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 ر ــمص
 August 2020 31||  162العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . السيادية يف املتوسط وزير الخارجية التركي: مصر ال تنتهك مناطقنا   
 توصية إسرائيلية للتنسيق مع فرنسا ومصر واليونان ضد تركيا  
 السيسي: مستعد للرحيل لو أراد الشعب.. ووسم "مش عايزينك" يتصدر  
 . السيسي يعيين رئيسًا جديد لهيئة الرقابة اإلدارية  
 ”. إعادة محاكمة أحمد شفيق يف “فساد وزارة الطيران  
 . تتضامن مع بهي الدين حسن منظمات تونسية   
يوما يف قضية جديدة خالل    15حبس سوالفة مجدي وماهينور املصري   

 . حبسهما 
 

 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 
املشهد املصري يف أخبار 

 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(  املتوسطوزير الخارجية التركي: مصر ال تنتهك مناطقنا السيادية يف 

 ( 21)عربي توصية إسرائيلية للتنسيق مع فرنسا ومصر واليونان ضد تركيا 

 ( 21)عربي سفير إسرائيلي: مصر تفقد صدارتها بعد تطبيع اإلمارات 

 )الشروق(  وزارة الري اإلثيوبية: استئناف مفاوضات سد النهضة بعد أسبوعين

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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1296748/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1296709/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082020&id=43b0dbd7-3051-4859-8bdd-ac7d2207e7c4
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 ( 21)عربي  عاما  74وثائق بريطانية: مصر اقترحت بناء سد يف إثيوبيا قبل 

 )بوابة األخبار( ألمين العام يف ليبيا باإلنابةيستقبل امُلمثلة الخاصة ل شكري

 )الشروق(وزير الري السوداني: تراجع كبير يف مفاوضات سد النهضة 

 )بوابة األهرام( مصر تدين بشدة استهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها

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/1296869/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-74-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3105616/1/%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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082020&id=1d54bf0e-8892-4966-ae00-3a967b7c4753
http://gate.ahram.org.eg/News/2455975.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي  جراء استفتاء ىلع بقائه"العمل الوطني" تقبل تحدي السيسي بإ 

 )بوابة األخبار( ا تواصل ضربات قاضية لإلرهاباملصريين األحرار: بالدن

)بوابة  »السيسي« يوجه بتذليل أي عقبات قد تواجه عمل شركة »إيني« يف مصر  
 األخبار(

 بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة اإلدارية   عبد الشايفتكليف حسن    يقررالسيسي  
 )بوابة األهرام(  

 )بوابة األهرام(« ومحور أبو قير 2السيسي يفتتح مشروعي »بشائر الخير 

 )بوابة األهرام(السيسي: هناك محاوالت مستمرة للتشكيك يف اإلنجازات 

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/1296808/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3105746/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8..-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3105570/1/-%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%B0%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3105570/1/-%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%B0%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2455562.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2455461.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2455466.aspx
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 )بوابة األهرام( السيسي: أقدر وعي وتخوف املصريين من التورط فى أزمات خارجية  

 )الشروق(  السيسي يطالب بعدم التعجل بالحكم ىلع قرارات الدولة

 ( 21)عربي  وبيا األسماء واألماكن لدى السيسي؟ بعد "بلح زغلول".. ما سر ف

  

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/2455462.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082020&id=985de69f-3823-4217-adcc-3a806ab963b5
https://arabi21.com/story/1296653/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AD-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه 18"املركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة  

 )بوابة األهرام(   مليار دوالر استثمارات مشروعات زيادة إنتاج البنزين  7.5وزير البترول:  

بلغ  مدبولي البترول  الحالية بقطاع  )بوابة  تريليون جنيه    1.16: حجم االستثمارات 
 األهرام(

 )الوطن(  مليارات جنيه 5"ِمنَك" تطلق مشروع "كيندا" باستثمارات 

 )الشروق( مليار جنيه لصالح »القابضة لألدوية«  1.2« يدير قرضا ب املصري األهلي»

 )الوطن( ر.. وقطاع السيارات يف املقدمة  شكوى احتكا  131"حماية املنافسة":  

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/4965567
http://gate.ahram.org.eg/News/2455329.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2455307.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2455307.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4965984
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082020&id=79a88060-1edf-4bd5-bc30-1cb1da908809
https://www.elwatannews.com/news/details/4966852
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 )الشروق( مليار جنيه قيمة الضمانات املنقولة 700الرقابة املالية: 

مليارات    4شراكة بين بنكي األهلي ومصر و »طلعت مصطفى« لتطوير مشروعات بـ  
 )املصري اليوم( جنيه

 )املصري اليوم( % فى النصف األول  51للتنمية« تتراجع   األهليأرباح »

  

