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 July 2020 21||  136دد الع||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ترامب يتصل بماكرون والسيسي.. األخير أكد عدم التصعيد بليبيا   
رئيس مفوضية الحدود السودانية: الوجود املصري يف حاليب وشالتين   

 احتالل  
 هضة صحيفة إماراتية تنتقد أداء مصر الدبلوماسي يف أزمة سد الن  
 »النواب« يوافق ىلع إرسال عناصر من القوات املسلحة خارج الحدود  
 مصر من بين الدول الناشئة "األكثر عرضة" للتخلف عن سداد مديونياتها   
 وع صهيوني  إخوان الجزائر: دخول الجيش املصري يف ليبيا مشر  
 حالة وفاة.. تقرير يحذر من "تفٍش محتمل" لكورونا يف سجون مصر    14 

 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
 ( 21عربي) ترامب يتصل بماكرون والسيسي.. األخير أكد عدم التصعيد بليبيا

احتالل رئي وشالتين  حاليب  يف  املصري  الوجود  السودانية:  الحدود  مفوضية    س 
 (الجزيرة)

( بوابة األخبار) لسيسي يتلقى رسالة خطية من نظيره اليمنيا

 ( الشروق) من رام الله: نرفض ضم إسرائيل أراضي فلسطينية بالضفة شكري

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/1287234/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085797/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%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%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072020&id=4b17a46c-052c-4cf3-8aa1-4c20712c9d8e
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 ( الجزيرة) صحيفة إماراتية تنتقد أداء مصر الدبلوماسي يف أزمة سد النهضة

 (املصري اليوم)السيسي: »مسبار األمل« يجسد األمل يف استرجاع أمجاد األمة 

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%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2000293
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( بوابة األخبار)  حكم نهائي بعدم قبول طعن وقف انتخابات مجلس الشيوخ

 )بوابة األخبار(   إرسال عناصر من القوات املسلحة خارج الحدود »النواب« يوافق ىلع  

 (21عربي ) "بوركيني" يفجر خالفا يف بركة سباحة بمصر.. وجدل 

  

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/3085890/1/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085853/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%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-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://arabi21.com/story/1287318/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( انتربرايز) مصر من بين الدول الناشئة "األكثر عرضة" للتخلف عن سداد مديونياتها

 مليار جنيه   80بقيمة    2020/    2019ملوازنة  البرملان يوافق ىلع فتح اعتماد إضايف  
 ( بوابة األخبار)

 ( الوطن ) "2020-2019مليارات جنيه يف موازنة عام "   7بـ "املالية" تدعم الصادرات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://enterprise.press/ar/stories/2020/07/21/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085789/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2019---2020-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%E2%80%8E
https://www.elwatannews.com/news/details/4911878
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 )الوطن(  دة بالزيادةسبب قرار منع رد الضرائب املسدغضب يف املجتمع التجاري ب 

 ()الوطن  مليارات جنيه  9وزارة املالية تطرح سندات خزانة بقيمة 

 ( الشروق) البرملان يوافق ىلع قانون صندوق مصر السيادي

مصر  ىلع  للضغط  سياسي  ميد"  "إيست  غاز  خط  إنشاء  اتفاق  من  الهدف    خبير: 
 (الوطن)

  

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/4912942
https://www.elwatannews.com/news/details/4912782
https://www.elwatannews.com/news/details/4912782
https://www.elwatannews.com/news/details/4912782
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072020&id=3d607cc1-346a-4b3b-9881-350b294b18fe
https://www.elwatannews.com/news/details/4913324
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( بوابة األخبار) حقهأحمد موسى عن املقاول الهارب: »حالته كرب« واإلنتربول يال

 الصحة 

 ( الوطن) بأفريقياتاج لقاح كورونا جعل مصر مركز إن الصحة: سنتفق مع الصين ىلع

 )بوابة األهرام(   وفاة 50جديدة لفيروس كورونا.. وحالة  627»الصحة«: تسجيل 

 ة دينيمؤسسات 

األوقاف األولى وزير  الصفوف  يف  املسلحة  القوات  مع  لنكون  مستعدون   : 
 (الشروق)

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/3085458/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8---%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A8--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%87
https://www.elwatannews.com/news/details/4912768
http://gate.ahram.org.eg/News/2441071.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072020&id=4f97c47a-1e84-4ffa-85f3-c8a09ae57489
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 الطرق واملواصالت

 (الجزيرة) فيديو كارثي ملصريين يضطرون لعبور املياه عبر جسر آيل للسقوط

 األقباط

 السيسي يف مساندة الشعب الليبي ضد املستعمر التركياألرثوذكسية: نؤيد قرار  
 )بوابة األهرام( 

 ( بوابة األهرام) يفوق لنفسه"“لـ ر لإلنسان فيروس كورونا جرس إنذا تواضروس:

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%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7
http://gate.ahram.org.eg/News/2441136.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2440939.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي  إخوان الجزائر: دخول الجيش املصري يف ليبيا مشروع صهيوني

 ( 21)عربي  سؤول مالطيوزير الداخلية الليبي يزور أنقرة ويلتقي "أكار" وم

كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  القوات املسلحة توقع بروتوكول تعاون مع األ
 ( بوابة األخبار)

 

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/1287212/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://arabi21.com/story/1287117/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085729/1/%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-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%E2%80%8E
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 تطورات املشهد األمني 
 ( الجزيرة) حالة وفاة.. تقرير يحذر من "تفٍش محتمل" لكورونا يف سجون مصر 14

  

https://almarsad.co.uk/
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