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 رــمص
 July 2020 3||  125العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 موقع إسرائيلي يتساءل: ملاذا تصمت مصر عن الضم؟  
 السيسي ومتالزمة لقاء املواطنين "عشوائيا"  
 للسراج.. ونشطاء يردون   نجيب ساويرس ينشر صورة مفبركة  
 »سواء يعمل أو ال يعمل«.. الحكومة تستهدف مليار جنيه رسم راديو  
 . بتسريع عمليات تسليم سالح روسي تطالب  مصر   
 تنظيم الدولة يعلن عن مقتل وخطف لعدد من املتعاونين مع الجيش.  
 . السيسي يفرج عن الكندي "ياسر الباز" بعد تدخل ترودو    
 . .. نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل الصحفي محمد منير  

 

 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
 ( 21)عربي الضم؟ موقع إسرائيلي يتساءل: ملاذا تصمت مصر عن 

 )الشروق(املقبلة السودان: استئناف التفاوض حول سد النهضة خالل األيام 

 )الشروق( مصطفى الفقي: هناك استفزاز شديد يف إثيوبيا بعد كلمة شكري

 لجزيرة( )ا نجيب ساويرس ينشر صورة مفبركة للسراج.. ونشطاء يردون 

 )املصري اليوم( لنهضةالسعودية: نرفض أي إجراء أحادي بشأن سد ا

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/1283102/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02072020&id=79a8b1a9-fe76-4259-8564-2363dc126538
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02072020&id=36c3d688-2aa4-4466-9a05-ffa5542c3147
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1994035
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 تطورات السياسة الداخلية
 الجزيرة( )متالزمة لقاء املواطنين "عشوائيا" و  السيسي

 )بوابة األخبار(  ابتزاز«السوشيال ميديا لنقيب األطباء وأعضاء املجلس: »بالش 

 )بوابة األخبار( "األىلع لإلعالم" و"الصحافة" و"اإلعالم" يؤدون اليمين " األحد املقبل  

 )املصري اليوم( »سواء يعمل أو ال يعمل«.. الحكومة تستهدف مليار جنيه رسم راديو  

  

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%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074799/1/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3---%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2..-%D8%A3%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074734/1/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%22%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%22-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%8A%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%22-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%22-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%22-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1993884
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه 7.53بـ املركزي يطرح أذون خزانة 

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/4884246
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة 

 )الوطن( حالة وفاة  68حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و  1485تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 )الوطن(  إغالق مسجد الحسين وإحالة األئمة والعاملين للتحقيق

 السياحة 

 )بوابة األخبار(  مصر للطيران: تسيير رحالت أسبوعية إلى البحرين واليونان

 األقباط

 )الشروق( « الڤيديوكونفرانس تواضروس يلتقي مطارنة وأساقفة الصعيد 

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/4884262
https://www.elwatannews.com/news/details/4884152
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3074882/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02072020&id=e178e7df-9910-43fa-90ba-a7a197952f3f


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 3 || 125العدد 

 

 

 

 

 

 

 أخرى

 )الجزيرة( الشريف و"الحنية ما بتطلبش" هعبد اللشاهد:  

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/creative-video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%B4
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 العسكري املشهدت اتطور
تقارير تكشف مطالبة مصر بتسريع عمليات تسليم سالح روسي ىلع خلفية توتر 

 )روسيا اليوم(  األوضاع يف ليبيا

 )روسيا اليوم(  يمواصفات قوية لسالح روسي أردني مدمر يف الجيش املصر

 (21)عربي  " تحاور يزيد صايغ حول انقالب الجيش بمصر21"عربي

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1130263-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1130217-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%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%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://arabi21.com/story/1283060/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%BA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC1
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 تطورات املشهد السيناوي
ية  حول هجوم وال أ التابعة لتنظيم الدولة لنبملجلة اتقرير أحدث نشرة إخبارية  -

يونيو يف   23يف ، والذي يشار إليهم باسم "الصحوات" إلسالم،اسيناء ىلع جند 
 )الرابط( . مقتل  رفح،جنوب  برث منطقة ال

 )روسيا اليوم( مصرع نجل "وحش سيناء" أكبر متعاون مع الجيش املصري

 

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/1278913342594330629
https://arabic.rt.com/middle_east/1130310-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
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 تطورات املشهد األمني
 ( 21)عربي ابنة عال القرضاوي تبدي خشيتها ىلع والديها املعتقلين بمصر

  ها تإدخال احتياجات لشقيق منعمصدر أمني ينفي مزاعم "منى سيف" حول 
 )الوطن(

 الجزيرة() السيسي يفرج عن الكندي "ياسر الباز" بعد تدخل ترودو

 )روسيا اليوم(  مصر.. نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل الصحفي محمد منير

  

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/1282917/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4884620
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88
https://arabic.rt.com/middle_east/1130438-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1/
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