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 July 2020 22||  137العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 وزير الخارجية اإلثيوبي محتفال بسد النهضة: النيل لنا   
 أردوغان عن التدخل املصري بليبيا: لن نمنح لهم الفرصة   
 مليار جنيه محليا مقابل أذون خزانة اليوم    42الحكومة تقترض   
 القره داغي عن تدخل مصر بليبيا: هل يراد تحطيم جيشها؟   
 كري يف ليبيا سيهزم  وزير خارجية تركيا يتوعد: من يختار الحل العس  
 أملانيا ترد ىلع قرار مصر بإرسال قوات إلى ليبيا  
 شاهد: هجوم مسلح ىلع معسكر للجيش املصري يف سيناء  

 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

إيجاز أهم نشرة يومية ترصد ب
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
 (الشروق) وزير الخارجية اإلثيوبي محتفال بسد النهضة: النيل لنا

 ( الشروق) رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد إتمام تعبئة املرحلة األولى من سد النهضة

 ( 21عربي ) أردوغان عن التدخل املصري بليبيا: لن نمنح لهم الفرصة

 ( 21)عربي برملان ليبيا يرفض التدخل املصري ويطالب بإدانة أممية

 ( بوابة األخبار)  السيسي يف القمة املصغرة ملناقشة نتائج اجتماعات سد النهضة

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=22072020&id=e1d64aba-2489-475e-918b-85ae2f3c97cd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072020&id=7f82887a-88a1-4ff4-9953-2b9e78420315
https://arabi21.com/story/1287437/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9
https://arabi21.com/story/1287515/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086519/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 ( 21عربي) وفد روسي يصل أنقرة للتباحث بشأن "سرت" الليبية

 ( بوابة األخبار) ليبياشكري ونظيره الروسي يؤكدان أهمية املفاوضات يف 

 )بوابة األهرام(  لالطمئنان ىلع صحتهلك سلمان السيسي يجري اتصاال هاتفيا بامل

 ( 21)عربي اليمني للقاهرة وداللة توقيتها؟  ما أبعاد زيارة رئيس الوزراء

 ( 21)عربي ماذا بعد تفويض البرملان للسيسي بإرسال قوات إلى ليبيا؟ 

 ( بوابة األهرام)  حول جهود مصر يف مكافحة اإلرهابالخارجية تطلق أول تقرير  

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/1287412/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086460/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2441363.aspx
https://arabi21.com/story/1287300/%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-
https://arabi21.com/story/1287298/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2441542.aspx
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 طورات املشهد االقتصاديت
 (الوطن)  مليار جنيه محليا مقابل أذون خزانة اليوم  42الحكومة تقترض 

 ( الوطن) بشرط سداد األصل"املالية" تعفي املمولين من مقابل التأخير 

 )الوطن(  أشهر 6مليار دوالر يف   12.3صادرات مصر غير البترولية تحقق 

  آالف شركة  3»الصناعات الهندسية«: قرار اإلعفاء من رسم تنمية موارد الدولة يحمي  
 (املصري اليوم)

 
  

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/4914968
https://www.elwatannews.com/news/details/4913770
https://www.elwatannews.com/news/details/4914550
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2000734
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 ي املجتمع  ورح ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( األخبار بوابة) رئيس األىلع لتنظيم اإلعالم يستقبل وزير اإلعالم اليمني

 (الجزيرة) ما عالقة املطربة األمريكية نيكي ميناج بالجيش املصري؟ 

 التعليم 

 ( الوطن)  كون إلكترونية من العام املقبلوزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ست 

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/3086431/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4914870
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 الصحة 

 ( بوابة األخبار) حالة وفاة 47وجديدة لفيروس كورونا.. حاالت   676الصحة: تسجيل 

 دينية مؤسسات 

 ( 21عربي)  األزهر يعلق "بدعوة" ىلع تفويض تدخل السيسي بليبيا

 ( 21عربي) القره داغي عن تدخل مصر بليبيا: هل يراد تحطيم جيشها؟ 

 األقباط

 )بوابة األهرام(  يوليو  ٢٣السيسي والشعب املصري بذكرى أندريه زكي يهنئ 

 )بوابة األهرام(  السيسي بذكرى يوليوتواضروس يهنئ 

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/3086555/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-676-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%88-47-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1287416/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1287503/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2441422.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2441490.aspx
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( الجزيرة) وزير خارجية تركيا يتوعد: من يختار الحل العسكري يف ليبيا سيهزم

 )الجزيرة( أملانيا ترد ىلع قرار مصر بإرسال قوات إلى ليبيا

والصناعة" "التجارة  مع  املشتركة  املوضوعات  تناقش  الحربي"  بوابة  )  "اإلنتاج 
 (األخبار

 (بوابة األهرام)يوليو  23السيسي بذكرى  القوات املسلحة تهنئ 

الرتكازات األمنية بشمال سيناء القوات املسلحة: إحباط هجوم إرهابي ىلع إحدى ا
 ( بوابة األهرام)

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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086252/1/%22%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%22-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086252/1/%22%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%22-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086252/1/%22%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%22-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086252/1/%22%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%22-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086252/1/%22%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%22-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086252/1/%22%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%22-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
http://gate.ahram.org.eg/News/2441331.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2441499.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الجزيرة(  شاهد: هجوم مسلح ىلع معسكر للجيش املصري يف سيناء

 ( الوطن) محافظ جنوب سيناء: سننشئ مدينة دينية سياحية عاملية

 

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%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.elwatannews.com/news/details/4915052
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