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 August 2020 17||  152العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 NYT خوف األنظمة من الربيع العربي دفعها لحضن نتنياهو : 
 نقابة أطباء مصر تنعي عصام العريان ثم تعتذر    
 جنيهات.. "تذكرة مترو األنفاق" تاريخ من زيادة السعر   10قروش لـ    10من   
 ” الدلتا للكيماويات” لعمال مصنع   اعتصام  
 . وزير الدفاع اليوناني واملصري يناقشان آخر تطورات املتوسط  
 . املخابرات العامة ناعيه سمير اإلسكندراني: نموذج فريد وبطل  
 . مصر تنوي التوسع يف أسطولها من لنشات الدورية البحرية  
 ماراتي جدار الصمت يف الشارع املصري؟ ملاذا لم يكسر التطبيع اإل  

 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
NYT( 21)عربي : خوف األنظمة من الربيع العربي دفعها لحضن نتنياهو 

 )بوابة األخبار(مصر تدين هجمات  الحوثي ىلع األراضي السعودية 

ينظم   قانونا  ملزم  اتفاق  إبرام  أجل  من  التفاوض  أهمية  تؤكد  مصر  "الخارجية": 
 )بوابة األهرام( عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة

 (21)عربي رئيس وزراء إثيوبيا يهنئ ابن زايد ىلع اتفاق التطبيع

 )الجزيرة( نتنياهو: التطبيع مع اإلمارات قضى ىلع مبدأ "األرض مقابل السالم"

 روق( )الش السيسي يعزي نظيره األمريكي يف وفاة شقيقه

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/1293468/NYT-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3098964/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2450743.aspx
https://arabi21.com/story/1293435/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%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
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=548d78b4-be4b-48aa-ae4e-d6847c452ad9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=548d78b4-be4b-48aa-ae4e-d6847c452ad9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=548d78b4-be4b-48aa-ae4e-d6847c452ad9
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FP ( 21)عربي: تطبيع اإلمارات مع إسرائيل ليس من أجل الفلسطينيين 

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/1293383/FP-%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%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الجزيرة(  نقابة أطباء مصر تنعي عصام العريان ثم تعتذر

االنتخابية   الدوائر  تقسيم  قانون  بتعديل  مشروع  ىلع  توافق  النواب  تشريعية 
 )بوابة األخبار( 

االنتخابية   الدوائر  التساع  يؤدي  والقوائم  الفردي  النظامين  بين  الجمع  السجيني: 
 )بوابة األخبار( 

)بوابة  السيسي  "النواب" يوافق تعديالت "التجارب السريرية" املعترض عليه من  
 األخبار(

 )الشروق(  وطنية عظيمة السيسي: املستشار عدلي منصور شخصية

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/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3098927/1/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3098927/1/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3098911/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3098863/1/%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%22-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3098863/1/%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%22-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%E2%80%8E
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=d60d4cc0-4541-4d9c-b811-ef69d4cf0872
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 )بوابة األهرام(   السيسي يفتتح املرحلة الرابعة من الخط الثالث ملترو األنفاق

 )الشروق(طق وأحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى السيسي: هناك منا 

للمحاسبات«  »املركزي  لرئيس  بالتجديد  السيسي  طلب  ىلع  يوافق    البرملان 
 )املصري اليوم(

 )الوطن(  جنيهات.. "تذكرة مترو األنفاق" تاريخ من زيادة السعر 01لـ قروش  10من  

 )الوطن(  إغالق الطريق الدائري بسبب تسرب سوالر

 )اليوم السابع(  السيسي يشهد حفل عقد قران ابنة صديقه الراحل

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/2450427.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=c6ec4422-4d55-44e3-b89d-eecf7cd30547
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2013366
https://www.elwatannews.com/news/details/4954914
https://www.elwatannews.com/news/details/4955130
https://www.youm7.com/story/2020/8/17/%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%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1/4932487
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 ( 21)عربي شخصيات مصرية تعلن ترحيبها بدعوات توحيد املعارضة

  

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/1293482/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 17 || 152العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  مليار جنيه 18خزانة بقيمة املالية تطرح أذون  

 )الوطن(  وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر مترو األنفاق بداية من الغد

 )الوطن(  مليار جنيه.. غدا  9.25بـ الحكومة تطرح سندات خزانة 

 تخلص من كميات كبيرة من املواد الخطرة نوزير املالية: ما حدث يف بيروت جعلنا  
 )بوابة األهرام( 

