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 August 2020 4||  143العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

   سفارة الكويت بالقاهرة تستهجن دعوات حرق علمها  
 ضحية جديدة.. مقتل عامل مصري برصاص شاب أردني  
 "السيسي خربها".. إخفاقات السيسي تجتاح منصات التواصل  
 تفاصيل جديدة عن الجنود املصريين يف سوريا  
 م تركيا بانتهاك سيادتها يف البحر املتوسط مصر تته  
 صفقة غواصات أملانية ملصر تثير جدال يف إسرائيل  
 تعامل يف مداهمة يف #بئر العبد   املكارم إثر مصرع العقيد إسالم أبو   

 
 

 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
 )بوابة األخبار( مللء سد النهضة  األحاديوزير الري: نعترض ىلع اإلجراء 

 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يجري اتصاال هاتفيا بنظيره الجزائري 

 )بوابة األهرام( صريين املقتولين يف السعودياستصدار تأشيرة الخروج لجثماني امل

 )بوابة األهرام(  تضامنها مع السودان إثر انهيار سد "بوط"الخارجية: مصر تعرب عن  

 )بوابة األهرام( مارات لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السيسي يهنئ اإل

 )بوابة األهرام(مصر تعترض ىلع أعمال تركيا يف البحر املتوسط 

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/3092242/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A--%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2445170.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2445381.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2445176.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2444933.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2445023.aspx
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 )بوابة األهرام( األمم املتحدة إلى مكافحة جرائم االتجار بالبشر مصر تدعو يف 

 )بوابة األهرام(سفارة الكويت بالقاهرة تستهجن دعوات حرق علمها 

 )بوابة األهرام( وزارة الخارجية تؤكد قوة العالقات األخوية بين مصر والكويت 

 )الجزيرة( مصر: الكويت ستراجع قرار حظر الطيران إلى القاهرة

الروصيرص«  »سد  سالمة  يؤمن  وإثيوبيا  مصر  مع  اتفاق  بتوقيع  يطالب    السودان 
 )املصري اليوم(

 )الجزيرة( ضحية جديدة.. مقتل عامل مصري برصاص شاب أردني 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2444813.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2444731.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2444791.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2006171
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة( تمثال "مصر تنهض" يثير عاصفة من الجدل 

 )بوابة األخبار( نتخابات  االحث الناخبين ىلع املشاركة يف  تحمالت مرشحي الوفد   

مصر لخدمة  وطنية  حملة  صوتك"  تسمع  مستنية  "مصر  الوطنية:    الحركة 
 )الوطن(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%B6-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092306/1/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://www.elwatannews.com/news/details/4933324
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه الثالثاء 37.5"املركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 

 )بوابة األهرام(مليار جنيه  ٢٢٥معيط: االستثمارات الحكومية تفوق  

 )بوابة األهرام( بنك مصر يمنح قروضا للمصايف

 )الوطن(  جنيها ضريبة دخل  35املالية: استقطاع 

 )املصري اليوم( مليار جنيه  14.6ألف مشروع بتكلفة  150»شعراوي«: تمويل 

  

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/4932446
http://gate.ahram.org.eg/News/2445086.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2445134.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4930914
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2005197
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الجزيرة( تجتاح منصات التواصل السيسي"السيسي خربها".. إخفاقات 

 التعليم 

 )بوابة األخبار(  إعالن نتيجة الثانوية يف الثانية ظهًرا

 الصحة 

 )الوطن(  154كورونا بين األعضاء إلى عضو األطباء يعلن ارتفاع حصيلة وفيات 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 23و حالة جديدة لفيروس كورونا..   157الصحة: تسجيل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092381/1/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%8B%D8%A7..-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-
https://www.elwatannews.com/news/details/4932448
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3092341/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-157-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-23--%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 األقباط

 )بوابة األخبار(   رئيس اإلنجيلية: اليوم نفتح كنائسنا والسماح بالعبادة األحد

 أخرى

 )الجزيرة(  فدانا زراعيا وانفجار بمستودع ألسطوانات الغاز 20حريق يلتهم  

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/3092075/1/%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%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-20-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي  عن الجنود املصريين يف سوريا  تفاصيل جديدة

 ( 21)عربي " الروسية؟ 35شراء مقاتالت "سوملاذا ترفض أمريكا عزم مصر 

 (21)عربي  مصر تتهم تركيا بانتهاك سيادتها يف البحر املتوسط

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/1290157/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1290343/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8835-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1290010/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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الطلبة   من  جديدة  دفعة  الرياضية قبول  العسكرية  باملدارس  رياضيًا    املوهوبين 
 )بوابة األخبار( 

 )الجزيرة(  صفقة غواصات أملانية ملصر تثير جدال يف إسرائيل

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/3092101/1/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الرابط(. جموعة من مقاتلي والية سيناء يحتفلون بعيد األضحىصور مل -

لعبد  ر اتعامل يف مداهمة يف #بئ  إثر  األنصارياملكارم    أبو  إسالمالعقيد    تم مصرع-
 )الرابط(. بشمال سيناء 

 

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/1289934707375738883/photo/1
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1288221108655788033
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 تطورات املشهد األمني 
  19نزيال بمناسبة عيد األضحى.. والوزارة: اإلفراج بالعفو الرئاسي عن    770اإلفراج عن  

 )درب( ألف مسجون منذ مارس املاضي

 )درب( »الخارجية«: نتابع التحقيقات حفاظا ىلع حقوق املجني عليهما

  

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%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-770-%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b6%d8%ad%d9%89-%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82/
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