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 September 2021 24||  427العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 عن دالالت زيارة وزير الدفاع اليمني إلى القاهرة    تساؤالت  
 مليار دوالر    7.25  لسندات الدوالرية ب ل بلومبرج: مصر تجمع طلبات اكتتاب   
جنيه يف الحصة إهانة للمعلمين والعلم    ٢٠نجاد البرعي: إعطاء املدرس   

 يمة اإلنسان يف مصر  والطلبة ولنظام التعليم وق 
. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يعرض  الجيش املصري يسعى القتنائها.  

 إطالق صواريخ الياخونت باتجاه سفن عدوة 
 والية سيناء تنشر تأبينًا ألحد قياداتها  
 أيام”   10“الحمد لله لم تأتيني النوبة القلبية منذ  عبد املنعم أبو الفتوح:   

 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

أهم  نشرة يومية ترصد بإيجاز
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
 )الشروق( العامة لألمم املتحدةوزير الخارجية يلتقي رئيس الجمعية 

 )الشروق( السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

الثاني يعمالن ىلع لم شمل العرب من أجل    هعبد الللك  كرم جبر: السيسي وامل
 )الشروق( موقف موحد لدعم القضية الفلسطينية

 )اليوم السابع(   طنطاويفى وفاة  لسيسيلقادة اإلمارات يقدمون واجب العزاء 

 األخبار()بوابة  وزير الخارجية يجتمع مع نظيريه القبرصي واليوناني

 )بوابة األخبار( »شكري« يلتقي وزراء خارجية كوريا الجنوبية وتنزانيا وإيطاليا 

 )بوابة األهرام(يبحث أوجه العالقات الثنائية مع وزير خارجية النيجر  شكري

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=23092021&id=cd2e3713-1a64-4b97-bfaf-d243f568c441
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=e43c9566-a0f2-45dd-b3f8-2fafdf87a714
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=983e53ea-7331-4f95-877f-0a7cea36097a
https://www.youm7.com/story/2021/9/23/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1/5471047
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3510362/1/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3510362/1/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3510362/1/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3510080/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://gate.ahram.org.eg/News/2965060.aspx
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ينشر   الرئاسي  قم  لسيسياكلمة  املوقع  األمم  خالل  النظم  ة  بشأن  املتحدة 
 )بوابة األهرام( الغذائية

النهضة  سد  بانهيار  يهدد  أرضي  هبوط  من  تحذر  دراسة  الري..  وزير    بمشاركة 
 )الشروق(

 )الشروق(   يبحث يف نيويورك مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون بين البلدين   شكري

ة املصرية إلى ليبيا  عاملة تطورات ملف عودة العمالمدبولي يبحث مع وزير القوى ال
 )الشروق( والعراق

 ( 21)عربي تساؤالت عن دالالت زيارة وزير الدفاع اليمني إلى القاهرة

  

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/2964978.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24092021&id=a5ac369a-bc1f-493e-ba5e-937fe1e0032d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=490faa83-f70f-4bd5-980a-53baa6c1813a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=95f72b3a-c7d2-4a52-ad2e-f7d10f66bed2
https://arabi21.com/story/1386850/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(السيسي يف نسخته السبعين.. معرض »ديارنا« برعاية قرينة 

 )الشروق(  السيسي يعرب عن خالص االحترام والتقدير ألبطال مصر الباراملبيين

 )اليوم السابع(  لخطة القومية إلدارة املخلفات الصلبةاالسيسى يتابع موقف 

 )اليوم السابع(السيسى يعرب عن خالص االحترام والتقدير ألبطال مصر الباراملبيين  

 يتقدم ببالغ ىلع الهواء ضد شخص حرض ىلع قتل وزير األوقاف   مصطفى بكري
 )الشروق(

 )الوطن(  قرارا وزاريا بتخصيص قطع أراض أمالك دولة إلنشاء مباٍن خدمية 15

  

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/3509942/1/%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=7830eae2-b688-4fe5-b594-f1c23060742c
https://www.youm7.com/story/2021/9/23/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9/5471324
https://www.youm7.com/story/2021/9/23/%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%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86/5471122
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=182a3e25-09c0-4a66-a9a6-2dd74792b893
https://www.elwatannews.com/news/details/5708638
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/27763012.pdf
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(نتهي مليار جنيه خالل األسبوع امل 17.3البورصة تخسر  

 )الوطن( برملاني يطالب بإلغاء أو تأجيل ضريبة األرباح الرأسمالية ىلع البورصة 

 )الشروق(عاما  03لـ صر طرحت سندات دولية بآجال تصل بلومبرج: م

 )املصري اليوم(  وزير قطاع األعمال: منفتحون لكل أشكال الشراكة مع القطاع الخاص

  مليار دوالر   7.25مصر تجمع طلبات اكتتاب يف السندات الدوالرية بقيمة    بلومبرج:
 )الشروق(

% ارتفاعا يف حجم التبادل التجاري بين مصر واألردن خالل 30وزيرة الصناعة:  
 )الشروق(  أشهر 6

