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 August 2020 14||  151العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي أول رئيس عربي يرحب بالتطبيع بين اإلمارات وإسرائيل   
 بنكيران يصف العريان بالشهيد ويدعو لوقف القتل يف مصر  
 نتنياهو يكّذب اإلمارات: ملتزم بفرض السيادة ىلع أراضي الضفة   
 مليون يورو ملصر ملواجهة كورونا    15السفير الفرنسي بالقاهرة: قدمنا   
 أبو تريكة يعلق ىلع اتفاق التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل.. ماذا قال؟   
 مصر تحاول طمأنة تركيا بشأن الصفقة البحرية مع اليونان   
 قوى مصرية تنعى "العريان" وتطالب باإلفراج عن املعتقلين   
 اآلن؟   أين شركاء السيسي يف مجزرة فض رابعة العدوية  

 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
 )الجزيرة( السيسي أول رئيس عربي يرحب بالتطبيع بين اإلمارات وإسرائيل

 )الوطن(  يثمن جهود االتفاق بين اإلمارات وإسرائيل وأمريكا 

 )بوابة األخبار(   الرئيس السيسي يهنئ »بن زايد« هاتفيا باتفاقية السالم اإلماراتية

 ( 21)عربي رئيس وزراء مصر يزور السودان ىلع وقع أزمة سد النهضة

 ( 21)عربي بنكيران يصف العريان بالشهيد ويدعو لوقف القتل يف مصر

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%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4950112
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3097536/1/%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%87%D9%86%D8%A6--%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF--%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1292778/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1292747/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 ( 21)عربي نتنياهو يكّذب اإلمارات: ملتزم بفرض السيادة ىلع أراضي الضفة

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/1292806/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  أول تعليق من التنمية املحلية بعد حادث »معدية البحيرة«

 )الشروق(  استمرار دعم الحرف اليدوية واملنتجات التراثيةالسيسي يوجه ب

 )الجزيرة( عصام العريان.. عاش إصالحيا ومات سجينا 

)بوابة    الجريدة الرسمية تنشر قرار مد خدمة أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس
 األهرام(

قرار   تنشر  الرسمية  النقض  ب  السيسيالجريدة  رئيسا ملحكمة  تعيين عمر شوضة 
 )بوابة األهرام( 

  

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/3097381/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB--%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13082020&id=91172674-61e4-47ff-a2d8-b655feae44c7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2449685.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2449685.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2449686.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( % قبل اجتماع "املركزي"3.811بـ مليار جنيه محليا   42"املالية" تقترض 

 )بوابة األخبار( البنك املركزي يثبت أسعار الفائدة يف سابع اجتماعاته

 )بوابة األخبار(   السيسي يوجه الحكومة بتوفير مناخ داعم لقطاع الصناعات الثقيلة

 )الشروق(  ستثمار املباشرالرئيس التنفيذي لشركة »زارو« لال  يلتقيرئيس الوزراء 

 )الشروق(  مليون يورو ملصر ملواجهة كورونا 15السفير الفرنسي بالقاهرة: قدمنا 

 )الوطن(  ألف جنيه خالل عام 199.7يبة أرباح القطاع  البترول: انخفاض ضر

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/4950106
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3097511/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3097457/1/%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%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13082020&id=17e4eb64-45ac-47d1-9ebd-cbe94fe465bf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082020&id=2df57a80-bd13-4a04-a04c-3f887a91a5f8
https://www.elwatannews.com/news/details/4949522
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الشروق(  عمرو أديب: بن زايد أنقذ قطعة أرض عربية قبل أن يتم ضمها

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة  22حالة جديدة لفيروس كورونا.. و   145الصحة: تسجيل 

 )املصري اليوم( رة الصحة: السيسي يهدف لعالج مليون أفريقي ىلع األقلوزي

 الزراعة

 )الشروق(  ألف طن قمح روسي 415التموين تتعاقد ىلع شراء 

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=13082020&id=20b3ac77-763c-41f2-8ac1-6dce2e782f00
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3097610/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-145-%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%8822%C2%A0%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2011170
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13082020&id=c4f6a5a8-5e00-4882-9779-9a8ce194ad38
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 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام(   متنها سيارات وعدد من املواطنينلغرق عبارة البحيرة وىلع    فيديو

 )بوابة األهرام(هبوط أرضي بالسوق السياحية يف أسوان 

 )الوطن(  أيام للصيانة 3غلق نفق النهضة جزئيا ملدة 

 أخرى

 )الجزيرة(   أبو تريكة يعلق ىلع اتفاق التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل.. ماذا قال؟ 

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/2449389.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2449502.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4950234
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F
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 العسكري  املشهدت اتطور 
MEE( 21)عربي  : مصر تحاول طمأنة تركيا بشأن الصفقة البحرية مع اليونان 

 ( 21)عربي البنتاغون يعرب عن قلقه إزاء التوترات يف شرق 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/1292691/MEE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1292852/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي تنعى "العريان" وتطالب باإلفراج عن املعتقلين قوى مصرية

 ( 21)عربي أين شركاء السيسي يف مجزرة فض رابعة العدوية اآلن؟ 

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/1292794/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1292837/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
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