
                                 

 موجز الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ــمص
 August 2020 6||  145العدد ||  افةيف الصح  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

ر قرار السيسي باملوافقة ىلع معاهدة إنشاء تجمع  الجريدة الرسمية تنش  
 دول الساحل والصحراء  

 مصر وإسبانيا تؤكدان ضرورة التصدي لعمليات نقل اإلرهابيين إلى ليبيا   
 قوانين للمؤسسات الدينية؟    6ملاذا يسارع برملان مصر إلقرار   
 الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق يف بيع غواصات أملانية ملصر   
 لو ونظيره املالطي إلى طرابلس الخميس  تشاووش أوغ  
 خنادق وتحصينات دفاعية.. تحركات ملرتزقة "فاغنر" من الجفرة إلى سرت   

 

 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 

 طها. وتنشر رواب 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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 ةتطورات السياسة الخارجي
قرار   تنشر  الرسمية  ىلع  الجريدة  باملوافقة  دول معاهدة  السيسي  تجمع  إنشاء 

 ( بوابة األهرام) الساحل والصحراء

الجاري  مصر الشهر  خالل  نيويورك  األفريقية يف  املجموعة  رئاسة  بوابة  )  تتولى 
 (راألخبا

   )بوابة األخبار(   لرفض امللء األحادي لسد النهضة  اإلفريقيمصر ترسل خطابا لالتحاد  

 ( بوابة األهرام) اللبنانيهيكل: تجهيز طائرتي مساعدات طبية عاجلة للشعب 

 ( الشروق) الشيوخاالستعدادات الخاصة بانتخابات سفير مصر بالكويت: االنتهاء من 

 (املصري اليوم) غرفة ملتابعة تصويت »الخارج« يف انتخابات »الشيوخ«

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/2446256.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093217/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093217/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093217/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093217/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093177/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093177/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093177/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2446021.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06082020&id=d3e426fb-9008-4d7c-b453-6aff0e898af9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2007128
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ليبيا إلى  اإلرهابيين  نقل  لعمليات  التصدي  تؤكدان ضرورة  وإسبانيا  املصري )  مصر 
 (اليوم

  

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/2007158
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2007158
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2007158
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2007158
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2007158
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2007158
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي قوانين للمؤسسات الدينية؟  6ملاذا يسارع برملان مصر إلقرار 

 ( بوابة األخبار)  خالل عامهاء تطوير منطقة املنتزه  السيسي لـ»مدبولي«: أتمنى إن

 ( 21عربي) حقوقي مصري: ال سبيل للمعارضة إال املشاركة باالنتخابات

 (بوابة األخبار) يناير  25أول وزير عدل بعد ثورة   ىينعنادي القضاة 

 )بوابة األخبار(  اشتعال النيران يف مجمع محاكم قنا

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/1290631/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093174/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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%84%D9%80-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A---%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://arabi21.com/story/1290786/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093309/1/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093227/1/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%A7..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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 ( الوطن) الدستور"“بـ مقعدا محجوزا  30امرأة يخضن املنافسة.. و 111

  

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/4937064
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( الوطن) ر جنيه الثالثاء املقبلمليا  39.5 بقيمة"املركزي" يطرح أذون خزانة 

 ( الوطن ) 2023% من حجم التجارة العاملية بحلول  12قناة السويس: نستهدف 

 ( اليوم السابع) مة ربيع: "ممر الشحن اإليراني" ليس بديالا عن قناة السويس أسا

 (املصري اليوم) عاماا 06لـ »بنك ناصر« يخفض سن شهادة »رد الجميل« 

 ( الوطن) مليار دوالر  125لالستثمار.. ونتطلع ألكثر من   جاذبة ةدول محمد وحيد: مصر 

  

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/4936604
https://www.elwatannews.com/news/details/4936744
https://www.youm7.com/story/2020/8/6/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/4914040
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2007160
https://www.elwatannews.com/news/details/4936650
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( الشروق)  ملم« يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد ىلع فضائية الغد  35غدا.. »

 الصحة 

 (بوابة األخبار)  وفاة  18حالة و  123منحنى كورونا يواصل الهبوط ويسجل  

 دينية ؤسسات م

 (الجزيرة) رسالة مودع"“بـ  شاهد: القرضاوي يرد ىلع الريسوني 

  الزراعة

 ( الوطن) هائل يف عدد من األراضي الزراعية بمنوف حريق

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=05082020&id=ed2adee9-2a85-4a4a-a44a-716a8a798f64
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093269/1/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-123-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8818-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/4935432
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 (الشروق) الف طن قمح روسي وأوكرانيآ 410السلع التموينية تتعاقد ىلع شراء 

 أخرى

 ( بوابة األخبار) ار مرفأ بيروتوفاة ثالث مصري يف حادث انفج

 ( الوطن)  السيطرة حريق هائل بمعرض للمالبس ومخبز وعدة محالت يف كفر الشيخ

 )الوطن(  بالغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك لتعمده إشعال الفتنة بين الجماهير

