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 ر ــمص
 August 2020 26||  159العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إثيوبيا تعاود التصعيد: دول املنبع ترفض رؤية مصر للنيل  
 مرات.. ماذا يعني ذلك؟   5صور تظهر تضاعف مياه بحيرة سد النهضة   
 ة منظومة املخلفات عدم وجود بنية تحتية لها يف مصر البيئة: مشكل  
 . إسقاط البرملان رئيس مجلس النواب املصري: أياد خفية تحاول   
 . مسؤولون أمنيون وعسكريون كبار رافقوا السيسي خالل قمة عمان  
 عن هجماته ىلع الجيش املصري. تقريًرا مصوًرا    ينشر   والية سيناء  
 . عاما   15الحكم ىلع الحقوقي بهي الدين حسن بالسجن   
 مبشرا بسجن جديد.. برملاني مصري يهنئ أهالي دائرته بأحد إنجازاته  

 

 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
 هرام()بوابة األ بعد مشاركته يف القمة الثالثيةمصر السيسي يعود إلى 

 هرام( )بوابة األقمة عمان الثالثية تناولت قضايا الطاقة 

 هرام()بوابة األ بملك األردنيلتقي   السيسي

 )الوطن(  : ُتلبي طموحات شعوبناالسيسي عن القمة املصرية األردنية العراقية

التفاق   التوصل  أهمية  ويؤكد  األفريقية  الدول  سفراء  يلتقي  الخارجية  وزير  نائب 
 )موقع درب( عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة

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/2454083.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2454083.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2454083.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2454015.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2454015.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2454015.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453957.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453957.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453957.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4962701
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7/


1 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 26 || 159العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 )الشروق( إثيوبيا تعاود التصعيد: دول املنبع ترفض رؤية مصر للنيل

 هرام( )بوابة األالسفير الروسي يف مصر: موسكو والقاهرة تسعيان لتعميق التعاون  

 )الجزيرة(مرات.. ماذا يعني ذلك؟  5صور تظهر تضاعف مياه بحيرة سد النهضة  

 )الشروق(  مصر والكويت تؤكدان حرصهما ىلع تنمية العالقات االقتصادية بينهما

 )الجزيرة(  ن وإثيوبيا بشأن سد النهضةاتفاق جديد بين السودا

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=24082020&id=6e085d41-32d0-46ac-85ae-cf2eb4a3d413
http://gate.ahram.org.eg/News/2453942.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453942.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2453942.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082020&id=ae7a49e8-d748-4323-9e79-d342000d2e30
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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 )الشروق(عالء مبارك يرد ىلع تصريحات البرهان بشأن حاليب وشالتين 

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=25082020&id=13f43108-6598-420e-8f6d-7b4bf6940130
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 تطورات السياسة الداخلية
 )روسيا اليوم(  رئيس مجلس النواب املصري: أياد خفية تحاول إسقاط البرملان 

  مدبولي: حصر العقارات املحولة إلى مخازن بوسط القاهرة للتعامل معها بالقانون 
 )بوابة األخبار( 

 )الشروق(  وجود بنية تحتية لها يف مصر البيئة: مشكلة منظومة املخلفات عدم

 ( 21)عربي سياسيون ودعاة مصريون يرحبون بسحب قانون "تنظيم اإلفتاء"

  

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/1147522-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103307/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A--%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082020&id=7038611c-683f-41fd-ad92-6a7313bec3e8
https://arabi21.com/story/1295731/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  ماليين جنيه يوميا.. أسعار الكهرباء تصهر "مصر لألملونيوم" 3تخسر نحو 

 )بوابة األهرام( مليار جنيه  1.03البورصة املصرية تختتم تعامالتها بخسارة 

 )الشروق( ساعات العمل بالبنوك اعتبارا من أول سبتمبرالبنك املركزي: مد 

 )الوطن(  اإلحصاء: تراجع رأسمال البنوك والعقارات واألغذية والتبغ يف ذروة كورونا

  

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/4962527
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103188/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-1.03-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082020&id=b0da0eb8-e62e-4431-ba84-d5b0da0d0a2c
https://www.elwatannews.com/news/details/4962609
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 التعليم 

  % من مصاريف نقل الطالب 25»حماية املستهلك« يلزم املدارس والجامعات برد  
 )بوابة األخبار( 

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 18حالة جديدة لفيروس كورونا.. و   141تسجيل 

 مؤسسات دينية 

  جنيه صايف األرباح التي حققتها األوقاف العام املاضي مليون    546جمعة: مليار و
 )الشروق(

 الطرق واملواصالت

 )الشروق(   عربة سكة حديد روسية إلى ميناء اإلسكندرية  13وزير النقل: وصول  

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/3103239/1/-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83--%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-25--%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103430/1/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-141-%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%8818-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082020&id=061f6b30-fce6-4415-a7e9-5236d3a38d0b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082020&id=932071ae-19f9-4155-90ba-870bd7e23f26
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )روسيا اليوم(  قمة عمان خالل السيسي  رافقوامسؤولون أمنيون وعسكريون كبار 

 

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/1147606-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/
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 تطورات املشهد السيناوي
سيناءنشر  - والية  جرافة    تنظيم  ىلع  ناسفة  بعبوة  هجوم  عن  مصوًرا  تقريًرا 

أوجه القصور التكتيكية لقوات األمن  التقرير  ظهر  أعسكرية بالقرب من الشيخ زويد، و
 )الرابط( املصرية يف شمال سيناء

صناعية  مناطق  إنشاء  خطط  سيناء  جنوب  محافظ  مع  تبحث  التجارة    وزيرة 
 )بوابة األهرام( باملحافظة

 

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/1298129579891142656
http://gate.ahram.org.eg/News/2453858.aspx
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 تطورات املشهد األمني 
 )دويتش فيلة(  عاما 15الحكم ىلع الحقوقي بهي الدين حسن بالسجن  

الشبكة العربية: نظر تجديد حبس عمرو إمام والصحفيين سوالفة وحسام وأحمد  
 )درب(  شاكر وبدر محمد بدر

يوما أخرى    45رفض استئناف محامي الغالبة محمد رمضان وتأييد استمرار حبسه  
 )درب( يف قضية “السترات الصفراء”

الحقوقي   املحامي  سبيل  إخالء  خاطر:  طارق  الجنايات..  أمام  جلساته  أولى  يف 
 )درب( أمن دولة 558محسن البهنسي يف القضية 

أمن دولة..    621ن عبد املعطي وسيد البنا يف القضية  إخالء سبيل وليد شوقي وأيم
 )درب( واملفوضية املصرية: كانوا أخر املتهمين فيها

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B/a-54695675
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%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-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%8a-%d9%88%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%8a-%d9%88/
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  2020لسنة    855“حرية الفكر” تكشف تفاصيل قضية محمد صالح الجديدة: رقمها  
 )درب(  وتهمه إدارة حساب ىلع مواقع التواصل من محبسه

 )الوطن(  تعرف ىلع قيمة غرامات مخالفات املرور يف القانون الجديد

 )الجزيرة( مبشرا بسجن جديد.. برملاني مصري يهنئ أهالي دائرته بأحد إنجازاته

  

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%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
https://www.elwatannews.com/news/details/4962220
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1
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