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 ر ــمص
 August 2020 12||  149العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إثيوبيا تواصل التصعيد: مصر تحاول احتكار املياه  
 وافق ىلع إنشاء سد ىلع النيل   2015نورالدين: إعالن مبادئ   
 وزير التنمية املحلية يناشد املواطنين النزول إلى اللجان االنتخابية  
 ساحات بعض املحاصيل وتتوعد بالغرامات سد النهضة: مصر تقلص م  
 “قدرات فائقة" تخريج مقاتلين بـ  ب رئيس األركان: مهتمون   
 . عربة همر تابعة للجيش املصري يستهدف  تنظيم والية سيناء   
احتجاز الصحفية رشا منير وزميل مصور بقسم أول أكتوبر بسبب تغطيتهما   

 . النتخابات مجلس الشيوخ 
 

 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
 )الشروق( احتكار املياهإثيوبيا تواصل التصعيد: مصر تحاول 

 )بوابة األخبار(   سامح شكري يغادر لبنان بعد زيارة رسمية

 )الشروق(وزير الخارجية: لبنان يحتاج إلى »توجه جديد« يعيد الثقة 

 )الشروق( : سنوفر جسرا بحريا إلعادة إعمار بيروت شكري

 )بوابة األهرام(املوجة الرابعة من الجسر الجوي املصري إلى لبنان تصل غدا 

 )الشروق(  د القوميبالعي يالسيسي يهنئ نظيره التشاد 

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=11082020&id=b54f280f-5486-48d3-abeb-b15a76982b98
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3096375/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020&id=ba8e9418-5d9e-4e8e-851d-d35d5b33b19e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020&id=e6380f6b-3d6b-4123-9976-ba39b58eb694
http://gate.ahram.org.eg/News/2448705.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020&id=2baacc9a-9d8d-4186-b9b8-21e9a033550e
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 )درب( ىلع إنشاء سد ىلع النيلوافق   2015نورالدين: إعالن مبادئ 

  

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%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-2015-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1902-%D9%88/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الشروق(  واطنين النزول إلى اللجان االنتخابيةوزير التنمية املحلية يناشد امل

 )الشروق(  انطالق ثاني أيام تصويت املصريين بالداخل يف انتخابات الشيوخ

 )بوابة األهرام(   لجان االنتخابيةال  "الحرية املصري": إقبال السيدات وكبار السن ىلع

  

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=11082020&id=563c45b7-ec9a-46ec-b6ee-15c15fe98bc5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12082020&id=7e1277f9-b963-48bc-a393-b834f7869f65
http://gate.ahram.org.eg/News/2448723.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
"كوفيد ملواجهة  ملصر  املالية  املساعدة  حول  تقريره  يصدر  الدولي    " 19-النقد 

 )انتربرايز(

اتفاقية بقيمة   اإلعمار« يوافق ىلع  لبنك مصر   100»األوروبي إلعادة   مليون دوالر 
 )بوابة األخبار( 

 )الشروق( صرف الدفعة الثالثة للعمالة املتضررة من تداعيات كورونا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://enterprise.press/ar/stories/2020/08/11/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3096283/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7----%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020&id=f120d3e6-eecc-45f6-adac-743ab1ffaba9
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق( أسامة كمال بعد عودته للشاشة: أرجو أن أكون عند حسن ظنكم 

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 24و رونا.. حالة جديدة لفيروس كو  168الصحة: تسجيل 

 الزراعة

 )الشروق(  دين من »مشروع البتلو«يمليونا قروضا للمستف   650»الزراعة«: مليار و

 ( 21)عربي  سد النهضة: مصر تقلص مساحات بعض املحاصيل وتتوعد بالغرامات

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=12082020&id=dd2dc70d-a30c-461d-b051-7bf6bf859145
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3096449/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-168-%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%88-24-%C2%A0%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020&id=194ddd83-f4b3-4f77-81b6-53588700a213
https://arabi21.com/story/1292267/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 األقباط

 )بوابة األهرام( يستقبل وفدا من مركز معلومات مجلس الوزراء  سضروتوا

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/2448708.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الشروق( يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف املعلمين  حجازي

 )روسيا اليوم(  قدرات فائقة"“بـ : مهتمون يف تخريج مقاتلين األركانرئيس 

 )الشروق(وزير اإلنتاج الحربي يدلي بصوته يف انتخابات الشيوخ 

 ( 21)عربي زورق تركي مدنيإصابات بإطالق البحرية اليونانية النار ىلع 

 )الجزيرة( الجيش اإلثيوبي: مستعدون لحماية سد النهضة من أي هجوم

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=11082020&id=fb9eb258-993b-4d9e-9633-6f42b9940f63
https://arabic.rt.com/middle_east/1143364-%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%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020&id=d040b947-8d27-4b73-a4d2-407d2e2001ad
https://arabi21.com/story/1292233/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 تطورات املشهد السيناوي
ية سيناء استهداف عربة همر تابعة للجيش املصري جنوب قرية  أعلن تنظيم وال-

