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 August 2020 20||  155العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 "الجزيرة مباشر" ترصد بيانات أنظمة مراقبة حديثة يف محيط سد النهضة   
 شكري يجري اتصاال هاتفيا مع نظيره اإليطالي   
 بسبب نعي "العريان".. استقالة أمين عام نقابة أطباء مصر   
 وزير الغالبة املصري.. "رغيف العيش" يعيد باسم عودة إلى الواجهة   
 وزير الدفاع يقرر تأجيل تجنيد عدد من كليات جامعة العريش   
 «  9- رئيس األركان يشهد تنفيذ املرحلة الرئيسية ملشروع »إصرار  
 يا لعودة العالقات؟ هل يسهم الحوار االستخباراتي بين مصر وترك  
 أكتوبر   6العفو عن باقي العقوبة لبعض ملحكوم عليهم بمناسبة   

 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 ،ت إعالميةاـخدم"
 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)  نهضة "الجزيرة مباشر" ترصد بيانات أنظمة مراقبة حديثة يف محيط سد ال

 ( 21عربي) املتوسط"“بـ سيفر" جديدة تفرض علينا  “لـ  أردوغان: لن نخضع 

  رئيس الجامعة املصرية الصينية: نعمل ىلع تدعيم العالقات بين القاهرة وبكين 
 )بوابة األخبار( 

 ( بوابة األهرام) شكري يجري اتصاال هاتفيا مع نظيره اإليطالي

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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1294208/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100709/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2452084.aspx
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 شروق( ال) بين البلدينسامح شكري ونظيره الُعماني يؤكدان عمق العالقات  

 ( بوابة األخبار) أول سبتمبركشرط لدخول مصر  PCR"مصر للطيران" تطالب بتحليل 

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=19082020&id=03c3e506-70b2-419b-a2f5-163d1f9219e2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100694/1/%22%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%22-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-PCR-%D9%83%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
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 تطورات السياسة الداخلية
بوابة  )  ل "األوقاف" بالعام الهجري الجديدالقاهرة يف احتفا  السيسي ينيب محافظ

 (األهرام

 ( 21عربي) بسبب نعي "العريان".. استقالة أمين عام نقابة أطباء مصر

 شروق( ال)قاف الحكومة: قرار عودة صالة الجمعة يخص املساجد املراقبة من األو

 )الشروق(  ال أقتنع به برملاني عن خفض وزن رغيف الخبز: كالم الحكومة متناقض

 ( بوابة األهرام)  األهرام" تكشف أسباب خلو مقاعد "الشيوخ" الفردية من املرأة"

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/2451874.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451874.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451874.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451874.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451874.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2451874.aspx
https://arabi21.com/story/1294274/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%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
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082020&id=f35f098c-fd15-4a11-8bb9-7c263882207c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082020&id=f3c39c58-18cd-4868-92aa-66f9362fb23f
http://gate.ahram.org.eg/News/2452001.aspx
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 ( الجزيرة) وزير الغالبة املصري.. "رغيف العيش" يعيد باسم عودة إلى الواجهة

 ( شروق)ال حكومة: قدوم موسم اإلنفلونزا مع كورونا ال يزال من أكبر املخاوفال

الوطنية: حسم   واإلعادة ىلع    74الهيئة  الشيوخ..  بانتخابات  بالفردي   26مقعًدا 
 ( بوابة األخبار)

  

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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082020&id=b96d4d68-923e-4d88-908b-7367d1f42d1a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100620/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D8%B3%D9%85-74-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%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..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-26-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( بوابة األهرام)دول  4مليون دوالر ملصر و  200البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يوفر 

 (بوابة األهرام) مليون دوالر لتطوير ميناء الحمراء  120البترول: 

 )بوابة األهرام(  مليارات قدم مكعب يوميا  7أكثر من  اج مصر من الغاز البترول: إنت

 ( الشروق)  املالية: ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة الجدول 

 (املصري اليوم)مليار جنيه  2551.ب  بنك مصر يقود تحالًفا لترتيب قرض 

 ( الوطن) شهرا  11 مليار جنيه حصيلة الضرائب خالل  601

  

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/2451916.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2452060.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2452067.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082020&id=b26f66fc-2fdb-40ba-9c0d-c56d1c490bad
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2015288
https://www.elwatannews.com/news/details/4958025
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 لتعليم ا

بوابة  )  جامعة أخرى  05رئيس الجامعة املصرية الصينية: مصر تحتاج إلنشاء أكثر من  
 (األخبار

 الصحة 

 ( بوابة األهرام) ريرية ىلع عقاقير »كورونا«الصحة العاملية: مصر تجري تجارب س

 )بوابة األخبار(  وفاة 13حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 161الصحة: تسجيل 

 دينية مؤسسات 

 ( الشروق) وزير األوقاف: عودة صالة الجمعة أول بشائر مبادرة األمل حياة

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/3100699/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100699/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100699/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100699/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100699/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100699/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
http://gate.ahram.org.eg/News/2451816.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100648/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-161-%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%8813-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082020&id=be34c03b-3a04-44db-98a3-6c6e5af21315
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 األقباط

 ( بوابة األهرام) السيسي والشعب املصري برأس السنة الهجريةأندريه زكي يهنئ 

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/2451557.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
   (الشروق) «9-رئيس األركان يشهد تنفيذ املرحلة الرئيسية ملشروع »إصرار

ستعداد القتالي لحماية  السيسي يوجه بالحفاظ ىلع أىلع درجات الجاهزية واال
 ( بوابة األهرام) القومي أمن مصر

 ( 21بيعر) هل يسهم الحوار االستخباراتي بين مصر وتركيا لعودة العالقات؟ 

 

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=19082020&id=bdce2a29-4644-4d8e-b316-bfed3e098cda
http://gate.ahram.org.eg/News/2451885.aspx
https://arabi21.com/story/1294287/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
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 تطورات املشهد األمني 
  6ملحكوم عليهم بمناسبة  لبعض  الحكومة توافق ىلع العفو عن باقي العقوبة  

 (بوابة األخبار) أكتوبر

  

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/3100528/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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