  

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/2964602.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5709112
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=c66b7d59-7dfc-4afe-874a-4b6267d25b3a
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423156
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=e159957f-8263-46f7-8f1f-fd5111b16aae
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=a9f7d24c-8680-45a2-9935-385cdd574323
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  صحف  10مجلس نقابة الصحفيين يرفض تكويد 

 التعليم 

لبة  جنيه يف الحصة إهانة للمعلمين والعلم والط  ٢٠نجاد البرعي: إعطاء املدرس  
 )درب( ولنظام التعليم وقيمة اإلنسان يف مصر

 الصحة 

تنتج   مصر  الصحة:  فاكسيرا    2وزيرة  لقاح  من  جرعة  أسبوعًيا   - مليون    سينوفاك 
 )بوابة األهرام( 

 )درب(  % من أسرة املستشفيات باملنوفية الستقبال حاالت كورونا50تخصيص  

 )بوابة األخبار( وفاة 31حالة إيجابية بفيروس كورونا.. و  722الصحة: تسجيل 

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=23092021&id=ae84f3da-7116-41ab-9c9e-738d9e36ddf3
https://daaarb.com/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%a2%d9%a0-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
https://gate.ahram.org.eg/News/2964235.aspx
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%b5-50-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3510423/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-722-%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%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
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 األقباط

 )بوابة األخبار( تواضروسلن قبطيين مترجمين وفد روماني يقدم كتابي

 )بوابة األخبار(   «تواضروس يستقبل متفوقين ومعلمين من »املجتمع اإلفريقي 

 أخرى

 )الجزيرة( ي: اإلنتاج الدرامي املصري واحتكار اإلنتاج والفكرصرخة محمد صبح

 )الشروق(  مخازن مصانع ببورسعيد 5اندالع حريق هائل بمصنع جلود و

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/3509936/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3509924/1/%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-%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/9/23/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24092021&id=1ac08666-21e1-45ce-982e-52d793d464e3
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الشروق(  اللواء إسماعيل عثمان: املشير طنطاوي كان له فضل ىلع البلد وعلينا

قتنائها.. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يعرض إطالق  ي يسعى الالجيش املصر
 )الدفاع العربي(  الياخونت باتجاه سفن عدوة صواريخ

 

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=23092021&id=04a37bae-7bd2-4d24-939b-f16b94d42f34
https://www.defense-arabic.com/2021/09/23/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af/
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 تطورات املشهد السيناوي
 ( الرابط) تأبينًا ألحد قياداتهاوالية سيناء تنشر  

 )الشروق(  استمرار فتح وتشغيل معبر رفح البري من الجانبين للعبور واملساعدات

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1440549157362569217
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=a55d9197-9a0d-41e1-bf2a-f28d88e23e2e
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 تطورات املشهد األمني 
رسائل  وأخر  زيارة..  أخر  يف  منه  خطابا  نستلم  لم  الفتوح:  أبو  املنعم  عبد  ه  نجل 

 )درب( أيام”  10“الحمد لله لم تأتيني النوبة القلبية منذ  

مرّوحة   أنا  ليلى سويف:  التوالي..  الخامس ىلع  لليوم  “الخطاب” مستمرة  معاناة 
 )درب( حعبد الفتاومأخدتش جواب من عالء 

  

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%86%d8%ac%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d9%84%d9%85-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3-%d8%b9%d9%84/


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 24 || 427العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

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

وق( ي رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة )الشر
 0 ......................................................... وزير الخارجية يلتق 

وق(  ي )الشر
ن بذكرى اليوم الوطنن يفي  ن الشر ئ خادم الحرمي   0 ....................................................... السيسي يهنن

ي يعمالن عىل لم شمل العرب من أجل موقف موحد لدعم القضية 
: السيسي والملك عبد هللا الثانن كرم جبر

وق(   0 .................................................................................................................. الفلسطينية )الشر

 0 ............................................. قادة اإلمارات يقدمون واجب العزاء للسيسي فن وفاة طنطاوي )اليوم السابع(

ي )بوابة األخبار(وزير ا
صي واليونانن يه القبر  0 ........................................................... لخارجية يجتمع مع نظب 

انيا وإيطاليا )بوابة األخبار(  ن ي وزراء خارجية كوريا الجنوبية وتبن
 0 ............................................... »شكري« يلتق 

 0 .............................................. )بوابة األهرام( شكري يبحث أوجه العالقات الثنائية مع وزير خارجية النيجر 

 1 .................... الموقع الرئاسي ينشر كلمة السيسي خالل قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية )بوابة األهرام(

وق( ي يهدد بانهيار سد النهضة )الشر
 1 .................................. بمشاركة وزير الري.. دراسة تحذر من هبوط أرصن

وق(  ن البلدين )الشر ه الصومالي تعزيز التعاون بي  ي نيويورك مع نظب 
 1 ....................................... شكري يبحث فن

