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 July 202016 ||  133العدد ||  يف الصحافة  يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصرينشرة 

 

 القاهرة تستقبل وفد القبائل الليبية ملناقشة التداعيات الراهنة  
 ليبيا   السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع ف  
  تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر إسرائيل تصادق لع    
 الحركة املدنية بمصر: فشلنا ف ملء الفراغ الذي تركه اإلخوان  
 وسط توتر ف ليبيا.. قائد القيادة املركزية األمريكية يزور القاهرة  
 قوات الوفاق ترصد وصول إمدادات عسكرية من مصر دعما لحفتر  
 بانيا بترحيلي محمد علي: نجل السيسي يستهدفني ومصر تطالب إس  
 FT ال يمكننا غض الطرف عن وحشية نظام السيسي : 

 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

ز أهم نشرة يومية ترصد بإيجا
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـمدية ومعلوـارير 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
 ( بوابة األخبار)القاهرة تستقبل وفد القبائل الليبية ملناقشة التداعيات الراهنة 

 )بوابة األخبار(   السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي تطورات الوضع ف ليبيا

 لومبرغ: ترمب أفشل مفاوضات سد النهضة بوصفه السيسي "دكتاتوري املفضل"ب
 )الجزيرة(

 ( 21)عربي أردوغان وترامب يبحثان ملف ليبيا ويتفقان لع "استقرار دائم"

القوات   بمنح  الليبي  البرملان  قرار  النواب:  التوكيل  حق  دخل املسلحة 
 )الشروق(  »تاريخي«

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/3083324/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083378/1/%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%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84
https://arabi21.com/story/1285910/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072020&id=0abc302f-5554-4b85-9abe-b1989da45b7b
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الدولي  للقانون  انتهاكا  الغربية  الضفة  من  أجزاء  إسرائيل  النواب«: ضم    »خارجية 
 )الشروق(

 )الجزيرة(  نواب برملان طرابلس يرفضون تدخال عسكريا ملصر ف ليبيا

 )مصر العربية(  الصناعية.. هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة؟ صور األقمار 

 (بوابة األخبار) سد النهضةبشأن ملء  الخارجية: مصر تطلب إيضاحا  

 )بوابة األخبار(  يخ لع السعوديةالجامعة العربية تدين إطالق الحوثيين صوار

مستويات   تراجع  السودانية:  النهضة املياه  الري  سد  بوابات  إغالق    يؤكد 
 )الشروق(

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=d8a4c4ba-77db-4e5e-a40d-92cc2521a991
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1548093-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083285/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3082806/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072020&id=9d30c31a-c67c-45bc-b549-8415dcd4b8b1
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 )الشروق(   يوما فقط  15ت حول سد النهضة ف  سنوا  9الري: من الصعب حل خالفات  

 األهرام( )بوابة انالسود دخول قبل الحصول لع شهادة تطعيم  يجب الخارجية:  

 (الشروق) إسرائيل تصادق لع تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر

 )الشروق(  عاون الثنائيمصر وأوزبكستان تعقدان مباحثات حول قضايا الت

 )الجزيرة(  د دول الحصارالعدل الدولية تحكم لصالح قطر ض

 ( الجزيرة) رويترز: محادثات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود 

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=694c025d-7dd3-428b-acf8-d91a2b3802e5
http://gate.ahram.org.eg/News/2438932.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072020&id=013212a6-ccf7-4a64-92b6-1d1f3394a981
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072020&id=6278c5a3-8c9e-4679-94c1-487b92e01e37
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
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 طورات السياسة الداخليةت
 ( 21عربي)  الحركة املدنية بمصر: فشلنا ف ملء الفراغ الذي تركه اإلخوان

 ( 21)عربي حزب يساري مصري يعلن مقاطعة انتخابات "الشيوخ"

 ( 21عربي) "باطل" تدعو املصريين إلبطال اتفاقية السيسي مع إثيوبيا

 )بوابة األهرام(  جهاز اإلداريتطوير للانتقال الحكومة للعاصمة اإلدارية : السيسي

 )الوطن( بطل   سيسيالشعب: لم نتوقع انتهاء حكم اإلخوان بسرعة.. وال

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/1286134/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1286105/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://arabi21.com/story/1286147/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2439295.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4903700
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 )الوطن(  اإلسماعيلية" -حريق ضخم ف خط بترول لع طريق "مصر 

 )الوطن(  رئيس "الشعب الجمهوري": أي حزب ال يتبع الدولة يجب غلقه

  كرم محمد أحمد مللع اهتمامه بالحالة الصحية    السيسي م« يشكر  »األلع لإلعال
 )بوابة األخبار( 

 ( بوابة األهرام)الحكومة توافق لع إضافة مادة جديدة للعقوبات بشأن التنمر  

 ( وم السابعالي) بكل صالبة السيسي: لع املصريين الوقوف خلف فتحي

 )الوطن(  السيسي يوجه بالتصدي بحسم ملخالفات البناء بالقاهرة والجيزة

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/4903262
https://www.elwatannews.com/news/details/4903776
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3082835/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2439291.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/7/15/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81/4880804
https://www.elwatannews.com/news/details/4904826
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 ( 21عربي)  ا فشل "مستقبل وطن" ف استكمال قائمته لشورى مصر؟ اذ مل

  

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/1286201/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( )بوابة األخبارمليار جنيه  15.3تنهي تعامالت جلسة اليوم بخسارة البورصة 

