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 رــمص
 July 2020 10||  130العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مندوب ليبيا يهاجم مصر واإلمارات أمام األمم املتحدة   
 بومبيو: ىلع القاهرة الكف عن مضايقة مواطنينا   
 مليار جنيه محليا اليوم    37ائدة.. املالية تقترض  رغم ارتفاع أسعار الف  
 "  2020وزير الدفاع يشهد املرحلة الرئيسية للمناورة "حسم   
 حالة مخالفة بناء للنيابة العسكرية    5937إحالة   
 تدمير مدرعه للجيش املصري فى قرية السكاردة بشمال سيناء   
 "الداخلية" تصدر قرارا بإنشاء سجن أكتوبر املركزي  
 ملاذا يستمر حبس عادل صبري؟ نداء إلى النائب العام ونقابة الصحفيين  

 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

  "تبالكونشر  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
 ( الجزيرة) ام األمم املتحدةمندوب ليبيا يهاجم مصر واإلمارات أم 

 (بوابة األهرام) ات سد النهضة مستمرة حتى اإلثنين القادمالري: محادث 

 ( 21عربي) بومبيو: ىلع القاهرة الكف عن مضايقة مواطنينا

 ( الوطن) مليار متر مكعب سنويا 095بـ الري: األمطار التي تهطل ىلع أثيوبيا تقدر 

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%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F
http://gate.ahram.org.eg/News/2437253.aspx
https://arabi21.com/story/1284585/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4893604
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 ( الجزيرة) فرنسا تقر "رسميا" بدعمها لحفتر وتكشف األسباب

 ( الشروق) السودان: إعادة فتح مطار الخرطوم جزئيا للرحالت الدولية من وإلى مصر

 )الشروق(  مصر خالل شهر عالقا عادوا إلى  464ألفا و 46مصدر كويتي لـ»أ ش أ«: 

 )الشروق( التوافق تقلل فرصالري: مواقف إثيوبيا »املتشددة جدا« 

 
  

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%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09072020&id=8680c2d0-e867-4cfc-b7cf-31e8d8517159
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072020&id=20c7f251-db32-4006-84cf-c6bc928cf557
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09072020&id=1e5adb97-5de2-4c4d-8e55-0e53bcf2871d
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( ربوابة األخبا) وزراء 7السيسي يجتمع بـ»مدبولي« و 

 ( الشروق) مشروع قانون يلزم األحزاب السياسية باإلعالن عن »التبرعات املليونية«

  التغطية اإلعالمية النتخابات »الشيوخ«  »الوطنية لالنتخابات« تصدر قرارا بشأن
 ( بوابة األخبار)

 ( درب) النواب والشيوخ مجلسياإلصالح والتنمية” يقرر املشاركة يف انتخابات  

»الوطنية لالنتخابات« تصدر قرارا بشأن متابعة منظمات املجتمع املدني النتخابات  
 )بوابة األخبار( الشيوخ

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/3078232/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84--%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A--%D9%887-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09072020&id=cd688120-d54d-4668-8102-c302ab41b4f5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3078440/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3078442/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%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
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 طورات املشهد االقتصاديت
 ( الوطن) مليار جنيه محليا اليوم 37رغم ارتفاع أسعار الفائدة.. املالية تقترض  

 ( بوابة األخبار) مليار جنيه يف ختام تعامالت اليوم الخميس 11.7رصة تخسر  البو

 (هرامبوابة األ) منح جديدة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مليون دوالر 90

 (الوطن) مليار دوالر 11.بـ  يبحث تطوير مجمع تفحيم شركة السويس للبترول  املال

 ( الشروق )  أعوام  3لـ  الستثمار األجنبي  يوسف بطرس غالي: الدول عليها أن تنسى ا

 ( الشروق)املحلة  توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل بالعالم يف

  

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/4895726
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3078202/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-11.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://gate.ahram.org.eg/News/2437098.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4894928
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09072020&id=a8d3252b-630a-4868-a4ef-7a1ce2c7b612&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09072020&id=fa89a320-7891-4bd4-98eb-3d44b9563997
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة 

 ( الجزيرة)  يرفض إسعاف عامل سقط من الدور الخامستركوه ىلع األرض.. مستشفى  

 )بوابة األخبار( وفاة 53إصابة جديدة بكورونا و 950الصحة: تسجيل 

 ( الوطن)  اشهيدا من "الجيش األبيض" حتى اآلن بسبب كورون  124األطباء":  “بـ  عضو  

 الطرق واملواصالت

 (املصري اليوم) سكك حديد مصرالسيسي يصّدق ىلع تعديل بعض أحكام قانون  

 األقباط

زعزعة  يؤدي الىاملسيح«  إلنجيلدار الكتاب املقدس: »املعني الصحيح 
 (املصري اليوم) اإليمان

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%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3078357/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-950-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8853-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4896116
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1996038
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1996260
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 العسكري املشهدت اتطور
 (هراماألبوابة ) "2020الرئيسية للمناورة "حسم وزير الدفاع يشهد املرحلة 

 األهرام( )بوابة  حالة مخالفة بناء للنيابة العسكرية 5937إحالة 

 

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/2437243.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2437024.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2437024.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2437024.aspx
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 السيناوي تطورات املشهد
 (الرابط) تدمير مدرعه للجيش املصري فى قرية السكاردة بشمال سيناء

 

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/1280847158762143744/photo/1
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 تطورات املشهد األمني
 (الوطن) ر قرارا بإنشاء سجن أكتوبر املركزي"الداخلية" تصد

مصر  ) نداء إلى النائب العام ونقابة الصحفيين صبري؟ ملاذا يستمر حبس عادل 
 ( العربية

 
  

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/4893072
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1547565-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1547565-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1547565-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87
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