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 رــمص
 July 2020 8||  128العدد ||  يف الصحافة  ار الشأن املصرينشرة يومية ترصد أهم أخب

 

 رئيس الوزراء اإلثيوبي: ال يمكننا إيقاف تعبئة سد النهضة   
 هضة.. مصر: مواقف إثيوبية "متشددة" وفرص االتفاق "تضيق"  سد الن  
 السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار بحضور كبار رجال الدولة   
 "العصار".. الجنرال املراوغ ومهندس االنقالب   
 مناورات تركية ضخمة قبالة سواحل ليبيا تحمل أسماء هؤالء القادة   
 بكورونا أثناء احتجازه نفسي يتكتم".. إصابة صحفي    "ألحقوني قبل ما  
 مصر تتحفظ ىلع "صفوت الشريف" بقضية فساد مالي  
 "ملوا كالبكم يا فندم".. صرخة أرملة مصرية يبتزها "خفير شرطة" جنسيا  

 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 
يف  أخبار املشهد املصري

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد نصاتم
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( بوابة األخبار) »الري«: استمرار الخالفات بمباحثات سد النهضة رغم مرونة مصر

 )بوابة األخبار(  شكري يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره البريطاني

 لجزيرة( ا) رئيس الوزراء اإلثيوبي: ال يمكننا إيقاف تعبئة سد النهضة

 ( 21عربي) سد النهضة.. مصر: مواقف إثيوبية "متشددة" وفرص االتفاق "تضيق"

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/3077449/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A---%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3077340/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%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%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1284127/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%82
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( الوطن) النواب" توافق ىلع تشديد عقوبة السب والقذف "اقتراحات

 ( 21عربي) صر" خط أحمر.. وهذا موقفنا من سد النهضةاإلخوان: "نيل م

 (الشروق) دث الوزراء: لدينا عروض الستغالل مجمع التحريرمتح

 ( 21عربي) نظام السيسي يحظر إقامة احتفاالت بيوم النوبة العاملي

  

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/4892304
https://arabi21.com/story/1284094/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07072020&id=7a3ca61c-e6c6-4144-8477-423fd56ddf52
https://arabi21.com/story/1284026/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( بوابة األهرام) مليار دوالر 2.2ارتفاع االحتياطي النقدي بقيمة 

 ( الوطن) مليار جنيه خالل يومين مقابل أذون خزانة  41وزارة املالية تجمع 

 ( الوطن)  مليار دوالر  82.بـ  ود مجمع أنوبك للتكرير يف أسيوط  املال يشهد توقيع عق

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/2436353.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4892480
https://www.elwatannews.com/news/details/4893032
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم 

 ( بوابة األخبار) % بدرجات الرأفة لطالب الثانوية العامة10»التعليم«: زيادة 

 لصحة ا

 ( الشروق) حالة وفاة  67كورونا.. وجديدة لفيروس حاالت   1057الصحة: تسجيل 

 السياحة 

 (ابة األهرامبو ) رانيا وبيالروسيا إلى مدينة الغردقةسائحا من أوك 271وصول 

 األقباط

 (الوطن)  تواضروس بصحة جيدة.. وشائعات مرضه غير صحيحةالكنيسة:  

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/3077461/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85---%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-10--%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%A9-%D9%84%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
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07072020&id=6c5b42be-3184-4011-859c-5d7e0576bdf0
http://gate.ahram.org.eg/News/2436499.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4892602
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 العسكري املشهدت اتطور
 (الشروق)  جال الدولةالسيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار بحضور كبار ر

 ( 21عربي)"العصار".. الجنرال املراوغ ومهندس االنقالب 

  ال ولجنة رجال األعميستقبل وفد املستثمرين العرب    امليدانيقائد الجيش الثالث  
 ( م السابعاليو)

 ( 21عربي) خارجية ليبيا: نرحب بتحقيق "الجنائية" ونسعى ملحاكمة حفتر 

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=07072020&id=38cb0337-6b85-4231-9f8d-cfa195c668f8
https://arabi21.com/story/1284124/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84
https://www.youm7.com/story/2020/7/8/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/4867351
https://arabi21.com/story/1284107/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%81
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 ( 21)عربي مناورات تركية ضخمة قبالة سواحل ليبيا تحمل أسماء هؤالء القادة

 

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/1284066/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%A4
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 تطورات املشهد األمني
  بة صحفي مصري بكورونا أثناء احتجازه قبل ما نفسي يتكتم".. إصا  ألحقوني"
 (الجزيرة)

 ( 21عربي ) مصر تتحفظ ىلع "صفوت الشريف" بقضية فساد مالي

 ( الجزيرة)"ملوا كالبكم يا فندم".. صرخة أرملة مصرية يبتزها "خفير شرطة" جنسيا 

 (الشروق) خالد أبو بكر عن املقر الجديد ملرور الجيزة: افتكرته سفارة إنجلترا

 
  

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%AD%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1284097/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07072020&id=f8b19f3f-5b36-494d-bace-2f98c208d719
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 2 ..................................... مليار دوالر )الوطن( 2.8المال يشهد توقيع عقود مجمع أنوبك للتكرير ف 

 3 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 3 .......................................................................................................................................... التعليم 

 3 .............................................. )بوابة األخبار(  % بدرجات الرأفة لطالب الثانوية العامة10»التعليم«: زيادة 

 3 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  1057الصحة: تسجيل  وق( حا  67حاالت جديدة لفير  3 ...................................... لة وفاة )الشر

 3 ........................................................................................................................................ السياحة

 3 ............................................... سائحا من أوكرانيا وبيالروسيا إىل مدينة الغردقة )بوابة األهرام( 271وصول 

 3 .......................................................................................................................................... األقباط

وس بصحة جيدة.. وشائعات مرضه غير صحيح   3 ................................................ ة )الوطن(الكنيسة: تواض 

 4 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

وق(  4 .................................... السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار بحضور كبار رجال الدولة )الشر

ي  ال المراوغ ومهندس االنقالب )عرنر  4 ..................................................................... ( 21"العصار".. الجي 

ي يستقبل وفد المستثمرين العرب ولجنة رجال األعمال )اليوم السابع(قائد ا 
 4 .................... لجيش الثالث الميدان 

ي خارجية ليبيا: نرحب بتحقيق "الجنائية" ونسىع لمح  )عرنر
 4 ................................................. (21اكمة حفيى

ي   5 ........................................... ( 21مناورات تركية ضخمة قبالة سواحل ليبيا تحمل أسماء هؤالء القادة )عرنر

  
 6 ....................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي مرصي بكورونا أثناء احتجازه )الجزيرة( 
ي قبل ما نفسي يتكتم".. إصابة صحق 

 6 ................................. "ألحقون 

ي  يف" بقضية فساد ماىلي )عرنر  6 .......................................................... (21مرص تتحفظ عىل "صفوت الشر

ها "خفير شر   6 ....................................... طة" جنسيا )الجزيرة( "لموا كالبكم يا فندم".. ضخة أرملة مرصية يبيى 

وق(  ا )الشر ة: افتكرته سفارة إنجليى  6 ............................................. خالد أبو بكر عن المقر الجديد لمرور الجير 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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