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 رــمص
 July 2020 9||  129العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 الري: إثيوبيا تتمسك باالنفراد بقواعد تشغيل ملء سد النهضة  
 شكري: االستقرار يف ليبيا يتوقف ىلع تشكيل حكومة مستقلة  
 وزير الخارجية: قوى الشر امتدت من ليبيا الى داخل مصر  
 املصرية.   F-16هناك تطويرات قادمة ألسطول مقاتالت  السفير األمريكي:   
 . لهجوم لعناصر تنظيم والية سيناء   قبائل سيناء يعلن التصدي  
 . شعبان ومعتز الفوال وهاني بكر منى مينا: استمرار حبس األطباء آالء   
 . يوما ىلع اعتقال الصحفية شيماء سامي   50 
 . طاب منها تطالب بحقها يف خ   " سوالفة "   املعتقلة   والدة الصحفية  

 

 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
 )بوابة األخبار(: إثيوبيا تتمسك باالنفراد بقواعد تشغيل ملء سد النهضة الري

 ( 21)عربي أنقرة: وجهنا دعوات لليونان ومصر بشأن شرق املتوسط

 )الجزيرة( الرئاسة التركية: دعمنا لحكومة الوفاق غير املوازين يف ليبيا

 )بوابة األهرام( حول انتشار "كورونا"   السيسيمدبولي يلقي كلمة نيابة عن 

 )الشروق( خارجية الروسي: عرضنا املساعدة الفنية بشأن سد النهضة وزير ال

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/3077953/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1284480/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2436848.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08072020&id=728157eb-d0c4-4337-a330-e091c077de84
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 )الجزيرة(  "هولوكوست ليبيا".. "أفران بشرية" استخدمتها قوات حفتر يف ترهونة 

 )بوابة األخبار( دول بينهم مصر  10للسفر إليها من اإلمارات تضع شروطا جديدة 

 )بوابة األخبار( س األمن حول ليبياوزير الخارجية يشارك بجلسة مجل

 )الوطن(  مصر تدعم التسوية يف ليبياشكري:  

 )الوطن( شكري: االستقرار يف ليبيا يتوقف ىلع تشكيل حكومة مستقلة 

 )بوابة األهرام( داخل مصرالى وزير الخارجية: قوى الشر امتدت من ليبيا 

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%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3077654/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-10-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3077824/1/%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%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4894148
https://www.elwatannews.com/news/details/4894116
http://gate.ahram.org.eg/News/2436881.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي حقوقي: السيسي يود الحكم مدى الحياة.. والجيش هو حزب األغلبية

  لوثائق املؤمنة لالسيسي يستعرض املوقف اإلنشائي ملشروع املجمع املتكامل 
 )بوابة األخبار( 

 )الشروق(   الهضيبي: الدكتور هاني الناظر ضمن مرشحي حزب الوفد ملجلس الشيوخ

 )الوطن(  شروط تمنعك من الترشح لعضوية الشيوخ 6

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/1284469/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3077734/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08072020&id=009470c5-9b8f-4ac9-9af0-960e5e601de0
https://www.elwatannews.com/news/details/4894664
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السيسي يصدر تعديالت قانون االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض املعدية  
 )الشروق(

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=08072020&id=8e1bc19d-5091-4f31-aa0b-8b52d747f193
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(% تراجعا يف مبيعات قطاع العدد واآلالت 75: ي العجوان

 )اليوم السابع(   الصين  معيوافق ىلع اتفاقية التعاون االقتصادي والفني    السيسي

 )الوطن(  لجنة تسعير البترول تقرر تثبيت أسعار البنزين بجميع أنواعه 

 )الوطن( شعبة مواد البناء: شركات الحديد تبيع باآلجل ملواجهة الركود 

 )الوطن( شهور.. تعرف ىلع آلية عمل التسعير التلقائي للوقود    3األسعار تتغير كل  

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/2436808.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/7/9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/4869223
https://www.elwatannews.com/news/details/4894176
https://www.elwatannews.com/news/details/4893962
https://www.elwatannews.com/news/details/4894618
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 )الوطن(  سنوات  5% زيادة يف حصيلة الضريبة العقارية منذ  500

 )الوطن( مليار جنيه  20.5املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة  

 )الشروق(  البترول: لدينا آمال كبيرة يف اكتشافات غاز جديدة يف غرب املتوسط

  

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/4894368
https://www.elwatannews.com/news/details/4894448
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09072020&id=8d4648b9-a133-44b2-a105-d1a99a891907
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم 

 )بوابة األهرام(  نقل تبعية مدارس النيل

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 75حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  1025الصحة: تسجيل 

 السياحة 

 )الشروق(  والشارقة  يوأبو ظب»مصر للطيران« تطرح تخفيضات ىلع رحالت دبي 

 أخرى

 )الوطن(  أزالوا قوس قزح.. ملاذا غيرت مؤسسة "األضواء" التعليمية شعارها؟ 

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/2436847.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3077900/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1025-%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%8875-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08072020&id=cb50bd4f-9244-40dd-9ec6-b5c7ad25b3d9
https://www.elwatannews.com/news/details/4892966
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 العسكري املشهدت اتطور
كما هو يف  سيظل مبلغ املعونة العسكرية السنوية ملصر  األمريكي: السفير 

 )املنتدى العربي للدفاع والتسليح( مليار دوالر  1.3املستقبل بقيمة 

 )الدفاع العربي(   "  BE029K"و"    BE08K  الروسيةعقد تصدير للقنابل    أول بدء تسليم  

 )الجزيرة( ليبيا  روسيا: حفتر مستعد لتوقيع اتفاق وقف إطالق نار يف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defense-arab.com/vb/threads/147856/
https://army-tech.net/forum/index.php?threads/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-k08be-%D9%88-k029be.18678/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 )الجزيرة(  ليبيا.. ما هي حدود التدخل العسكري؟ التهديد املصري بشأن 

 

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%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%9F
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 تطورات املشهد السيناوي
  منطقة” يف    لعناصر تنظيم والية سيناءاتحاد قبائل سيناء يعلن التصدي لهجوم    -

 ١٢ أصابقتل و أعلن اتحاد قبائل سيناء أنهزويد و بمدينة الشيخ العرجاني”حي 
. يف عملية مشتركة مع القوات املسلحة  من عناصر تنظيم والية سيناء مسلح

 )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/1280765173758902272
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 تطورات املشهد األمني
منى مينا: استمرار حبس األطباء آالء شعبان ومعتز الفوال وهاني بكر وأحمد صبرة  

 )درب(  يوًما 15

 )درب( اء سامياعتقال الصحفية شيم يوما ىلع 50

 )درب(  والدة الصحفية سوالفة تطالب بحقها يف خطاب منها

 )الجزيرة(سي كشف "سرا عسكريا" بشأن مصر اعتقال مسؤول رو

 

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%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d9%81%d9%88%d8%aa-%d9%85%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://daaarb.com/50-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%86%d8%b3/
https://daaarb.com/%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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