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 August 2020 28||  161العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تركيا تدعو داعمي حفتر الحترام حكومة الوفاق وقراراتها   
 مليار جنيه محليا    19.5ض  "املالية" تقتر  
 مليون مصري للنيابة    53سخرية بمواقع التواصل من قرار إحالة   
 رات جديدة  تركيا تمدد مهام "أوروتش رئيس".. وتعلن عن مناو  
 القبض ىلع محمود عزت القائم بأعمال املرشد العام لإلخوان   
 تأييد حبس هشام جنينة يف قضية "التصريحات املسيئة للدولة"   
 ية« السيسي يقرر تعيين نائبين لـ»النقض« و»استئناف اإلسكندر  

 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"
 يةاتـدية 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 
 ( 21عربي ) تركيا تدعو داعمي حفتر الحترام حكومة الوفاق وقراراتها

 ( بوابة األخبار) رةالتعاون مع دول القا السيسي يوجه بتعزيز 

 ( الشروق) نائب وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الليبيري

 ( بوابة األهرام) 2021ؤتمر التغير املناخي ريطاني حول متنسيق مصري ب

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/1296149/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3104298/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082020&id=6ae1e88b-0fac-466d-a328-3b3839d50d5a
http://gate.ahram.org.eg/News/2454961.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية 
الح الرسمية تنشر قرارات  والجريدة  السياحية  األنشطة  الجمعة كومة بعودة    صالة 

 ( بوابة األخبار)

  السيسي يوجه باستمرار جاهزية الدولة للتعامل مع أي مرحلة مستقبلية لكورونا 
 )بوابة األخبار( 

 ( الوطن) جنيه رسوم األماكن املميزة ألف 100اشتراطات تراخيص "املحال العامة": 

بتحليل   إال  ملصر  الدخول  حظر  قرار  ينشر  الرسمية  PCR"الوزراء"  ة  بواب )  بالجريدة 
 ( رامهاأل

 عضو بالغرفة الثانية للبرملان   100املحطة األخيرة لـ»الشيوخ«.. شروط تعيين 
 )بوابة األخبار( 

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/3104350/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3104308/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4964240
http://gate.ahram.org.eg/News/2454917.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2454917.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3104152/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-..-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-100-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 طورات املشهد االقتصادي ت
بقيمة   ومكاف   500اتفاقيات  الصحة  قطاع  لدعم  دوالر  كورونا مليون  فيروس    حة 

 ( بوابة األخبار)

 ( الوطن) حياة كريمة"“لـ مليار جنيه حجم موازنة املرحلة الثانية  1.5"التضامن": 

 طن( لو)ا نيه محليا مليار ج 19.5ض "املالية" تقتر 

والقطاع   املشروعات  تمويل  بالتوسع يف  للتنمية«  »اإلفريقي  يطالب  عامر  طارق 
 ( الشروق ) الخاص يف إفريقيا

  

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/3104042/1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4963886
https://www.elwatannews.com/news/details/4964173
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082020&id=1e39acee-b790-4312-a934-25c2d9ce6856
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 ي حور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 ( 21عربي ) مليون مصري للنيابة 53بمواقع التواصل من قرار إحالة  سخرية

 الصحة 

 ( بوابة األخبار) وفاة 25حالة مصابة بـ»كورونا«.. و 237الصحة: تسجيل 

 دينية مؤسسات 

  من مصروفات التعليم بفيروس كورونا   أبناء األطباء املتوفينشيخ األزهر يقرر إعفاء  
 ( بوابة األهرام)

 السياحة

 الـياحة تطالب الشركات االعتماد ىلع معامل وزارة الصحة لتحليل  السوزارة  
PCR  )الشروق( 

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/1296177/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-53-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3104403/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-237-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-..-%D9%8825-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2454899.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27082020&id=e1374fd2-3e8c-4616-8735-f0744fbe0889
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 الطرق واملواصالت 

 ( الشروق ) تكلفة محور الخطاطبةمليار جنيه  1.1طرق والكباري: ال

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=27082020&id=d7131074-cfcd-48da-b982-fca0ba788a06
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 العسكري  املشهد ت اتطور
 ( بوابة األخبار) ىلع إمكانيات الشركات التابعة االطالع»اإلنتاج الحربي« يواصل 

 ( 21عربي ) م "أوروتش رئيس".. وتعلن عن مناورات جديدةتركيا تمدد مها

 

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/3104075/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://arabi21.com/story/1296139/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 تطورات املشهد األمني 
 ( بوابة األخبار) القائم بأعمال املرشد العام لإلخوان القبض ىلع محمود عزت

 )بوابة األخبار(  محمود عزتسنة سجن.. أبرز األحكام الصادرة ىلع  50إعدام و 2

 الجزيرة( ) تأييد حبس هشام جنينة يف قضية "التصريحات املسيئة للدولة"

اإلسكندرية« و»استئناف  لـ»النقض«  نائبين  تعيين  يقرر  بوابة )  السيسي 
 (األخبار

  

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/3104430/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3104432/1/2-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%8850-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86..-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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