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 August 2020 7||  146العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مصر واليونان توقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.. وتركيا ترد  
 .. من املستثنون؟ PCRالحكومة: منع دخول مصر دون تحليل   
 مليار جنيه محليا اليوم   41"املالية" تقترض   
 ئر كبيرة رغم فتح أسواق جديدة الصادرات الزراعية تشهد خسا  
 . عسكريُا مصريًا بقبرص تعيين املتحدث العسكري الرفاعي ملحق   
 أعلن تنظيم والة سيناء عن تفجير جرافة تابعة للجش املصري   
 . اعتقال القيادي اليساري السيناوي أشرف أيوب وابنه شريف  

 

 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
 )الجزيرة(  الحدود البحرية بينهما.. وتركيا ترد مصر واليونان توقعان اتفاقية ترسيم 

 )الجزيرة(   مصالحنا شرقي املتوسط إلى األبد ردا ىلع مصر واليونان.. تركيا: سنحمي  

T&E ( 21)عربي  : التوتر بين مصر وإثيوبيا وصل إلى مستوى عال 

 )بوابة األهرام(لثنائية والقضايا اإلقليمية "شكري" و"بومبيو" يتناوالن العالقات ا

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%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF
https://arabi21.com/story/1291056/E-T-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2446530.aspx
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معرفة   دون  اليونان  مع  الحدود  ترسيم  اتفاق  ىلع  اعترضت  تركيا  »الخارجية«: 
 )بوابة األخبار( تفاصيله

  

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/3093684/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9---%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%87
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 تطورات السياسة الداخلية
 بوابة األهرام( )  عدم مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخىلع    يحثون األهالي"الوفد"  

  السيسي يوجه بتطبيق املعايير العاملية يف إقامة مشروعات االتصاالت والرقمنة 
 )بوابة األهرام( 

توافق ىلع   أبرزها صندوق    14الحكومة  قانون..  الطبية مشروع  الطوارئ   مواجهة 
 )الوطن(

 )بوابة األهرام(رئيس "النواب": مجلس الشيوخ سيثري الحياة النيابية 

 )بوابة األخبار(  .. من املستثنون؟ PCRمنع دخول مصر دون تحليل   :الحكومة 

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/2446424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2446424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2446424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2446430.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4937992
http://gate.ahram.org.eg/News/2446564.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093769/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-pcr..-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%86%D8%9F
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 )بوابة األخبار(  «PCR»الطيران«: املصريون غير مطالبين بتحليل »

 شروق( )ال ت للسيسي »لو طلبت مننا نموت هنعملها.. عايزينك تنجح«مميش: قل

  

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/3093798/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84--PCR-..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-15-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07082020&id=4478e52a-ea39-49b2-bb9a-7f6799bd0f81
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07082020&id=4478e52a-ea39-49b2-bb9a-7f6799bd0f81
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07082020&id=4478e52a-ea39-49b2-bb9a-7f6799bd0f81
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه محليا اليوم  41"املالية" تقترض 

من   الريفية  4أكثر  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  مساهمة  دوالر  )بوابة    ماليين 
 األخبار(

  ماليين دوالر مساهمة إضافية من الوكالة األمريكية لدعم خدمات تنظيم األسرة   10
 )بوابة األخبار( 

 التكنولوجية ماليين دوالر مساهمة إضافية من الوكالة األمريكية لتعزيز القدرات    4
 )بوابة األخبار( 

  مليار دوالر نهاية يوليو  38.3لـ  البنك املركزي يعلن ارتفاع االحتياطات الدولية  
 )بوابة األهرام( 

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/4938330
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093661/1/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093661/1/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093652/1/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093649/1/4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2446515.aspx
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 )بوابة األخبار( سنوات 5مليار دوالر إيرادات قناة السويس خالل   27.2

 )الوطن(  رئيس مستثمري الغاز: ترسيم الحدود يعطي شرعية للبحث واالستكشاف

 )الشروق( مليار جنيه 20.5زانة بقيمة  البنك املركزي يطرح أذون خ

 
  

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/3093458/1/27.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-90-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4937982
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06082020&id=ac043fc7-be9d-4e37-a467-d7e80c1ad2ab
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األخبار(   حالة وفاة  21حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  131الصحة: تسجيل 

 السياحة 

 )بوابة األهرام( مصر لعرضهما باملتحف املصري الكبير  الىعودة تمثالين ملكيين 

 )بوابة األهرام( مصرع شخصين يف حادث سقوط طائرة ترفيهية بالجونة

 الزراعة

 )الوطن(  الصادرات الزراعية تشهد خسائر كبيرة رغم فتح أسواق جديدة

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/3093768/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-131-%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%8821-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2446448.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2446348.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4938550
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الدفاع املصرية(  بقبرص عسكريُا مصريًاتعيين املتحدث العسكري الرفاعي ملحق 

 ( 21)عربي  تشاووش أوغلو يكشف عن عرض لتسليم سرت والجفرة للوفاق

 

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/1290943/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82
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 تطورات املشهد السيناوي
 
قرية - جنوب  املصري  للجش  تابعة  جرافة  تفجير  عن  سيناء  والة  تنظيم  أعلن 

 )الرابط( الفالوجة غرب مدية رفح. 

الدولة عدة تقارير إسرائيلي- التابعة لتنظيم  النبأ  العديد من مجلة  ر  تشي  ةتناول 
 )الرابط(الى الفشل األمني لنظام السيسي يف سيناء. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1291268142057033728/photo/2
https://twitter.com/Oded121351/status/1291268142057033728/photo/2
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 (بوابة األخبار) قرار رسمي بشأن طالب الثانوية العامة واألزهرية بشمال سيناء 

 

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/3093641/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد األمني 
يف   ونصف  عامين  من  أكثر  بعد  القصاص  محمد  سبيل  إخالء  العربية”:  “الشبكة 

 )درب( الحبس االحتياطي

 )درب(اعتقال القيادي اليساري السيناوي أشرف أيوب وابنه شريف

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a3%d9%8a%d9%88%d8%a8/
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