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 رــمص
 July 2020 6||  126العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . االتحادية السيسي يستقبل نظيره اإلريتري يف قصر   
 داود أوغلو: تهديدات السيسي وماكرون تعكس "عمى استراتيجيا"  
 وقاف" و"اإلفتاء" إلرضاء السيسي؟ ما دالالت سباق "ال  
 تأمين العمق الغربي السيسي يعقد اجتماعًا لالطالع ىلع خطط   
 . للرئاسة دفاع “النواب” توافق ىلع تعديل أحكام ترشح الضباط   
 تنظيم والية سيناء يكثف عملياته يف شمال سيناء.  
 . خالد علي: حصلنا ىلع حكم بوقف سريان التحفظ ىلع أموال نافعة  
 FT منح السيسي فرصة ملالحقة معارضيه بقسوة   ا : كورون 

 

 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، ةوتحليلي

 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
 )بوابة الخبار( يف قصر االتحادية اإلريتريالسيسي يستقبل نظيره 

 )بوابة الهرام(  مصر تدين إطالق الحوثيين أربع طائرات مفخخة باتجاه السعودية

 )بوابة الهرام(ين استمرار االنتهاكات التركية املستمرة للسيادة العراقية تد مصر

 ( 21)عربي ن تعكس "عمى استراتيجيا"داود أوغلو: تهديدات السيسي وماكرو

 ( 21)عربيتركيا تسخر من انتقاد مصر لعملياتها بالعراق: كوميديا سوداء 

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/3076417/1/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A--%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2434914.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2434897.aspx
https://arabi21.com/story/1283760/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1283361/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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 )الشروق( الري: لم تصلنا أية وثائق تؤكد استكمال دراسات أمان سد النهضة 

 )بوابة الخبار( السيسي يوجه بتعزيز عالقات التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية  

 )الشروق( الري: وضحنا ملراقبين مفاوضات سد النهضة أن مياه النيل قضية وجودية  

 )الجزيرة( اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة.. مصر: ال توافق بين الدول الثالث

 )بوابة الهرام(  بيالروسيا بعيد االستقالل  يهنئ السيسي

 )الشروق( تأشيرات للمصريين السفير المريكي: ال نستطيع تحديد موعد إعطاء ال

 )الشروق( وزير الري: من املبكر القول إن مفاوضات سد النهضة وصلت لنتائج 

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=05072020&id=5f84ecfb-9939-4d0e-ba16-85dbab1cb263
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076185/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05072020&id=e67d310e-5b9a-4bdc-acfb-58b3e2fca5c7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2434895.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=2d44dc69-0e95-4465-81c9-57a16347ef80
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=f433dc99-8709-4cd8-9d89-d45d76095fcd
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة الخبار(  السيسي يتبنى ملف تجميع وتصنيع مشتقات

 )بوابة الخبار( مليار جنيه  130للبرملان حقيقة خسارة الدولة وزير املالية يكشف 

 رام()بوابة اله ء الجداويانتصار السيسي تنعي الفنانة رجا

 هرام()بوابة الرؤساء الهيئات اإلعالمية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرملان 

  يصدر قرارات بإعادة تخصيص قطع أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة السيسي 
 )بوابة الهرام( 

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/3076219/1/%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%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076153/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80130-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%C2%A0%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2435519.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2435519.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2435519.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2435500.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2435500.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2435500.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2435374.aspx
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 ( 21)عربي سياسيون يشككون بجدوى مجلس الشيوخ املصري

  تصويت املصريين بالخارج يف انتخابات الشيوخ  »مكرم« تبحث مع »الشين« آلية
 )بوابة الخبار( 

)بوابة    ين لدى الجهات الخاضعة إلشرافهاابة املالية السابقحظر عمل موظفي الرق
 الخبار(

  

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/1283536/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076419/1/-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85--%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9--%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86--%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076416/1/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076416/1/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7
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 االقتصاديتطورات املشهد 
 )الوطن(  مليار جنيه 23.5"املالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ  

