحرب 

) ي ال؟ )الدفاع العرب 
 8 ............ الغواصات الفرنسية ومرص.. هل سيحدث نفس سيناريو حاملة المروحيات الميسير

) ي  9 ......................................................... القوات البحرية المرصية تحتل مرتبة متقدمة عالمًيا )الدفاع العرب 

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

” وشيك عن سجناء سياسيير  )الجزيرة(   10 .................................. ضجة وتكهنات بعد أنباء بشأن “عفو رئاسي

ي   10 ................................................ (21معاناة متفاقمة تهدد معتقىلي مرص.. وتدهور بحالتهم النفسية )عرب 

ا مع االحتفاظ ب »المرصية« )الوطن( 84باألسماء.. منح الجنسية األجنبية ل   
ً
 10 ..................................... مواطن

ي يوم ميالده: سامحنا )ما لهوش  
ي الحبس.. أرسة وأصدقاء هشام فؤاد يطالبون بإطالق رساحه ف 

عيد ميالده الثالث ف 

 10 .................................................................................................... قلب الىلي يفكر يظلمك( )درب(

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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