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 رــمص
 July 2020 14||  132العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بايدن يهاجم ويتوعد السيسي.. "الديكتاتور املفضل لترامب"   
 الري تعلن استمرار الخالفات حول القضايا الرئيسية بشأن سد النهضة  
 سفيرا بالخارج   42السيسي يعتمد حركة دبلوماسية جديدة تشمل   
 شكري: تحدث تركيا عن عمل عسكري مباشر يف ليبيا أمر بالغ الخطورة   
 مليار جنيه   130وزير املالية: خسائر »كورونا« بلغت   
 الليبي يمنح الجيش املصري حق التدخل  البرملان   
 وفاة صحفي مصري كبير جراء إصابته بكورونا بعد اعتقاله أليام   

 

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( 21)عربي "الديكتاتور املفضل لترامب"بايدن يهاجم ويتوعد السيسي.. 

 )الشروق(  ري تعلن استمرار الخالفات حول القضايا الرئيسية بشأن سد النهضةال

 )بوابة األهرام( : وقوع ضرر جسيم من سد النهضة ىلع مصر »خط أحمر« شكري

 )بوابة األخبار(   االستقالل عيد رئيس الجبل األسود بمناسبة  يهنىالسيسي 

مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص تطالب بعدم تسجيل مذكرة التفاهم 
 )بوابة األهرام(  بين تركيا والسراج

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/1285448/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072020&id=bf393058-9aab-4a1a-b22e-3622fc9e4423
http://gate.ahram.org.eg/News/2438691.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3081137/1/%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%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2438638.aspx
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 )الشروق(  سفيرا بالخارج 42ل يعتمد حركة دبلوماسية جديدة تشم السيسي

 )الشروق( شكري: تحدث تركيا عن عمل عسكري مباشر يف ليبيا أمر بالغ الخطورة 

 )املصري اليوم( يكشف الخطوات املقبلة للتعامل مع أزمة »سد النهضة«  شكري

 
  

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=14072020&id=9dd27cb7-32cc-466c-b7e7-0ae67353e858
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072020&id=5868406a-5289-4d15-a675-2ae3ce121ccc
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1997481


2 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 14 || 132العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( الوفد يخوض انتخابات النواب ىلع كافة املقاعد الفردية 

 )بوابة األخبار( كتفاء الذاتي من مشتقات البالزما اال مشروعيتابع السيسي 

 ( 21)عربي قاذ مصرقيادي إسالمي: مستعدون لتجرع "السّم" من أجل إن

  

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/3081233/1/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3081138/1/%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%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://arabi21.com/story/1285646/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(مليار جنيه وسط تراجع األسهم الكبرى  2.2البورصة تفقد 

 )الوطن(  "املركزي": إصدار العملة البالستيكية مع تشغيل مطبعة العاصمة اإلدارية

 )الوطن( من الكتابة ىلع العمالت: تكبد الدولة مبالغ باهظة البنك املركزي يحذر 

مليارات دوالر استثمارات جديدة يف مصر خالل شهر  3الصناديق الدولية ضخت 
 )الوطن(

 )الوطن(   مليارات جنيه مقابل سندات خزانة   4بـ  ة تكتفي  بعد ارتفاع الفائدة.. املالي

 )الوطن( راء بقيمة نصف مليار دوالر ألول مرة وزير املالية: طرح سندات خض

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/2438524.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4901270
https://www.elwatannews.com/news/details/4901446
https://www.elwatannews.com/news/details/4900816
https://www.elwatannews.com/news/details/4901832
https://www.elwatannews.com/news/details/4901822
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 )املصري اليوم( مليار جنيه  130وزير املالية: خسائر »كورونا« بلغت 

 )الشروق(  لتشجيع املنتج املحلى هذا الشهر السيسياملالية: إطالق مبادرة 

  

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/1997459
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072020&id=86f3bdb8-0148-4fab-8f88-50ba8954a543
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 77وحالة جديدة لفيروس كورونا..   931الصحة: تسجيل 

 )الوطن( : مشروع مشتقات البالزما قضية أمن صحي ملصرسيسي المستشار 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن( للمسلمين  ويسيءالهاللي: تحويل آيا صوفيا ملسجد باطل  

 الزراعة

 )الوطن(رئيس "دالتكس": البطاطس تواجه كارثة  

 )الوطن(  أشهر 6-5مسؤول: مخزون القمح املصري يكفي  

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/3081280/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-931-%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%88-77-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4902340
https://www.elwatannews.com/news/details/4902260
https://www.elwatannews.com/news/details/4901402
https://www.elwatannews.com/news/details/4901516
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 األقباط