 )الوطن( شركة قطاع أعمال   48مليار جنيه خسائر   16خبير اقتصادي: 

 )الوطن( سنوات  4ج املحلي اإلجمالي خالل تريليون جنيه إلى النات  2.7مصر تضيف 

 )الوطن( مليار جنيه غدا   19.5املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة  

 )الوطن( حالي مليار دوالر العام ال7.5بـ  دولية  س طرح سنداتالحكومة تدر

 )الشروق(ماد بار البئر االستكشافية بشروش فى شمال الحأ اخت« تبدي »إين

 )الشروق(  الجمركي العربي مصر توقع ىلع اتفاقية التعاون

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/4888770
https://www.elwatannews.com/news/details/4888604
https://www.elwatannews.com/news/details/4886986
https://www.elwatannews.com/news/details/4885832
https://www.elwatannews.com/news/details/4885414
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05072020&id=9f364dd2-2061-4e39-be01-bf60e8394e72
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05072020&id=1626e6f4-5bed-4cef-a58e-3ba0a6c45acc
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 )الوطن(  آبار بدلتا النيل واملتوسط خالل العام الحالي 10البترول: نستهدف حفر 

 )املصري اليوم(مليار جنيه قروًضا صغيرة ومتوسطة ومتناهية  181«: املركزي»

  

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/4889438
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1994812
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة(  عربيا السيسي بجوار عمر املختار.. أغنية جديدة لصالة تفجر غضبا

 الصحة 

 )بوابة الهرام(   حالة وفاة  63إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و  1218"الصحة": تسجيل  

 مؤسسات دينية 

 ( طن)الو  الزهر: اتفاق فتح وحماس انطالقة جديدة يف مواجهة الطماع الصهيونية

 )الجزيرة(  يوليو معجزة نبوية ظاهرة 3مفتي مصر: ما حدث يف 

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%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2435695.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4888922
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-3-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 ( 21)عربي  ي؟ ما دالالت سباق "الوقاف" و"اإلفتاء" إلرضاء السيس

 الزراعة

 )الوطن(  "الري": لوال الفقر املائي يف مصر ما استوردنا القمح من الخارج

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/1283766/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4889194
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 العسكري املشهدت اتطور
يعقد اجتماعًا لالطالع ىلع خطط وجهود سالح اإلشارة لتأمين العمق   السيسي

 )اليوم السابع(الغربي 

)الدفاع  ما حقيقة تعاقد البحرية املصرية ىلع منظومات دفاع ساحلي روسية؟ 
 ن العربي( والم

  دفاع “النواب” توافق ىلع تعديل أحكام ترشح الضباط الحاليين والسابقين للرئاسة 
 )درب(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/7/5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/4862624
https://sdarabia.com/2020/07/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8/
https://sdarabia.com/2020/07/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8/
https://sdarabia.com/2020/07/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8/
https://sdarabia.com/2020/07/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8/
https://daaarb.com/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad/
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 )بوابة الخبار( اإلنتاج الحربي تنفي تدهور صحة الفريق محمد العصار

 )الوطن(  ملياخبير: منظومة الدفاع التركية التي ُدمرت بليبيا هي الحدث عا 

 )الشروق(  مواد مخدرة بنطاق السطول الجنوبي القوات البحرية تضبط

 بعد ظهور آبي أحمد بزي عسكري.. ما حقيقة محاولة االنقالب يف إثيوبيا؟ 
 )الجزيرة(

 )الوطن(  جديد طيران حربي يحلق قرب قاعدة الوطية الليبية بعد قصف

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/3076278/1/%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-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4889276
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05072020&id=e02d5691-d0fa-4242-af64-1dffea61cd80
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4889502


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 July 2020 6 || 126العدد 

 

 

 

 

 

 

  .االختباراتفى إيطاليا أثناء    املصريبالتمويه   AW-149 ظهور أول مروحية ليوناردو
  مروحيات  8و AW-149مروحية  24مروحية ) 32جدير بالذكر أن مصر تعاقدت ىلع 

189-AW ) . )الرابط( 

 
 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1279894093867429892
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 تطورات املشهد السيناوي
عن استهداف تجمعًا ملجموعات الصحوات التي تتعاون  ة سيناءواليأعلن تنظيم -

   )الرابط(مع الجيش املصري بقرية أبو طويلة يف مدينة شيخ زويد 

 
ي يف قرية  أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة مدرعة للجيش املصر-

 )الرابط(السكادرة شمال مدينة الشيخ زويد. 