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=05082020&id=192faee6-eb13-4a91-ad6c-1568af62dc42
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093123/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4937162
https://www.elwatannews.com/news/details/4936798
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 (الجزيرة) الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق يف بيع غواصات أملانية ملصر

 (21عربي ) تشاووش أوغلو ونظيره املالطي إلى طرابلس الخميس

 ( زيرةالج)  خنادق وتحصينات دفاعية.. تحركات ملرتزقة "فاغنر" من الجفرة إلى سرت

 

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%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
https://arabi21.com/story/1290907/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1


8 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 2020 6 || 145العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

 .Error! Bookmark not defined .......... مشاركة السيسي فى قمة مصغرة مع عدد من القادة األفارقة )بوابة األهرام(

 Error! Bookmark not ......... وزراء الخارجية العرب يبحثون مواجهة إرسائيل بضم الضفة الغربية )المرصي اليوم( 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... "الغرف التجارية": ال ترسي    ح للعمالة المرصية بالخليج منذ أزمة كورونا )الوطن(

ي ميناء 
 .Error! Bookmark not defined ...... ضبا السعودي )الجزيرة( تركتهم السفينة ورحلت.. مرصيون منسيون فى

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

ان المنتظم إىل مطار القاهرة )بوابة األخبار( تعرف عىل موعد عود  .Error! Bookmark not defined .... ة حركة الطير

ئ السيسي بعيد العمال )بوابة األخبار(  .Error! Bookmark not defined .................................. »عبدالعال« يهنى

ئ السيسي   .Error! Bookmark not defined ........... بعيد العمال )بوابة األخبار( بمناسبة االحتفال رئيس الوزراء يهنى

كيب بوابات تعقيم )بوابة األخبار(  .Error! Bookmark not defined ............ طلب إحاطة إللزام المراكز التجارية بير

وعات بسوهاج والبحر األحمر والوادي الجديد )اليوم السابع( تخصيص أراٍض ل  Error! Bookmark not .......... مرسر

defined. 

ي كورونا )الوطن(   بكل جامعة لعزل مصاب 
 .Error! Bookmark not defined ............ عبد الغفار: تخصيص مستشفى

 4 .......................................................................................................... شهد االقتصاديورات المتط

 Error! Bookmark .. بعدما لجأت مجددا لصندوق النقد.. هل كشف كورونا هشاشة االقتصاد المرصي؟ )الجزيرة( 

not defined. 

ى الصحي )بوابة األخبار(  مليون دوالر أمريكي تمويل من البنك   400  .Error! Bookmark not defined ... الدوىلي للتأمير

 .Error! Bookmark not defined ............................................. لليوم الرابع انخفاض األسمنت )بوابة األخبار( 

ايمد تقديم إقرار ا ونيا عن في   .Error! Bookmark not defined ........... مايو )الوطن(  10ر حنر لقيمة المضافة إلكير

ع ب   6جامعة  ى جنيه لمواجهة "كورونا" )بوابة  10أكتوبر تتي   .Error! Bookmark not defined ......... األهرام(ماليير

نامج مع صندوق النق ات سلبية )بوابة األهرام( رئيس الوزراء: الي   .Error! Bookmark not defined .د ليس له أي تأثير

 !Error .......... مليار دوالر.. مرص واألمم المتحدة تسعيان لتنفيذ برنامج لمجابهة كورونا )بوابة األهرام( 1.2بقيمة 

Bookmark not defined. 

ول« تتعاقد مع »إي فاينانس« )المرصي اليوم(   .Error! Bookmark not defined .......................... »التعاون للبير

وق(30عضو بشعبة المواد الغذائية:   .Error! Bookmark not defined ............. % تراجعا فى مبيعات رمضان )الرسر

 5 ............................................................................................................ ات المحور المجتمع  تطور 

 5 .......................................................................................................................................... اإلعالم 

" تقرر منع ظهور رامز جالل عىل أي وسيلة إعالمية مرصية )الوطن( ى  .Error! Bookmark not defined .. "اإلعالميير

ي وقفه ويحقق أعىل نسب مشاهدة )الوطن( MBCمجموعة 
 .Error! Bookmark not defined عن "رامز ": ال نفكر فى

ي مطبوعة مرصية تصف البطل سليمان ال ي ب "القاتل المأجور" )عرب   .Error! Bookmark not defined ........ (21حلن 

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

وس كورونا.. و 226»الصحة«: تسجيل   .Error! Bookmark not defined وفاة )بوابة األهرام(  21إصابة جديدة بفير

 .Error! Bookmark not defined .......... مالمح الخطة العامة للتعايش مع كورونا )بوابة األخبار(وزير الصحة تعلن 

وس »كورونا« )بوابة األخبار(الصحة تصدر تعريفا جديدا لتشخيص م  .Error! Bookmark not defined ... رضى فير

ي مستشفيات »الصحة« تط
ى للعمل فى  .Error! Bookmark not defined ..... عزل )بوابة األخبار(الالب بأطباء نفسيير

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

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 August 2020 6 || 145العدد 

 

 

 

 

 

 

ا لهيئة كبار العلماء 
ً
ي أمين
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defined. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................................... األقباط
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