 )الشروق(  كنيسة غير مرخصة باملحافظات تمهيدا لتوفيق أوضاعها 5404حصر 

 )الوطن( أغسطس  3استمرار غلق كنائس القاهرة واإلسكندرية حتى 

 أخرى

 )بوابة األهرام(   نشوب حريق بالطابق األرضي بمستشفى جامعة كفرالشيخ

 )الوطن( وعايزة الثالث  2شاطئ النخيل: لقيت من أبنائها غرقا يف  3أم خسرت 

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=13072020&id=e9844b93-aa7b-4c09-901d-3284fd6404e5
https://www.elwatannews.com/news/details/4901724
http://gate.ahram.org.eg/News/2438716.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4902256
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الوطن(  "مثلك ال يغيب".. فيلم تسجيلي لإلنتاج الحربي تخليدا لذكرى العصار

 )الشروق( درجات الجاهزية  ألىلع»خارجية النواب«: قواتنا املسلحة وصلت 

 )املصري اليوم(ان الليبي يمنح الجيش املصري حق التدخل البرمل

 )مصر العربية(  املية عن قدرات الجيش املصري؟ ماذا تقول التصنيفات الع

 

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/4901060
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072020&id=481508d9-65da-48fc-827e-5cdebbb7115c
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1997505
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1548025-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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 تطورات املشهد األمني
 ( 21)عربي وفاة صحفي مصري كبير جراء إصابته بكورونا بعد اعتقاله أليام 

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/1285597/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
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ي مرص خالل شهر )الوطن( مليارات دوالر  3الصناديق الدولية ضخت 
 3 ............................ استثمارات جديدة فر

ي بـ  
 3 ....................................... مليارات جنيه مقابل سندات خزانة )الوطن( 4بعد ارتفاع الفائدة.. المالية تكتفر

اء بقيمة نصف مليار دوالر ألول مرة )الوطن(  3 ............................................. وزير المالية: طرح سندات خرصر

 4 ..................................................... مليار جنيه )المرصي اليوم(  130وزير المالية: خسائر »كورونا« بلغت 

وق(  4 ...............................................المالية: إطالق مبادرة السيسي لتشجيع المنتج المحىل هذا الشهر )الشر

 5 ............................................................................................................ محور المجتمع  تطورات ال

 5 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  931الصحة: تسجيل   5 ..................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 77حالة جديدة لفت 

وع مشتقات البالزما قضي : مشر  5 .............................................. ة أمن صحي لمرص )الوطن(مستشار السيسي

 5 ............................................................................................................................... دينية مؤسسات

ر )الوطن( ء للمسلمي  : تحويل آيا صوفيا لمسجد باطل ويسي  5 ......................................................... الهاللي

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

 5 ............................................................................... رئيس "دالتكس": البطاطس تواجه كارثة )الوطن(

ي  
 5 ..................................................................... أشهر )الوطن( 6-5مسؤول: مخزون القمح المرصي يكفر

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

وق(كنيسة غت  مرخصة بالمحافظات تمهيدا لتوفيق   5404حرص   6 ........................................ أوضاعها )الشر

 6 ......................................................... أغسطس )الوطن( 3استمرار غلق كنائس القاهرة واإلسكندرية حنر  

 6 ....................................................................................................................................... أخرى

ي بمستشفر جامعة كفرالشيخ )بوابة األهرام(
 6 ............................................... نشوب حريق بالطابق األرضر

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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ي شاطئ النخيل: لقيت   3أم خشت 
 6 ........................................... وعايزة الثالث )الوطن(  2من أبنائها غرقا فر

 7 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ي تخليدا لذكرى العصار )الوطن(  7 .......................................... "مثلك ال يغيب".. فيلم تسجيىلي لإلنتاج الحرب 

وق(  7 ............................................ »خارجية النواب«: قواتنا المسلحة وصلت ألعىل درجات الجاهزية )الشر

ي يمنح الجيش المرصي حق التدخل )المرصي اليوم( لمان اللين   7 ........................................................... الت 

 7 ............................................... ربية(ماذا تقول التصنيفات العالمية عن قدرات الجيش المرصي؟ )مرص الع

  
 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

ي  ي مرصي كبت  جراء إصابته بكورونا بعد اعتقاله أليام )عرب 
 8 ................................................. (21وفاة صحفر

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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