أعلن تنظيم والية سيناء عن مهاجمته لنقطة مراقبة للجيش املصري قرب حاجز -
 )الرابط(ش املصري. املاسورة برفح، مما أدى لوقوع قتلى يف صفوف قوات الجي 

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/1279852942468710402/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1279852942468710402/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1279852942468710402/photo/2
https://twitter.com/Oded121351/status/1279852942468710402/photo/3
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ية سيناء بعرض صور كشف فيها عن تدمير مدرعة للجيش املصري  قام تنظيم وال -
بمنطقة املغارة، كما عرض التنظيم صور كشف فيها عن اشتباكات قامت بها  

 )الرابط( يش املصري بمنطقة املغارة. عناصره مع قوات الج

قام التنظيم بنشر صور لضابط جيش قتل يف اشتباكات املغارة التي وقعت يف  
 )الرابط( م. 2020يونيو    21

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف جرافة تابعة للجيش املصري يف قرية -
 )الرابط(بلعا غرب مدينة رفح  

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/1279850053209862144/photo/3
https://twitter.com/Oded121351/status/1279851567898820611/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1279150120358023169/photo/1
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ر تابعة للجيش املصري قرب حاجز أعلن تنظيم والية سيناء استهداف عناص-
 )الرابط( مدينة الشيخ زويد.  الرواس شرق

 

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/1279150120358023169/photo/2
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 تطورات املشهد المني
ماليين جنيه   6عاما ىلع أحمد دومة وتغريمه  15“النقض” تؤيد السجن املشدد 

 )درب( مجلس الوزراء”يف “أحداث 

 )درب( نافعةف سريان التحفظ ىلع أموال ىلع حكم بوق  صلناخالد علي: ح

قضية باتهامات “نشر أخبار   14متهما يف  186الجنايات تنظر أوامر تجديد حبس 
 )درب(  كاذبة ومشاركة جماعة”

 )درب(نى سيف: حجز دعوى تمكين عالء عبد الفتاح من إجراء املكاملات م

FT ( 21)عربي :كورونا منح السيسي فرصة ملالحقة معارضيه بقسوة 

 

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%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%aa%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%af%d8%af-15-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%ad%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%81/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-186-%d9%85%d8%aa%d9%87/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad/
https://arabi21.com/story/1283691/FT-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%88%D8%A9
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 6 ........................................... السيسي بجوار عمر المختار.. أغنية جديدة ألصالة تفجر غضبا عربيا )الجزيرة( 

 6 .................................................................................................................................. الصحة
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وس كورونا.. و 1218"الصحة": تسجيل   6 .............................. حالة وفاة )بوابة األهرام(  63إصابة جديدة بفير

 6 ............................................................................................................................... دينية مؤسسات

ي مواجهة األطماع الصهيونية )الوطن(
 6 ...................................... األزهر: اتفاق فتح وحماس انطالقة جديدة ف 

ي 
ي مرص: ما حدث ف 

 6 ................................................................ يوليو معجزة نبوية ظاهرة )الجزيرة(   3مفنر

ي  ؟ )عرب   7 ......................................................... (21ما دالالت سباق "األوقاف" و"اإلفتاء" إلرضاء السيسي

 7 .......................................................................................................................................... الزراعة

ي مرص ما استوردنا القمح من الخارج )الوطن(
ي ف 
 7 .................................................... "الري": لوال الفقر المابئ

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ي )اليوم السابع(السيسي ي  العمق الغرب 
 لالطالع عل خطط وجهود سالح اإلشارة لتأمير 