 )املصري اليوم( أشهر 6أرباح »التعمير واإلسكان« خالل  صايفمليار جنيه 

غرب املتوسط خالل الربع   السيزمي»إيجاس«: الشركات األجنبية تبدأ البحث  
 )الشروق( 2020األخير من  

  

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/3098758/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4954726
https://www.elwatannews.com/news/details/4954712
http://gate.ahram.org.eg/News/2450683.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2013128
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082020&id=514241a8-c7fc-4351-ac7a-0eec7301925f
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة 19وحالة إيجابية لفيروس كورونا..   139الصحة: تسجيل 

يا الله.. أطفالي الذين لن أفرح بهم«: رسالة مؤثرة من د. أحمد ماضي    »وصيتي إليك
 )درب(  أخصائي الصدر باإلسكندرية قبل رحيله بكورونا

 مؤسسات دينية 

 ( الشروق) 2020منح شيخ األزهر جائزة الشخصية اإلسالمية األولى يف  ماليزيا ت

لجنة   بقرار  الجمعة  صالة  عودة  ترهن  األوقاف  املطالبات..  كثرة  )مصر    كورونابعد 
 العربية( 

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/3099031/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-139-%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%88-19-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%8a%d9%83-%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%86-%d8%a3%d9%81%d8%b1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=42d190ea-ac77-4aac-be68-350e0c175e8a
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1551145-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9--%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1551145-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9--%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 السياحة 

)بوابة    فندقا  644ارتفاع أعداد الفنادق الحاصلة ىلع شهادة السالمة الصحية إلى  
 األهرام(

 واملواصالتالطرق 

واألرقام   1.1تتكلف   بالتفاصيل  مصر  يف  النقل  وزارة  تطوير  خطة  جنيه..    تريليون 
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األهرام( هبوط أرضى مفاجئ فى ميدان " الشون" باملحلة الكبرى

 )الشروق(   جديةقطاع النقل شرط ال  يفكامل الوزير: مرحب بوجود مستثمرين للعمل  

 )مصر العربية(  يوًما 20عقارات فى  6من القاهرة لإلسكندرية.. انهيار 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
(بوابة%20الأهرام)
(بوابة%20الأهرام)
http://gate.ahram.org.eg/News/2450617.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2450523.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082020&id=c5aaeaa9-c529-49cb-8d41-927910c70afc
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1551099-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 أخرى

 )املصري اليوم(  استمرار هدم عقار قصر النيل لليوم الثاني للبحث عن مفقودين

الدلتا مع    اعتصام”  تتفاوض  أمنية  قيادات  اإلدارة:  بمجلس  عضو  للكيماويات”.. 
 )درب( وصل التفاقالعمال.. ولن يتم الفض قبل الت

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2013325
https://daaarb.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d9%85%d8%ac%d9%84/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 دفاع العربي( )ال وزير الدفاع اليوناني واملصري يناقشان آخر تطورات املتوسط

 MEKO-A200تواصل أعمال بناء أول فرقاطة شبحية مصرية متعددة املهام من طراز  
 )الدفاع العربي( 

 )الدفاع العربي( مصر تنوي التوسع يف أسطولها من لنشات الدورية البحرية 

 )الشروق( سمير اإلسكندراني: نموذج فريد وبطل ناعيهاملخابرات العامة  

 )درب(  البرهان: نتفق مع موقف مصر حول سد النهضة

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/08/14/%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%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/14/%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%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/14/%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%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/14/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/16/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%B3-swiftships-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=cc130c71-df91-4a7d-a800-bb5efaa73384
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%81%d9%82-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9/
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 تطورات املشهد السيناوي
للجيش املصري عند حاجز  - تابع  لعنصر  استهدافه  والية سيناء عن  تنظيم  أعلن 

 )الرابط( ميناء رفح مما أدى إلصابته. 

 )بوابة األخبار(  رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية يف شمال ووسط سيناء

 اليوم( )املصري شمال سيناء تسجل »صفر« إصابات بكورونا اليوم

 

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/1294638286833672199/photo/1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3098811/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2013591
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 تطورات املشهد األمني 
محمد عيسوي    ”24صحفي جديد ينضم لقائمة املحبوسين.. حبس مراسل” القاهرة  

 )درب(  يوما 15

ىلع   أتحاسب منى سيف: سناء ردت ىلع اتهامها بإهانة وسب ضابط.. “مستعدة  
 )درب( الشتيمة بس يتحاسب ىلع ضربنا.. دمتي شجاعة