وق(   1 ...............مدبولي يبحث مع وزير القوى العاملة تطورات ملف عودة العمالة المرصية إل ليبيا والعراق )الشر

ي  ي إل القاهرة )عرنر
 1 ......................................................... (21تساؤالت عن دالالت زيارة وزير الدفاع اليمنن

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

.. معرض »ديارنا« برعاية قرينة السيسي )بوابة األخبار( ن ي نسخته السبعي 
 2 ................................................ فن

وق( ن )الشر ام والتقدير ألبطال مرص البارالمبيي   2 ........................................... السيسي يعرب عن خالص االحب 

 2 .............................................. السيس يتابع موقف الخطة القومية إلدارة المخلفات الصلبة )اليوم السابع(

ن )اليوم السابع(  ام والتقدير ألبطال مرص البارالمبيي   2 ..................................... السيس يعرب عن خالص االحب 

وق(  مصطقن بكري يتقدم ببالغ عىل الهواء ضد شخص  2 ........................... حرض عىل قتل وزير األوقاف )الشر

 2 ............................................ قرارا وزاريا بتخصيص قطع أراض أمالك دولة إلنشاء مباٍن خدمية )الوطن(  15

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 3 .................................................... مليار جنيه خالل األسبوع المنتهي )بوابة األهرام(  17.3البورصة تخش  

يبة األرباح الرأسمالية عىل البورصة )الوطن( ي يطالب بإلغاء أو تأجيل ضن
 3 ............................................ برلمانن

ج: م  وق(  30رص طرحت سندات دولية بآجال تصل لـ بلومبر  3 ...................................................... عاما )الشر

اكة مع القطاع الخاص )المرصي اليوم(   3 ................................... وزير قطاع األعمال: منفتحون لكل أشكال الشر

ي السندات الدوالرية بقيمة 
ج: مرص تجمع طلبات اكتتاب فن وق(  7.25بلومبر  3 ......................... مليار دوالر )الشر

ن مرص واألردن خالل 30وزيرة الصناعة:  ي حجم التبادل التجاري بي 
وق( 6% ارتفاعا فن  3 ..................... أشهر )الشر

 4 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 4 ..................................................................................................................................... اإلعالم 

ن يرفض تكويد  وق(  10مجلس نقابة الصحفيي   4 .................................................................. صحف )الشر

 4 ..................................................................................................................................... التعليم 

: إعطاء المدرس   عي ي الحصة إهانة ل  ٢٠نجاد البر
ي  جنيه فن

ن والعلم والطلبة ولنظام التعليم وقيمة اإلنسان فن لمعلمي 

 4 .............................................................................................................................. مرص )درب(

 4 ..................................................................................................................................... الصحة

ا   2وزيرة الصحة: مرص تنتج    4 ....................... سينوفاك أسبوعًيا )بوابة األهرام(  -مليون جرعة من لقاح فاكسب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 September 24 || 427العدد 

2021 

 

 

 

 

 

 

 4 ........................................ % من أرسة المستشفيات بالمنوفية الستقبال حاالت كورونا )درب( 50تخصيص  

وس كورونا.. و  722الصحة: تسجيل   4 ........................................... وفاة )بوابة األخبار(  31حالة إيجابية بفب 

 5 .......................................................................................................................................... األقباط

وس )بوابة األخبار( ن لتواضن جمي  ن مب  ن قبطيي  ي يقدم كتابي 
 5 ........................................................ وفد رومانن

« )بوابة األخبار( ي
ن من »المجتمع اإلفريق  ن ومعلمي  وس يستقبل متفوقي   5 ............................................ تواضن

 5 ............................................................................................................................................ أخرى

: اإلنتاج الدرامي المرصي واحتكار اإلنتاج والفكر )الجزيرة(   5 ............................................ ضخة محمد صبحي

وق(  5اندالع حريق هائل بمصنع جلود و  5 .................................................... مخازن مصانع ببورسعيد )الشر

 6 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

وق(   6 ......................................... اللواء إسماعيل عثمان: المشب  طنطاوي كان له فضل عىل البلد وعلينا )الشر

الجيش المرصي يسىع القتنائها.. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يعرض إطالق صواريــــخ الياخونت باتجاه سفن  

 ) ي  6 ................................................................................................................... عدوة )الدفاع العرنر

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

 ألحد قياداتها )والية 
ً
 7 ..................................................................................... ( الرابطسيناء تنشر تأبينا

وق(  ن للعبور والمساعدات )الشر ي من الجانبي   7 ........................................ استمرار فتح وتشغيل معبر رفح البر

  
 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

ي النوبة القلبية  
ي أخر زيارة.. وأخر رسائله “الحمد هلل لم تأتينن

نجل عبد المنعم أبو الفتوح: لم نستلم خطابا منه فن

 8 .................................................................................................................... أيام” )درب(  10منذ 

.. ليىل سويف: أنا مرّوحة ومأخدتش جواب من عالء عبد   معاناة “الخطاب” مستمرة لليوم الخامس عىل التوالي

 8 ............................................................................................................................. الفتاح )درب(

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/

