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 August 2020 24||  157العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ينتقد السيسي أغاني إثيوبية دعما لسد النهضة.. وكاريكاتير   
 حمدين صباحي يدعو ملقاطعة جميع النشاطات الثقافية اإلماراتية  
 مصر: قانون دار اإلفتاء.. معركة جديدة بين السيسي وشيخ األزهر  
 . أملانيا ىلع خطى إيطاليا: تصنيع قطع بحرية باملليارات ملصر  
 ستهدف دبابة تابعة للجيش املصري جنوب قرية رابعة ي والية سيناء   
 . أمن دولة   488حبس الباحث إبراهيم عز الدين يف القضية  تجديد   
 . بلغ والدة محمد أكسجين بنقله ملكان أخر غير معلوم ي سجن طره   
 بسبب معتقل.. محكمة مصرية تصدر حكما ضد وزارة الداخلية  

 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
 )بوابة األهرام( شكري يبحث هاتفيا مع نظيره األملاني آخر تطورات امللف الليبي 

 ( 21)عربيأغاني إثيوبية دعما لسد النهضة.. وكاريكاتير ينتقد السيسي 

 )بوابة األهرام(  : أشكر السيسي ىلع جهوده إلحالل السالم يف ليبياالسراج

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/2453021.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
https://arabi21.com/story/1295045/%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3
http://gate.ahram.org.eg/News/2452630.aspx
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 ( 21)عربي معارض مصري يشيد بالتفاهمات التركية املصرية حول ليبيا

 )بوابة األهرام( يبحث هاتفيا عددا من ملفات املنطقة مع نظيره الفرنسي شكري

 )الشروق( السيسي يصدق ىلع انضمام مصر التفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفساد  

 )املصري اليوم(رفع التقرير النهائي بشأن سد النهضة لجنوب أفريقيا الجمعة 

  

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/1295005/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2453387.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23082020&id=b49d175f-2a12-4d85-8697-6e7709f36ef6
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2017319
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي  إلماراتيةحمدين صباحي يدعو ملقاطعة جميع النشاطات الثقافية ا

 هرام()بوابة األ  السيسي يوجه بالتجديد الكامل ملجمع محاكم الجالء وإعادة ترميمه

 )الشروق(  أشهر  8وزير العدل: إلغاء العمل اليدوي بمكاتب الشهر العقاري خالل 

 )بوابة األخبار(  عقد املرحلة الثانية لتحديد إمكانات الخزانات الجوفيةالري توقع 

 )الشروق(ساويرس: فشل اإلدارة الفلسطينية ال يبرر التطبيع مع إسرائيل 

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/1295259/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2453294.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453294.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453294.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23082020&id=786f1119-82e0-4ce4-bc41-4254f9867b60
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102422/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23082020&id=81b52e39-c1d4-4b14-b687-34c971b2c3fe
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق( مستثمرون يحذرون من إدراج مصر فى الدائرة الحمراء األوروبية

 )الوطن(  مليار جنيه من السندات وأذون الخزانة هذا األسبوع  48الحكومة تقترض 

 )الوطن( مليار جنيه  0.52بـ  يوما    357و 182"املالية" تطرح أذون خزانة آجل 

 ( 21)عربي قضية فساد ضخمة!

  

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=22082020&id=7036b138-9216-41a9-93db-b17bc6dd2c26
https://www.elwatannews.com/news/details/4960598
https://www.elwatannews.com/news/details/4959958
https://arabi21.com/story/1295199/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
https://arabi21.com/story/1295199/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الوطن(   فتنة بين األزهر و"اإلفتاء"نشأت الديهي: أشتم رائحة إخوانية تسعى إلثارة  

 )الشروق( دقيقة« ىلع قناة املحور 90برنامج »عودة معتز الدمرداش إلى 

 )املصري اليوم(أسامة هيكل: فكرة املنع يف اإلعالم أصبحت »مستحيلة« 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة19حاالت جديدة لفيروس كورونا.. و  103الصحة: تسجيل 

 دينية مؤسسات 

 )الجزيرة( مصر: قانون دار اإلفتاء.. معركة جديدة بين السيسي وشيخ األزهر

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/4960938
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24082020&id=6e2a4a60-0e32-4300-9497-b2c6f282913c
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2017331
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102389/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-103-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%8819%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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الل إدارية   هعبد  لوظيفة  وتحويله  املنبر  منعه من صعود  قرار  يعلق ىلع    رشدي 
 )املصري اليوم(

املفتي: التوسل باألضرحة وأصحاب الكرامات جائز.. نحن نذهب للعمل الصالح وليس  
 درب()للمكان 

 السياحة 

 )الشروق(  تعاون بين شركات السياحة املصرية واإلندونيسية لنقل تجربة بالي

 الزراعة

ضخ  املصري  الزراعي» يعتزم  املشروع    1.1«  فى  جنيه  البتلو  القوميمليار   إلحياء 
 )الشروق(