 )الوطن(   شركات بدون غلقها  01وزير قطاع األعمال: دمج شركات الغزل والنسيج ف  

 )الوطن( تريليون جنيه  4.5لـ ن بالبنوك .. ودائع املصريي ألولى ف التاريخللمرة ا

 )الوطن( مليار جنيه    12بـ  طة تطوير شركات النسيج  وزير قطاع األعمال العام يعلن خ

 )الوطن( " تحيا مصر“ لـ  نيه مليون ج  51بـ الغرف التجارية تتبرع  

املركزي:   إجما   2.112البنك  جنيه  االئتريليون  التسهيالت  أرصدة  تمانية  لي 
 )الشروق(  بنهاية أبريلاملمنوحة للبنوك 

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/3083144/1/%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%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%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-15.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083144/1/%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%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%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-15.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083144/1/%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%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%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-15.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4903324
https://www.elwatannews.com/news/details/4903368
https://www.elwatannews.com/news/details/4902756
https://www.elwatannews.com/news/details/4902444
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072020&id=9ca913ab-0552-453d-b1bd-849f76abb96f
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 )الوطن(  تكلفة "تشجيع املنتج املحلي" مليار جنيه  12املالية: الدولة تتحمل 

 ( بوابة األخبار)  ملواجهة »كورونا«مليون دوالر من البنك الدولي   50الحكومة: 

 )بوابة األخبار( خلق فرص عمل للشبابلألف يورو منحة من إسبانيا  150

  

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/4903770
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083259/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083248/1/150-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

  تزمة بضبط النفس.. ولكنها ستتحرك إذا تم االقتراب من سرت كر: مصر ملخالد أبو ب
 )الشروق(

 )بوابة األخبار(   لإلعالم« يتمنى الشفاء العاجل ملكرم محمد أحمدلع»األ

 التعليم 

 )بوابة األهرام( ف فرنساوي الثانوية العامةؤال بال إجابات شكوى جديدة من س 

 )الوطن( من أسيوطتم ألجنبية الثانية "التعليم": تسريب اللغة ا

 ( اليوم السابع)بتعديل نظام الدراسة  العاليمح لوزير التعليم مة تسالحكو

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
خالد%20أبو%20بكر:%20مصر%20ملتزمة%20بضبط%20النفس%20تجاه%20أزمة%20ليبيا..%20ولكنها%20ستتحرك%20إذا%20تم%20الاقتراب%20من%20سرت
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3082784/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2438800.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4902448
https://www.youm7.com/story/2020/7/15/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85/4880388
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 الصحة 

 (الجزيرة)  بات بكوروناات مخيفة.. مصر تتجاوز الصين ف عدد اإلصاإحصاء

 )الوطن( مريضا بكورونا فقط لع أجهزة التنفس الصناعي  111"الصحة": 

 الوطن( ) حالة  17الصحة: ارتفاع إصابات حريق طريق اإلسماعيلية إلى 

 )الشروق( 133ارتفاع وفيات األطباء بسبب كورونا إلى 

 (املصري اليوم)  وفاة 59إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 913لصحة«: تسجيل »ا

 مؤسسات دينية 

 (الجزيرة)بل دعوات من يصلون ف آيا صوفيا  سعدالدين الهاللي: لن تق

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%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4903508
https://www.elwatannews.com/news/details/4903592
https://www.elwatannews.com/news/details/4903592
https://www.elwatannews.com/news/details/4903592
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072020&id=25f8b3eb-7d66-4d42-9d4d-fda8773f1682
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1998161
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 السياحة 

 ( الوطن) مليار جنيه خسائر إلغاء الحج والعمرة بسبب "كورونا"  2"غرفة السياحة": 

 اصالتالطرق واملو

 )بوابة األخبار( كامل الوزير يكشف الحصيلة الشهرية من ظاهرة "التزويغ" 

 أخرى

 )الوطن(  مترو عزبة النخل  شاب يلقي نفسه أسفل عجالت

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/4905138
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3081328/1/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%BA%22-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4904002


11 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 202016  ||  133العدد 

 

 

 

 

 

 

العسكري  املشهدت اتطور   
 الجزيرة() وسط توتر ف ليبيا.. قائد القيادة املركزية األمريكية يزور القاهرة

( 21)عربي عم حفتر عسكرياصحيفة: مركز عمليات فرنسي قبالة سرت لد

 )بوابة األهرام(  سلحةلقوات املاإلعـالن عن قبول دفعة جديدة باملعاهد الصحية ل

 )الجزيرة( هل تتورط مصر ف حرب ف ليبيا؟ 

 (الجزيرة) قوات الوفاق ترصد وصول إمدادات عسكرية من مصر دعما لحفتر

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%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1285752/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2438897.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
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 األمني رات املشهد تطو
 (الجزيرة) محمد علي: نجل السيسي يستهدفني ومصر تطالب إسبانيا بترحيلي

FT (21)عربي : ال يمكننا غض الطرف عن وحشية نظام السيسي 

 (الجزيرة) الغارديان: األمن املصري يالحق األطباء لكشفهم واقع كورونا 

 ( 21)عربي "إخوان مصر" تدين األحكام "االنتقامية" من مرشد الجماعة

 ( 21)عربيالسيسي مسؤولية وفاة محمد منير "العمل الوطني" تحّمل 

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%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1285844/FT-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://arabi21.com/story/1285903/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://arabi21.com/story/1285886/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1
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 )الجزيرة(  حفيين املعتقلين ف مصرل الص ة تطالب باإلفراج الفوري عن كالجزير

 )الوطن( جنيه ف قضية "فساد املليار"  500ريم حبيب العادلي "النقض" تؤيد تغ

  

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%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4902822
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