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 August 2020 25||  158العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 م السودان يف حاليب وشالتين  البرهان: لن نتراجع حتى يتم رفع عل  
 مصر تطلع سفراء الدول األوروبية ىلع مستجدات سد النهضة   
 السيسي يسافر األردن للمشاركة يف القمة الثالثة   
   مليار دوالر بسبب عدم تقديم اإلقرارات الضريبية   1.8املالية: فقدنا   
 البرملان يؤجل املوافقة النهائية ىلع مشروع قانون دار اإلفتاء   
 أندريه زكي يشكر السيسي ىلع ٕانشاء هيئة ٔاوقاف إنجيلية   
 « 60»إعصار  رئيس األركان يشهد املرحلة الرئيسية ملشروع   
 ردوغان: الذين يلقون باليونان أمام البحرية التركية لن يقفوا وراءهم أ  

 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

يجاز أهم نشرة يومية ترصد بإ
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) البرهان: لن نتراجع حتى يتم رفع علم السودان يف حاليب وشالتين

 ( 21عربي ) رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان لبحث "التعاون الثنائي"

 الشروق() مصر تطلع سفراء الدول األوروبية ىلع مستجدات سد النهضة

 املصري اليوم() السيسي يسافر األردن للمشاركة يف القمة الثالثة

  

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%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1295519/%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%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24082020&id=ba3c60a2-97e9-4288-8a11-c24fe42fadf1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24082020&id=ba3c60a2-97e9-4288-8a11-c24fe42fadf1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24082020&id=ba3c60a2-97e9-4288-8a11-c24fe42fadf1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2019997
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2019997
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2019997


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 25 ||  158العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 خليةتطورات السياسة الدا
 ( بوابة األخبار) رئيس البرملان لوزير املالية: »نفسي مرة تجيب قانون سهل« 

 )بوابة األخبار(  الجديد  اإلفتاءالبرملان يؤجل املوافقة النهائية ىلع مشروع قانون 

 ( بوابة األخبار) لسيسي يف ختام دور االنعقاد لأعضاء البرملان يوجهون التحية 

 (بوابة األهرام) اللواء طارق نصير مساعدا لوزير الطيران املدني

 )بوابة األهرام(  رئيس "دينية النواب" ينفي سحب مشروع قانون دار اإلفتاء

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
رئيس%20البرلمان%20لوزير%20المالية:%20«نفسي%20مرة%20تجيب%20قانون%20سهل»
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102713/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102933/1/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2453686.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453692.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بوابة األخبار( ) مليار دوالر بسبب عدم تقديم اإلقرارات الضريبية 1.8املالية: فقدنا 

 )بوابة األخبار( مشروعات هيئة قناة السويس باستمراريوجه   السيسي

 ( الوطن) مليار دوالر قيمة صادرات مصر من الكيماويات ألفريقيا 1.2

  كورونا   مليون دوالر ملكافحة  53بـ  البرملان يوافق ىلع اتفاقيتين لـ التعاون الدولي  
 )الوطن(

 (بوابة األهرام) املال: نواجه تحدي تناقص اآلبار.. وعلينا العمل ىلع زيادة اإلنتاج

 ( الشروق) مليار جنيه  19البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

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/3102743/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-1.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102743/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-1.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102743/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-1.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102708/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4961278
https://www.elwatannews.com/news/details/4961222
http://gate.ahram.org.eg/News/2453540.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24082020&id=b2ae7da2-c019-499a-ae0f-88a2b357e4f6
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 (الوطن) البرملان يوافق ىلع قرض البنك األوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء

 ( بوابة األخبار) بورسعيدبشعراوي والغضبان يناقشان املشروعات التنموية 

 ( الوطن)  مليار دوالر  3.5بلغ    2020ن": إيراد القناة خالل  الوط “لـ  رئيس قناة السويس  

 (الشروق) ليون برميل مكافئم 10.6 يباحتياطاكتشافات بترولية جديدة  8

  

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/4961942
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102962/1/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/4961760
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24082020&id=04966917-c0d7-4db4-9445-e2cebf832bc4


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 25 ||  158العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 (بوابة األخبار) وفاة حالة 18وجديدة لفيروس كورونا.. حالة   138الصحة: تسجيل 

 دينية مؤسسات 

 ( بوابة األهرام)انون دار اإلفتاء البرملان يؤجل املوافقة النهائية ىلع مشروع ق

 ( الوطن)  األزهر يشيد بعدم تصويت النواب ىلع قانون اإلفتاء: إعالء ألحكام الدستور

 السياحة 

 (الشروق) مة السياحة العامليةالسيسي يستقبل أمين عام منظ

 الطرق واملواصالت

 (الوطن ) رسائل وزير النقل ألهالي الصعيد الغاضبين: عاوز أريحكم 

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/3102919/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-138-%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%88-18-%C2%A0%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2453688.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4961814
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24082020&id=269be75d-6f24-421e-bd62-d90d2f7ef649
https://www.elwatannews.com/news/details/4961973
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 األقباط

 ( بوابة األهرام)  إنجيليةٔاوقاف  هيئةالسيسي ىلع ٕانشاء  زكي يشكر  أندريه

 )بوابة األهرام( افتتاح ثالثة أديرة قبطية يف نقادة بعد إعادة ترميمه

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/2453714.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453714.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453714.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453678.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
«  60رئيس األركان يشهد املرحلة الرئيسية ملشروع مراكز القيادة الخارجي »إعصار  

 (بوابة األهرام) بالجيش الثالث امليداني

 ( بوابة األخبار) نانمصر تواصل تكثيف رحالتها إلرسال املساعدات إلى لب

 ( الوطن)  يف إعادة إعمار بغداد وزير اإلنتاج الحربي يؤكد لسفير العراق استعداد مصر  

 (الجزيرة) أردوغان: الذين يلقون باليونان أمام البحرية التركية لن يقفوا وراءهم 

 

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/2453619.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102732/1/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4961994
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