 )درب( تنفيذ قرار إخالء سبيل الدكتور خالد عزب وعودته ملنزله 

 )درب( أرقام الهواتف املخصصة لحجز زيارات السجناء

 ( 21)عربي ملاذا لم يكسر التطبيع اإلماراتي جدار الصمت يف الشارع املصري؟ 

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%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d9%86%d8%b6%d9%85-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%b1/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%af%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a5%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%a8/
https://daaarb.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%ac/
https://arabi21.com/story/1293452/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%B1-%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-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 ( 21)عربي  حملة حقوقية: تفاصيل "خطيرة" يف وفاة عصام العريان

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/1293430/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
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 6 ..................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  139الصحة: تسجيل   6 .................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 19حالة إيجابية لفير

ي الصدر باإلسكندرية  
ي أخصابئ

ي إليك يا هللا.. أطفالي الذين لن أفرح بهم«: رسالة مؤثرة من د. أحمد ماض 
»وصيت 

 6 ............................................................................................................. قبل رحيله بكورونا )درب( 

 6 .......................................................................................................................... دينية  مؤسسات

يا تمنح شيخ األ ي  مالير 
وق(  2020زهر جائزة الشخصية اإلسالمية األول ف   6 ......................................... )الشر

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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ة المطالبات.. األوقاف ترهن عودة صالة الجمعة بقرار لجنة كورونا )مرص العر   6 ............................. بية(بعد كي 

 7 ........................................................................................................................................ السياحة

 7 ............................. فندقا )بوابة األهرام(  644ارتفاع أعداد الفنادق الحاصلة عىل شهادة السالمة الصحية إل  

 7 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

ي مرص بالتفاصيل واألرقام )بوابة األهرا  1.1تتكلف 
 7 ....................... م(تريليون جنيه.. خطة تطوير وزارة النقل ف 

ى )بوابة األهرام(  ميدان " الشون" بالمحلة الكي 
ئ ف   7 ..................................................... هبوط أرض  مفاج 

وق( ط الجدية )الشر ي قطاع النقل رسر
 7 .................................... كامل الوزير: مرحب بوجود مستثمرين للعمل ف 

 7 ........................................................ يوًما )مرص العربية(  20عقارات ف   6من القاهرة لإلسكندرية.. انهيار 

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

ي للبحث عن مفقودين )المرصي اليوم(
 8 .......................................... استمرار هدم عقار قرص النيل لليوم الثاب 

اعتصام” الدلتا للكيماويات”.. عضو بمجلس اإلدارة: قيادات أمنية تتفاوض مع العمال.. ولن يتم الفض قبل  

 8 ................................................................................................................. التوصل التفاق )درب( 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ي 
(   وزير الدفاع اليوناب  ي  9 ............................................ والمرصي يناقشان آخر تطورات المتوسط )الدفاع العرب 

( MEKO-A200تواصل أعمال بناء أول فرقاطة شبحية مرصية متعددة المهام من طراز  ي  9 ................ )الدفاع العرب 

ي أسطولها من لنشات الدوري
( مرص تنوي التوسع ف  ي  9 ................................................ ة البحرية )الدفاع العرب 

وق(  : نموذج فريد وبطل )الشر ي
 9 ................................................... المخابرات العامة ناعيه سمير اإلسكندراب 

هان: نتفق مع موقف مرص حول سد النهضة )درب(   9 ........................................................................ الي 

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهدافه لعنرص تابع للجيش المرصي عند حاجز ميناء رفح مما أدى إلصابته. -

 10 ................................................................................................................................. ط()الراب

ي شمال ووسط سيناء )بوابة األخبار(
 10 .................................................. رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية ف 

 10 ...................................................... شمال سيناء تسجل »صفر« إصابات بكورونا اليوم )المرصي اليوم( 

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

.. حبس مراسل” القاهرة  ي جديد ينضم لقائمة المحبوسير 
 11 .............يوما )درب(  15” محمد عيسوي 24صحف 

مت  سيف: سناء ردت عىل اتهامها بإهانة وسب ضابط.. “مستعدة أتحاسب عىل الشتيمة بس يتحاسب عىل  

ي شجاعة )درب( 
بنا.. دمت   11 ........................................................................................................ ض 

له )درب(  11 ........................................................... تنفيذ قرار إخالء سبيل الدكتور خالد عزب وعودته لمي  

 11 ...................................................................... أرقام الهواتف المخصصة لحجز زيارات السجناء )درب( 

ي  ي الشارع المرصي؟ )عرب 
ي جدار الصمت ف 

 11 ........................................... (21لماذا لم يكش التطبيع اإلماراب 

ي  ي وفاة عصام العريان )عرب 
ة" ف   12 ....................................................... (21حملة حقوقية: تفاصيل "خطير
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