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 September 2021 23||  426العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 جنرال إسرائيلي محذرا "بينيت": مصر تعد لنا فخا دون منفذ   
 أمريكية ىلع مستوى وزيري الخارجية بنيويورك    - مباحثات مصرية   
 حفتر يتنحى عن منصبه مؤقتا من أجل الترشح لالنتخابات   
 مليارات دوالر خالل أيام    3بلومبرج: مصر تطرح سندات دولية بـ   
الجامعة ىلع املشاركة يف محو األمية  خبير تعليمي ينتقد إجبار طالب   

 كشرط للتخرج: الدولة تتنصل من مسؤوليتها  
 سنوات آلخرين بخلية "أحرار الشام"    5الحكم باملؤبد ملتهم والسجن   
 .. لليوم الرابع: ليلى سويف أمام “شديد الحراسة” من عالء   عايزين جواب  

 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 جنرال إسرائيلي محذرا "بينيت": مصر تعد لنا فخا دون منفذ

 اليوم(  )املصري مشاورات سياسية سودانية روسية حول سد النهضة

 )بوابة األهرام( السيسي يهنئ الحاكم العام لدولة بليز بذكرى االستقالل 

 )الشروق( السيسي يهنئ رئيس مالطا بذكرى يوم االستقالل 

 )بوابة األخبار(   يلتقي ملكة هولندا لبحث التعاون يف مجال الشمول املالي  شكري

 )اليوم السابع(  العالقات الثنائية يرلندياأل شكري يبحث مع وزير الخارجية والدفاع 

 الشروق() أمريكية ىلع مستوى وزيري الخارجية بنيويورك -مباحثات مصرية 

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/1386550/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%AE%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2422251
https://gate.ahram.org.eg/News/2963215.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=48bb6b0b-6107-40a2-8c1d-123888bc22f9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3509072/1/%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%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://www.youm7.com/story/2021/9/22/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%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%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/5470086
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=be1dd734-fad9-4b81-b0a2-6657e68849d5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=be1dd734-fad9-4b81-b0a2-6657e68849d5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=be1dd734-fad9-4b81-b0a2-6657e68849d5


1 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 September 23 || 426العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 )بوابة األخبار(  سامح شكري يستقبل نظيره الفنلندي بمقر البعثة املصرية

 )بوابة األخبار(  وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة ال يمكن أن تستمر بال نهاية

 )بوابة األخبار(  سامح شكري يشارك يف اجتماع مجموعة مسار برلين حول ليبيا
،

 )بوابة األخبار( شكري يلتقي نظيره الفرنسي لبحث امللفات اإلقليمية والدولية

 ( 21)عربي حفتر يتنحى عن منصبه مؤقتا من أجل الترشح لالنتخابات

 )درب(  سنة  20أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة بعد 

 )بوابة األهرام(  لسيسي يف وفاة املشير طنطاويلالبرهان يبعث ببرقية تعزية 

 )الشروق(  عباس شراقي: إثيوبيا يف طريقها التخاذ قرار أحادي آخر خالل أيام

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/3509105/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508932/1/%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%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-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508863/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508713/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/story/1386611/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b7-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%81/
https://gate.ahram.org.eg/News/2964046.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=c367e3f8-ef8e-4e54-9729-2521b6dc7a90
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن(  غلق نقابة املحامين ملدة ثالثة أيام عقب اكتشاف إصابات بـ»كورونا« 

 )الوطن(  أهالي »نجع سبع« بأسيوط يستغيثون من االستيالء ىلع أراضي للدولة

 )الشروق( لألطفال  العضلي الضمورمليون جنيه لعالج   150بيت الزكاة يخصص  

 )بوابة األخبار( مدبولي: توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام من السيسي 

 )الوطن(  السيسي يكرم الفائزين بميداليات يف دورة األلعاب الباراملبية بطوكيو

  