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/2018387
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23082020&id=0ddd1646-8da9-41c6-b69d-f2ad3be6490a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22082020&id=0a1d8870-33e6-4e8c-9e32-db5098c40b33
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 اصالتالطرق واملو

 ( الوطن) حريق صالح سالم.. األمن يغلق الطريق

 )الوطن(  عربة قطارات روسية جديدة تصل ميناء اإلسكندرية اليوم 35

 األقباط

)بوابة    تواضروس يقر الشعار الرسمي لالفتات مشروع "إحياء مسار العائلة املقدسة"
 األهرام(

 )بوابة األهرام( لكنيسة تصدر قرارات جديدة بشأن الفتح التدريجي للكنائس ا

 )بوابة األهرام(الكنيسة ترسل شحنة مساعدات للشعب اللبناني 

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/4960887
https://www.elwatannews.com/news/details/4961098
http://gate.ahram.org.eg/News/2453143.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453143.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453368.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2452865.aspx


7 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 24 ||  157العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 أخرى

القاهرة  بمطار  أمريكي  مع  تجسس  وطائرة  عسكرية  ومالبس  وأسلحة  آثار    ضبط 
 )بوابة األهرام( 

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/2453316.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )العربي الجديد(  أملانيا ىلع خطى إيطاليا: تصنيع قطع بحرية باملليارات ملصر

 )دفاع العرب( صرية متعددة املهام  لقطات للقطاع األمامي من أول فرقاطة شبحية م

 )روسيا اليوم( تركيا قررتا شن هجوم ىلع سرت املسماري: حكومة الوفاق و

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://defensearabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.rt.com/middle_east/1147073-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%AA/
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 )روسيا اليوم(نبذل جهودا لتجنب الخط األحمر  سفير روسيا لدى مصر:

  

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/1147126-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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 تطورات املشهد السيناوي
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف دبابة تابعة للجيش املصري جنوب قرية -

 )الرابط( رابعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال 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/1297033734512947200/photo/1
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 تطورات املشهد األمني 
أمن   488تنظر تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين يف القضية  جنايات القاهرة  

 )درب( دولة

محام: سجن طره أبلغ والدة محمد أكسجين بنقله ملكان أخر غير معلوم أثناء زيارتها  
 )درب(  األسبوعية إليداع أموال ومستلزمات

متهمين يف القضية.. نظر تجديد حبس وليد شوقي وسيد البنا وأيمن عبد    3آخر  
 )درب( أمن دولة  621املعطي يف القضية  

 ( 21)عربي متهمين باالعتداء ىلع هشام جنينة 3القضاء املصري يبرئ 

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%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%8010-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a3%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d9%83%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%82/
https://daaarb.com/%d8%a2%d8%ae%d8%b1-3-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d9%84%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1294982/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A6-3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A
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 ( 21)عربي معتقلون مصريون يضربون عن الطعام احتجاجا ىلع "قتل" العريان

 )الجزيرة( ضد وزارة الداخلية بسبب معتقل.. محكمة مصرية تصدر حكما

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/1295270/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9


13 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 24 ||  157العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي )بوابة األهرام(  ي آخر تطورات الملف الليب 
ه األلمان   0 ......................................... شكري يبحث هاتفيا مع نظير

ي إثيوبية دعما لسد الن
ي أغان   0 ........................................................ (21هضة.. وكاريكاتير ينتقد السيسي )عرن 

ي ليبيا )بوابة األهرام(
 0 ................................................... الرساج: أشكر السيسي عىل جهوده إلحالل السالم ف 

ي  كية المرصية حول ليبيا )عرن   1 ..................................................... ( 21معارض مرصي يشيد بالتفاهمات الير

ه الفرنسي )بوابة األهرام(   1 ......................................... شكري يبحث هاتفيا عددا من ملفات المنطقة مع نظير

وق( ي لمنع الفساد )الرسر
 1 ....................................... السيسي يصدق عىل انضمام مرص التفاقية االتحاد اإلفريقر

ي بشأن س
 1 ............................................. د النهضة لجنوب أفريقيا الجمعة )المرصي اليوم( رفع التقرير النهان 

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

ي   2 ............................................ (21حمدين صباحي يدعو لمقاطعة جميع النشاطات الثقافية اإلماراتية )عرن 

 2 ..................................... السيسي يوجه بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجالء وإعادة ترميمه )بوابة األهرام(

وق(  8اليدوي بمكاتب الشهر العقاري خالل وزير العدل: إلغاء العمل   2 ......................................... أشهر )الرسر

 2 ........................................ األخبار(الري توقع عقد المرحلة الثانية لتحديد إمكانات الخزانات الجوفية )بوابة 

