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 رــمص
 July 2020 7||  127العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 : السيسي يستخدم "كورونا" لقمع الصحافة وتكميم األفواه  
 ألف معلم.. وبرملانيون: إهدار للمال العام   36غضب الستغناء »التعليم« عن     
 تواضروس يطلب من الشعب املسيحي الصالة من اجله    
 . القومي واملجلس العسكري اجتماع مشترك ملجلسي األمن  املوافقة ىلع   
 . مجلس النواب يوافق ىلع تعيين مستشار عسكري لكل محافظة  
 . القوات املسلحة تنعي وفاة الفريق العصار  
 إسرائيلي: تنامي قدرة الجيش املصري مقلق حال غياب صديقنا   تقدير  
 . يوًما لرده ىلع تصريحات مدبولي   15حبس د. أحمد صفوت عضو املجلس   

 
 

 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
WP( 21)عربي  : السيسي يستخدم "كورونا" لقمع الصحافة وتكميم األفواه 

 )بوابة األخبار(  لعربي الصينيُيشارك يف الدورة التاسعة ملنتدى التعاون ا شكري

 )بوابة األخبار(وزارة الري: الخالفات مازالت جوهرية يف اجتماعات سد النهضة 

  الحكومة: إعالن جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط للحد من النمو العشوائي 
 )بوابة األخبار( 

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/1283983/WP-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076764/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076731/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076709/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 ( 21)عربي عامال من الكويت  1075الحكومة املصرية تعلن عودة 

 )بوابة األهرام(سفير مصر يف ياوندي يلتقي وزير الخارجية الكاميروني 

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/1283860/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-1075-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2436155.aspx
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 .تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام(  مجلس النواب ناعيا الفريق العصار: كان مصدرا للفخر والصمود 

 )بوابة األهرام( للوطن "الخارجية" ناعية العصار: فقدنا قامة عظيمة ورمزا كبيرا 

 )املصري اليوم( البرملان يوافق ىلع تعديالت »املهن الطبية« بأثر رجعي 

 

  

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/2436059.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2436109.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1995153
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 ات املشهد االقتصاديتطور
 )الوطن(  مليار جنيه 21"املالية" تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 

 )الشروق( سبتمبر 30املالية: استمرار تطبيق آلية رفع الحجز عن املمولين حتى 

صري يف لندن  ندوة لوزيرة التعاون الدولي مع ممثلي القطاع الخاص البريطاني امل
 )بوابة األخبار( 

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/4890472
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=6685964d-d0a1-4fd7-847c-579f16e687cd
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3076726/1/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الشروق(  األىلع لإلعالم يتعهد باستمرار مساندة الدولة املصرية وسياساتها

 التعليم 

 )اليوم السابع(  تداول أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

)مصر  ألف معلم.. وبرملانيون: إهدار للمال العام 36غضب الستغناء »التعليم« عن 
 العربية( 

 الصحة 

 )الشروق( هالة زايد: تم إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة املصرية 

 مؤسسات دينية 

 )بوابة األهرام(  األزهر ينعى الفريق محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي

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=06072020&id=759250d0-63c5-422b-bd97-df4230b7554a
https://www.youm7.com/story/2020/7/7/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%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%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7/4865460
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1547292-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1547292-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=70cad124-9f64-4eef-97af-b15fbbc747c5
http://gate.ahram.org.eg/News/2436052.aspx
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 حة السيا

 )بوابة األهرام( مصر واليونان يصدران بيانا حول السياح الوافدين إلى البلدين 

 األقباط

 )أقباط مصر( من اجله الصالة املسيحييطلب من الشعب تواضروس  

 )بوابة األهرام(  الكنيسة اإلنجيلية: تعليق فتح الكنائس حتى نهاية يوليو الجاري

 )الوطن(  "اإلنجيلية" تنعى العصار: رمز عسكري ورجل دولة خدم الوطن بإخالص 

 )الوطن( تواضروس ينعى "العصار": قيمة وطنية عظيمة وقائدا فذا 

 )الوطن(  ليبيا" ىلع يد "داعش" ضحايا"األرثوذكسية" تنتج فيلما عن "

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/2435970.aspx
https://egy-copt.com/show.php?id=8621
http://gate.ahram.org.eg/News/2435877.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4890882
https://www.elwatannews.com/news/details/4890908
https://www.elwatannews.com/news/details/4891182
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 أخرى

 )الشروق( رئيس قناة السويس يبحث أزمة البحارة العالقين 

 )درب(النائب العام يأمر بحبس املتهم بالتحرش أحمد بسام زكي 

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=06072020&id=45ef0beb-b89f-43dc-8895-6f6bf631699b
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b4/
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 العسكري شهداملت اتطور
 )اليوم السابع(  املجلس العسكريو القومياألمن  ملجلسياجتماع مشترك 

 )الشروق( مجلس النواب يوافق ىلع تعيين مستشار عسكري لكل محافظة 

 )الشروق(  ة تحت قبة البرملان: أعتز بمظاهرة الحب للقوات املسلحشاهين 

 )الدفاع العربي(فرنسا تتفاوض مع مصر ىلع عقد الرافال اإلضايف 

 البرملان يوافق ىلع قرض بين وزارة الدفاع وهيئة الصادرات اإليطالية 
 )الشروق(

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/2020/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD/4864312
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=c2626289-a6d1-46e8-a171-9b3169315395
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=6f9cb050-0b7b-4dee-b004-2a3f104b201f
http://www.defense-arabic.com/2020/07/06/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=70601de7-7314-4e81-a5b2-c5e789d77683
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 )بوابة األخبار(  القوات املسلحة تنعي وفاة الفريق العصار

 )املصري اليوم( وهب حياته لخدمة وطنهالرئاسة تنعي العصار: كان مقاتاًل 

 )بوابة األخبار(ز فريد السيسي ناعيا »العصار«: كان رجل دولة من طرا

 )بوابة األهرام(  جهاز املخابرات العامة ينعى الفريق العصار

 هرام( )بوابة األ وزارة اإلنتاج الحربي تنعى الفريق العصار

 )بوابة األهرام( جنازة عسكرية للفريق محمد سعيد العصار 

 ( 21)عربي  تقدير إسرائيلي: تنامي قدرة الجيش املصري مقلق حال غياب صديقنا

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/3076767/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1995163
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