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=30082020&id=97482f95-c10c-4ae1-a352-be622d876777
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2024119
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2024138
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الجزيرة( الشعب.. ووسم "مش عايزينك" يتصدرالسيسي: مستعد للرحيل لو أراد 

 التعليم 

 )بوابة األخبار( يف مصر«| مبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية  ادرس»

 الصحة 

  مليون جرعة لقاح الفيروس   30كورونا": مصر تعاقدت ىلع توريد    رئيس "مكافحة
 )بوابة األهرام( 

 )بوابة األخبار(  وفاة  23و جديدة بفيروس كورونا..  حالة  230الصحة: تسجيل 

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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3105866/1/-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2455949.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3105830/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-230-%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-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-23-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9


7 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 31 ||  162العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسات دينية 

 )الشروق(  رشدي ليس موقوفا من الوزارة هعبد اللرئيس القطاع الديني باألوقاف: 

 السياحة 

 )بوابة األخبار( يف املطارات السياحية  PCRسلطة الطيران تصدر قرار جديد بشأن 

 الزراعة

الزراعيي خسرت  نقيب  مصر  األراضي  1.2ن:  ىلع  التعديات  بسبب  فدان   مليون 
 )الشروق(

 األقباط

اإلرهاب  الكنيسة تنعى شهداء القوات املسلحة الذين استشهدوا خالل مواجهة  
 )بوابة األهرام( 

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=30082020&id=2eaaff7a-2c26-40f1-a157-84d8184855da
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3105794/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-PCR-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082020&id=42521060-ae55-4923-aef5-2fc1a9253014
http://gate.ahram.org.eg/News/2455938.aspx
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 أخرى

 )بوابة األخبار(  منطقة بالقاهرة ١٢بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن  

 )الشروق( عدين يف التكييف«»أنتم قا:  بعد سقوط نجله يف بالوعة 

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/3105630/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84---%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6..--%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%A1%D9%A2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082020&id=78743e92-b6d6-40fc-9d19-b0beb0be00e4
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )اليوم السابع( السيسي يعيين رئيسًا جديد لهيئة الرقابة اإلدارية 

 )الشروق(  رئيس هيئة الرقابة اإلدارية الجديد؟  عبد الشايفمن هو اللواء حسن 

 ) األهرام(ل الجيش للقرىالسيسي: لن نسكت ىلع مخالفات البناء.. ولو اضطررنا ننز

 الجزيرة() عسكريين بشمال سيناء 7الجيش املصري يعلن مقتل وإصابة 

 هرام( )بوابة األمشروعا يف اإلسكندرية   46رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/8/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%89/4952801
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082020&id=ffa4f4b7-b066-4bbe-8bf8-fcd375d1693c
http://gate.ahram.org.eg/News/2455444.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2455428.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2455428.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2455428.aspx
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 )الجزيرة( رق لوقف النار بين السراج وعقيلة.. ماذا يريد حفتر؟ أول خ

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%A3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%9F
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 تطورات املشهد السيناوي
ل  - ر  ئبمدينة  بالقرب من    رابعة،قرية  من جنوب  والية سيناء    تنظيم تقرير مصور 

 )الرابط( منطقة العمليات الرئيسية يف شمال سيناء مؤخًرا. العبد،

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة همر تابعة للجيش يف قرية إقطمية  -
 )الرابط(غرب مدينة بئر العبد. 

 )الشروق(  %99أصبحت آمنة بنسبة عضو دفاع النواب: الشيخ زويد ورفح والعريش 

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/1300300784245116929
https://twitter.com/Oded121351/status/1300296912483037184/photo/1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082020&id=97360942-9bfb-425e-bbcd-88c8fbfccfb9
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 تطورات املشهد األمني 
سنوات من البراءة.. إعادة محاكمة أحمد شفيق يف “فساد وزارة الطيران” بعد    7بعد  

 )درب( نيابةقبول طعن ال

 )درب( ه منظمات تونسية تتضامن مع بهي الدين حسن وتطالب بإسقاط التهم عن

زياد  عن  باإلفراج  يطالب  للسيسي  أوروبا  بـ  املحامين  نقابات  مجلس  من  خطاب 
 )درب(  العليمي

املصري    اإلنتربول متهمين مصريين بناًء ىلع طلب    3األمن اللبناني يعلن توقيف  
 )درب( لالشتباه باغتصابهم فتاة يف فندق فيرمونت 

املصري   وماهينور  مجدي  سوالفة  خالل    15حبس  جديدة  قضية  يف  يوما 
 )درب(  حبسهما

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%a8%d8%b9%d8%af-7-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-15-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%80-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-3-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/
https://daaarb.com/%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%86%d9%88%d8%b1/
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 ( 21)عربي تحقيق سري بقضية فساد جديدة لنجلي "مبارك"