وق(  ر التطبيع مع إرسائيل )الرسر  2 ................................................... ساويرس: فشل اإلدارة الفلسطينية ال يي 

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

وق(   3 .................................................. مستثمرون يحذرون من إدراج مرص ف  الدائرة الحمراء األوروبية )الرسر

ض   3 ...................................... مليار جنيه من السندات وأذون الخزانة هذا األسبوع )الوطن(  48الحكومة تقير

 3 ........................................... مليار جنيه )الوطن( 20.5يوما بـ   357و 182آجل "المالية" تطرح أذون خزانة 

ي   3 ...................................................................................................... ( 21قضية فساد ضخمة! )عرن 

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

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

: أشتم رائحة إخ  4 ..................................... وانية تسىع إلثارة فتنة بير  األزهر و"اإلفتاء" )الوطن( نشأت الديهي

وق( 90عودة معير  الدمرداش إىل برنامج »  4 .................................................. دقيقة« عىل قناة المحور )الرسر

ي اإلعالم أصبحت »مستحيلة« )المرصي اليوم( 
 4 ................................................ أسامة هيكل: فكرة المنع ف 

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

وس كورونا.. و حاالت جديدة  103الصحة: تسجيل   4 ................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 19لفير

 4 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

 4 ............................................... مرص: قانون دار اإلفتاء.. معركة جديدة بير  السيسي وشيخ األزهر )الجزيرة( 

 5 ........................ عبد هللا رشدي يعلق عىل قرار منعه من صعود المني  وتحويله لوظيفة إدارية )المرصي اليوم( 

حة وأصحاب الكرامات جائز.. نحن نذهب للعمل الصالح وليس للمكان )درب( : التوسل باألض  ي
 5 .............. المفبر

 5 .................................................................................................................................... السياحة

وق( كات السياحة المرصية واإلندونيسية لنقل تجربة باىلي )الرسر  5 .............................................. تعاون بير  رسر

 5 ...................................................................................................................................... الزراعة

م ضخ  وق( 1.1»الزراعي المرصي« يعير  وع القومي إلحياء البتلو )الرسر
 5 ............................... مليار جنيه ف  المرسر

 6 ......................................................................................................................والمواصالت  الطرق

 6 .............................................................................. حريق صالح سالم.. األمن يغلق الطريق )الوطن(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


14 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 24 ||  157العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 6 ..................................................... عربة قطارات روسية جديدة تصل ميناء اإلسكندرية اليوم )الوطن(  35

 6 .......................................................................................................................................... األقباط

وع "إحياء مسار العائلة المقدسة" )بوابة األهرام( وس يقر الشعار الرسمي لالفتات مرسر  6 ......................... تواض 

ي للكنائس )بوابة األهرام(   6 .............................................. الكنيسة تصدر قرارات جديدة بشأن الفتح التدريج 

ي )بوابة األهرام(
 6 ............................................................. الكنيسة ترسل شحنة مساعدات للشعب اللبنان 

 7 ............................................................................................................................................ أخرى

 7 ........................ ضبط آثار وأسلحة ومالبس عسكرية وطائرة تجسس مع أمريكي بمطار القاهرة )بوابة األهرام(

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ي الجديد( ألمانيا عىل خىط إيطاليا: تصنيع قطع بحرية بالمليارات لمرص   8 ........................................... )العرن 

 8 ..................................... لقطات للقطاع األمامي من أول فرقاطة شبحية مرصية متعددة المهام )دفاع العرب(

 8 ................................................ المسماري: حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم عىل رست )روسيا اليوم(

 9 ................................................... سفير روسيا لدى مرص: نبذل جهودا لتجنب الخط األحمر )روسيا اليوم( 

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

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف دبابة تابعة للجيش المرصي جنوب قرية رابعة جنوب مدينة بي  العبد  -

 10 ................................................................................................... بمحافظة شمال سيناء. )الرابط(

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

ي القضية 
 11 ..................... أمن دولة )درب(  488جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين ف 

سجير  بنقله لمكان أخر غير معلوم أثناء زيارتها األسبوعية إليداع أموال  محام: سجن طره أبلغ والدة محمد أك

 11 ................................................................................................................... ومستلزمات )درب(

ي القضية.. نظر تجديد حبس  3آخر 
ي القضية متهمير  ف 

ي وسيد البنا وأيمن عبد المعىطي ف 
أمن دولة   621وليد شوفر

 11 ................................................................................................................................... )درب(

ئ   ي  3القضاء المرصي يي   باالعتداء عىل هشام جنينة )عرن 
 11 .................................................... ( 21متهمير 

ي  بون عن الطعام احتجاجا عىل "قتل" العريان )عرن 
 12 .......................................... (21معتقلون مرصيون يرص 

 12 ................................................ بسبب معتقل.. محكمة مرصية تصدر حكما ضد وزارة الداخلية )الجزيرة( 

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/