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/5707489
https://www.elwatannews.com/news/details/5705950
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=e7dceadf-eb07-4dcc-90cb-b73894ab487c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3509395/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/5708377
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق(  مليارات دوالر خالل أيام  3بـ مصر تطرح سندات دولية :  بلومبرج

 مصر والبنك الدولي يطلقان "مشاورات وطنية" حول التنمية وتحقيق املناخ األخضر
 ابة األهرام( )بو

دخل جديدة   الحكومة توقع اتفاقا بحجم أعمال يزيد ىلع مليار جنيه.. لتوفير مصادر
 )الوطن(  لسائقي التاكسي

 التمويل  شركات  إلحدى  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  من  تمويل  جنيه  مليون  80املشاط:  
 )الشروق( الصغر متناهي

 )بوابة األخبار( مليار جنيه لتمويل املشروعات الصغيرة  36نيفين جامع: 

  

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=22092021&id=d8698b43-65c9-4b98-a975-bb598623f93a
https://gate.ahram.org.eg/News/2963369.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2963369.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2963369.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5707522
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092021&id=8d7ea599-0351-4a52-be83-9e17acbf9350
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508982/1/%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7


4 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 September 23 || 426العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن(  إبراهيم عيسى: جماعة اإلخوان حّولت العمل الخيري إلى نشاط انتهازي

 التعليم 

األمية كشرط   الجامعة ىلع املشاركة يف محو  إجبار طالب  خبير تعليمي ينتقد 
 )درب( نيات والحوافزللتخرج: الدولة تتنصل من مسؤوليتها.. وفروا اإلمكا 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(القاهرة ملطار  أسترازينيكا وصول مليون جرعة من لقاح  

 )بوابة األخبار( وفاة 27حالة إيجابية بكورونا.. و   692ة: تسجيل الصح

 )درب(  عوض تاج الدين: ذروة املوجة الرابعة لكورونا يف مصر خالل أسبوعين

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/5708095
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%a5%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%b9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508460/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%E2%81%A7%E2%80%AB%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%E2%80%AC%E2%81%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3509209/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-692-%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%8827
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b0%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
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 الزراعة

 )املصري اليوم( القصب  مزارعيمشاكل  «..  »يزرعون الحلو ويشربون املر

 الطرق واملواصالت

 )الوطن(  مايو« شرق شبرا بسبب تفريغ هوائي  15هبوط أرضي يف شارع »

 األقباط

 )بوابة األخبار(   اإلنجيلية: مشاركة األقباط الحالية يف البرملان قفزة مهمة جدًا

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/2422230
https://www.elwatannews.com/news/details/5707846
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3508576/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84
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)بوابة    مبادرة محبة"“ بـ  مطران الكنيسة املارونية يشكر تواضروس ىلع التعاون  
 األهرام(

 )الوطن(  الكنيسة تحذر من راهب مزيف: لسنا مسؤولين عن أفعاله وتعامالته

 أخرى

 )الوطن( يف حادث تصادم ىلع طريق جمصة الدولي بالدقهلية  11مصرع وإصابة  

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/2963653.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2963653.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5706235
https://www.elwatannews.com/news/details/5706598
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )بوابة األخبار( السيسي يوفد كبير الياوران لتقديم واجب العزاء ألسرة طنطاوي 

 

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/3508948/1/%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%88%D9%81%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
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 تطورات املشهد األمني 
 )اليوم السابع( سنوات آلخرين بخلية "أحرار الشام"    5املؤبد ملتهم والسجن  بحكم  ال

  يوما   45آخرين فى اتهامهم بقضية اآلثار الكبرى    16تجديد حبس عالء حسانين و 
 )اليوم السابع( 

عن خطاب   بحثا  الحراسة”  “شديد  أمام  سويف  ليلى  الرابع:  لليوم  جواب..  عايزين 
 )درب( جهات بالداخلية 4لـ لعالء عبد الفتاح.. وتلغرافات 

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/2021/9/22/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1/5470156
https://www.youm7.com/story/2021/9/22/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8816-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/5469822
https://daaarb.com/%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d9%85/
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