 )الجزيرة(   املرزوقي يدعو إلى تحرك دولي ملحاسبة "املتسبب" بوفاة عصام العريان

 )الوطن(  فيديو.. سيدة تعتدي ىلع ضابط يف محكمة وتنزع "الكتافات"

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/1296813/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4966953
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ي بعد "بلح زغلول".. ما رس فوبيا األ  ؟ )عرب   3 ................................................ (21سماء واألماكن لدى السيسي

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 4 ................................................................... مليار جنيه )الوطن(  18"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 
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 6 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم 
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وس )بوابة األهرام( 30اقدت عل توريد رئيس "مكافحة كورونا": مرص تع  6 .................... مليون جرعة لقاح الفتر

وس كورونا.. و  230الصحة: تسجيل   6 ........................................... وفاة )بوابة األخبار(  23حالة جديدة بفتر

 7 ............................................................................................................................... دينية  مؤسسات

وق( ي باألوقاف: عبد هللا رشدي ليس موقوفا من الوزارة )الشر
 7 ......................................... رئيس القطاع الدين 

 7 ........................................................................................................................................ السياحة

ان تصدر قرار جديد بشأن  ي المطارات السياحية )بوابة األخبار( PCRسلطة الطتر
 7 ........................................ ف 

 7 .......................................................................................................................................... الزراعة

: مرص خشت  وق( 1.2نقيب الزراعيير  ي )الشر
 7 ................................ مليون فدان بسبب التعديات عل األراض 

 7 .......................................................................................................................................... األقباط

 7 ....................... م(الكنيسة تنىع شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا خالل مواجهة اإلرهاب )بوابة األهرا

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

ب عن  .. قطع مياه الشر ئ  8 ............................................ منطقة بالقاهرة )بوابة األخبار( ١٢بسبب كش مفاج 

وق( ي التكييف« )الشر
ي بالوعة: »أنتم قاعدين ف 

 8 .......................................................... بعد سقوط نجله ف 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 جديد لهيئة الرقابة اإلدارية )اليوم السابع(
ً
 9 ............................................................... السيسي يعيير  رئيسا

وق( ي رئيس هيئة الرقابة اإلدارية الجديد؟ )الشر
 9 ............................................ من هو اللواء حسن عبد الشاف 

ل الجيش للقرى) األهرام(  : لن نسكت عل مخالفات البناء.. ولو اضطررنا نت    9 .................................... السيسي

 9 ................................................... عسكريير  بشمال سيناء )الجزيرة(  7ن مقتل وإصابة الجيش المرصي يعل

ي اإلسكندرية )بوابة األهرام( 46رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 
وعا ف   9 .................................................... مشر

؟ )الجزيرة(   10 ...................................................... أول خرق لوقف النار بير  الشاج وعقيلة.. ماذا يريد حفتر

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي  تقرير مص  -
ور لتنظيم والية سيناء من جنوب قرية رابعة، بالقرب من مدينة بتئ العبد، منطقة العمليات الرئيسية ف 

 11 ........................................................................................................ شمال سيناء مؤخًرا. )الرابط( 

ي قرية إقطمية غرب مدينة بتئ العبد. )الرابط( أعلن -
 11 تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة همر تابعة للجيش ف 

وق(99العريش أصبحت آمنة بنسبة عضو دفاع النواب: الشيخ زويد ورفح و   11 ................................. % )الشر

  
 12 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ان” بعد قبول طعن النيابة )درب( 7بعد  ي “فساد وزارة الطتر
اءة.. إعادة محاكمة أحمد شفيق ف   12 ... سنوات من الت 

 12 ..................................... منظمات تونسية تتضامن مع بهي الدين حسن وتطالب بإسقاط التهم عنه )درب( 

 12 ...................... خطاب من مجلس نقابات المحامير  بـ أوروبا للسيسي يطالب باإلفراج عن زياد العليمي )درب( 

ي يعلن توقيف 
ي فندق  متهمير   3األمن اللبناب 

بول المرصي لالشتباه باغتصابهم فتاة ف  مرصيير  بناًء عل طلب اإلنتر

مونت )درب(   12 ....................................................................................................................... فتر

ي قضي  15حبس سوالفة مجدي وماهينور المرصي 
 12 ............................ ة جديدة خالل حبسهما )درب( يوما ف 

ي   13 ............................................................... ( 21تحقيق رسي بقضية فساد جديدة لنجلي "مبارك" )عرب 

ي يدعو إل تحرك دولي لمحاسبة "المتسبب" بوفاة عصام العريان )الجزيرة( 
 13 ................................... المرزوفر

ع "الكتافات" )الوطن(  ي محكمة وتت  
 13 .................................................. فيديو.. سيدة تعتدي عل ضابط ف 
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