ً
 8 ................ عقد اجتماعا

( ما حقيقة تعاقد البحرية المرصية عل منظومات دفا  ي  8 ........................ ع ساحلي روسية؟ )الدفاع واألمن العرب 

 8 ............................. دفاع “النواب” توافق عل تعديل أحكام ترشح الضباط الحاليير  والسابقير  للرئاسة )درب(

ي تدهور صحة الفريق محمد العصار )بوابة األخبار(
ي تنف   9 ...................................................... اإلنتاج الحرب 

ي ُدمرت بليبيا هي األحدث عالميا )الوطن(
كية النر : منظومة الدفاع الير  9 ................................................. خبير

وق( ي )الشر  9 .................................................... القوات البحرية تضبط مواد مخدرة بنطاق األسطول الجنوب 

ي إثيوبيا؟ )
ي أحمد بزي عسكري.. ما حقيقة محاولة االنقالب ف   9 .................................... الجزيرة(بعد ظهور آب 

ي يحلق قرب قاعدة الوطية الليبية بعد قصف جديد )الوطن( ان حرب   9 ................................................... طير

جدير بالذكر أن مرص تعاقدت   .بالتمويه المرصي ف  إيطاليا أثناء االختبارات AW-149 ظهور أول مروحية ليوناردو

 10 ............................................... الرابط((. )AW-189مروحيات  8و AW-149مروحية   24مروحية )  32عل 

 ............................................................................................................................................ 10 

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ي تتعاون مع الجيش المرصي بقرية أبو   أعلن تنظيم والية سيناء-
 لمجموعات الصحوات النر

ً
عن استهداف تجمعا

ي مدينة شيخ زويد 
 11 ............................................................................................... )الرابط(طويلة ف 

 ............................................................................................................................................ 11 

ي قرية السكادرة شمال مدينة الشيخ زويد.  -
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة مدرعة للجيش المرصي ف 

 11 ................................................................................................................................. )الرابط(

أعلن تنظيم والية سيناء عن مهاجمته لنقطة مراقبة للجيش المرصي قرب حاجز الماسورة برفح، مما أدى لوقوع  -

ي صفوف قوات الجيش المرصي. )الرابط(
 11 ............................................................................... قتل ف 

ية سيناء بعرض صور كشف فيها عن تدمير مدرعة للجيش المرصي بمنطقة المغارة، كما عرض  قام تنظيم وال -

 12 .. التنظيم صور كشف فيها عن اشتباكات قامت بها عنارصه مع قوات الجيش المرصي بمنطقة المغارة. )الرابط(

ي 
ي وقعت ف 

ي اشتباكات المغارة النر
 12 ........ م. )الرابط( 2020يونيو   21قام التنظيم بنشر صور لضابط جيش قتل ف 

ي قرية بلعا غرب مدينة رفح )الرابط( -
 12 ..... أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف جرافة تابعة للجيش المرصي ف 

ق مدينة الشيخ زويد.  أعلن تنظيم والية سيناء اس- تهداف عنارص تابعة للجيش المرصي قرب حاجز الرواس شر

 13 ................................................................................................................................. )الرابط(

  
 14 ...................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي “أحداث مجلس الوزراء”   6عاما عل أحمد دومة وتغريمه  15“النقض” تؤيد السجن المشدد  
ماليير  جنيه ف 

 14 ................................................................................................................................... )درب(

: حصلنا عل حكم بوقف شيان التحفظ عل أموال نافعة )درب(  14 .............................................. خالد علي
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ي  186الجنايات تنظر أوامر تجديد حبس 
قضية باتهامات “نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة” )درب( 14متهما ف 

 ............................................................................................................................................ 14 

 14 ............................................. ن  سيف: حجز دعوى تمكير  عالء عبد الفتاح من إجراء المكالمات )درب(م

FT ي  14 ....................................................... (21:كورونا منح السيسي فرصة لمالحقة معارضيه بقسوة )عرب 
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