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 August 2020 13||  150العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إثيوبيا تتقدم بنقاط جديدة كل جلسة تفاوض إلفشالها  
 ما دالالت املشهد االنتخابي "الهزيل" ملجلس "شيوخ" مصر؟  
 هكذا لعب اإلعالم املصري دورا "خطيرا" يف شيطنة "رابعة"  
واليونان تنتهك حقوق  وزير الدفاع التركي: االتفاقية املوقعة بين مصر   

 . الشعب املصري 
 . كامل يزور جنوب السودان ويحمل رسالة من السيسي إلى سيلفاكير عباس   
 . 35- مقاتلة سو   30مصر ستحصل رسميا ىلع   
 . متهمين بعد تجاوزهم عامين يف الحبس االحتياطي   ٥إخالء سبيل   

 

 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
 )درب(  إثيوبيا تتقدم بنقاط جديدة كل جلسة تفاوض إلفشالها

 )بوابة األخبار(يتبادالن التهنئة بمناسبة تعيين الحدود   كرياكوسوالسيسي 

 ( 21)عربي مصر واإلمارات تنددان بقصف تركي شمال العراق

 م( )روسيا اليو  تتابع املوضوعاألردنية اختطاف أردني يف مصر ووزارة الخارجية 

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%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d9%88%d9%81%d8%af-%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-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%82/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3097035/1/%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%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9%C2%A0%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
https://arabi21.com/story/1292604/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arabic.rt.com/middle_east/1143795-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1143795-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1143795-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9/
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21عربي) ما دالالت املشهد االنتخابي "الهزيل" ملجلس "شيوخ" مصر؟ 

 )الشروق(  مصطفى بكري: املرأة غطت املشهد يف انتخابات مجلس الشيوخ

 )الشروق( سامح شكري: يجب املشاركة يف االنتخابات إذا كنا حريصين ىلع الوطن  

 )الجزيرة(  مصر: انتخابات مجلس الشيوخ.. حضر املحتفلون وغاب الناخبون

 )الجزيرة(تعلن بدء سفينة "عروج ريس" التنقيب يف البحر املتوسط  تركيا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://m.arabi21.com/story/1292578
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12082020&id=5c6828c8-c165-4644-a32b-3953e3a506e9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12082020&id=330f95db-2b9d-4670-80d5-5e75e2efb5f3
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%88%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%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-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه  19.5املركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة  اليوم.. “

 )بوابة األخبار(مليون جنيه  224البورصة تختتم التعامالت بخسارة  

)بوابة  مليون دوالر جديدة لبنك مصر يف إطار برنامج تيسير التجارة    100املشاط:  
 األخبار(

تجن بشأن  واإلمارات  مصر  بين  االتفاق  ىلع  توافق  الضريبيالحكومة  االزدواج   ب 
 )بوابة األهرام( 

املنقولة املعدات  ىلع  الدولية  الضمانات  اتفاقية  بشأن  جمهوري  )بوابة    قرار 
 األهرام(

 )الشروق(  السيسي يوافق ىلع منحة كورية لتطوير ميكنة امللكية الفكرية

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/4948420
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3096843/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-224-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3096756/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3096756/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2449208.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2449372.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2449372.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13082020&id=84b974f5-28e6-46c1-ad3b-36699b8e5d11
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( 21)عربي هكذا لعب اإلعالم املصري دورا "خطيرا" يف شيطنة "رابعة"

 الصحة 

 )الوطن(  حالة وفاة 26إصابة جديدة بكورونا و 129"الصحة" تسجل 

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( غرق معدية تحمل سيارتين نقل بترعة الرياح البحيري يف البحيرة

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/1292585/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4949156
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13082020&id=a3b9acc9-108d-44cf-b2ec-34d8600ebd79
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 العسكري  املشهدت اتطور 
تن واليونان  مصر  بين  املوقعة  االتفاقية  التركي:  الدفاع  الشعب  وزير  تهك حقوق 

 )روسيا اليوم( املصري وتفقده سلطته البحرية

 )روسيا اليوم( يزور جنوب السودان ويحمل رسالة من السيسي إلى سيلفاكير كامل

 )الدفاع العربي(  35- مقاتلة سو 30مصر ستحصل رسميا ىلع 

 )بوابة األهرام( مصر تدين االستهداف التركي إلحدى مركبات حرس الحدود العراقي 

 )بوابة األخبار( »رئيسا العربية للتصنيع وهيئة االستثمار« يبحثان دعم االستثمار 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1143639-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1143729-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-30-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88-35/
http://gate.ahram.org.eg/News/2449112.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3096902/1/-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 )روسيا اليوم(   يصدر بيانا بشأن املساعدات العاجلة إلى لبنانالجيش املصري 

 )الجزيرة(فرنسا تعزز وجودها العسكري يف املتوسط وتطالب تركيا بوقف التنقيب  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1143701-%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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 تطورات املشهد السيناوي
لليوم الثاني ىلع التوالي يعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة همر تابعو  -

 )الرابط(لعبد.  للجيش املصري يف قرية رابعة غربي مدينة بئر ا

 

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/1293537749396586497/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
 )درب(  الحبس االحتياطيعامين يف متهمين بعد تجاوزهم  ٥سبيل إخالء 

 )الوطن(  النائب العام يهنئ املستشار عبد الله شوضة برئاسة محكمة النقض

النارية بمحافظة    35أشخاص وإصابة    6مصرع   باألسلحة  آخرين يف مشاجرة حادة 
 )درب( الفيوم

 

 
  

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%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%a5-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12082020&id=029ce74d-6cc5-4878-89ec-3df5ad65a560
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-6-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-35-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%af/
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