 )الرابط(رابعة 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/1293169355023355909/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
بسب أكتوبر  أول  بقسم  مصور  وزميل  منير  رشا  الصحفية  احتجاز  بدر:  ب  عمرو 

 )درب(  تغطيتهما النتخابات مجلس الشيوخ

حبس   تجديد  تؤجل  الجنايات  الصفافير”..  “مظاهرة  قضية  لتعذر    9يف  متهمين 
 )درب(  نقلهم من محبسهم 

 )درب( مستلزمات لعالء من عدممنى سيف: والدتي تنتظر التعليمات حول إدخال 

 )درب( منذ أسبوع  حعبد الفتاليلي سويف تتسلم من السجن خطابا كتبه عالء 

 ( الجزيرة) سنوات ىلع فض "رابعة".. هل ُدفنت العدالة مع ضحايا املذبحة؟  7

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%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84/
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a4%d8%ac/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%af%d8%ae/
https://daaarb.com/%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7/
http://mubasher.aljazeera.net/news/7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AF%D9%8F%D9%81%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9%D8%9F
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ول إىل اللج وق( وزير التنمية المحلية يناشد المواطنير  الي    2 .............................................. ان االنتخابية )الشر

وق( ي انتخابات الشيوخ )الشر
ي أيام تصويت المرصيير  بالداخل ف 

 2 ................................................ انطالق ثان 

 2 .................................... "الحرية المرصي": إقبال السيدات وكبار السن عىل اللجان االنتخابية )بوابة األهرام(

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

برايز(19-هة "كوفيدالنقد الدوىلي يصدر تقريره حول المساعدة المالية لمرص لمواج   3 .............................. " )انير

ي إلعادة اإلعمار« يوافق عىل اتفاقية بقيمة   3 .................... مليون دوالر لبنك مرص )بوابة األخبار( 100»األورون 

وق( رة من تداعيات كورونا )الشر  3 ........................................................ رصف الدفعة الثالثة للعمالة المترص 

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

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

وق(   4 ................................................ أسامة كمال بعد عودته للشاشة: أرجو أن أكون عند حسن ظنكم )الشر

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

وس كورونا.. و  168الصحة: تسجيل   4 ..................................... وفاة )بوابة األخبار(  حالة 24حالة جديدة لفير

 4 .......................................................................................................................................... الزراعة

وق( 650»الزراعة«: مليار و وع البتلو« )الشر  4 ....................................... مليونا قروضا للمستفيدين من »مشر

ي   4 ...................................... ( 21سد النهضة: مرص تقلص مساحات بعض المحاصيل وتتوعد بالغرامات )عرن 

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

وس يستقبل وفدا من مركز معلومات مجلس الوزراء )بوابة األهرام(  5 ................................................. توارص 

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

وق( حجازي  6 .......................................... يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمير  )الشر

ي تخريــــج مقاتلير  بـ “قدرات فائقة" 
 6 .................................................. )روسيا اليوم(رئيس األركان: مهتمون ف 

وق(  ي انتخابات الشيوخ )الشر
ي يدىلي بصوته ف   6 ............................................................... وزير اإلنتاج الحرن 

ي  ي )عرن 
 6 ...................................................... ( 21إصابات بإطالق البحرية اليونانية النار عىل زورق تركي مدن 

: مستعدون لحماية سد النهضة من أي هجوم )الجزيرة(  ي  6 ................................................... الجيش اإلثيون 

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

 7 ... أعلن تنظيم والية سيناء استهداف عربة همر تابعة للجيش المرصي جنوب قرية رابعة بشمال سيناء. )الرابط( -

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

عمرو بدر: احتجاز الصحفية رشا منير وزميل مصور بقسم أول أكتوبر بسبب تغطيتهما النتخابات مجلس الشيوخ  

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

 .” ي قضية “مظاهرة الصفافير
 8 ........ متهمير  لتعذر نقلهم من محبسهم )درب(  9. الجنايات تؤجل تجديد حبس ف 

ي تنتظر التعليمات حول إدخال مستلزمات لعالء من عدم )د
 8 ....................................... رب( من  سيف: والدنر

 8 ............................................ ليىلي سويف تتسلم من السجن خطابا كتبه عالء عبد الفتاح منذ أسبوع )درب( 

 8 ......................................... سنوات عىل فض "رابعة".. هل ُدفنت العدالة مع ضحايا المذبحة؟ )الجزيرة(  7

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/

