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 July 2020 17||  134العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 حكومة الوفاق ترد ىلع تصريحات السيسي مع شيوخ قبائل ليبية    
 السيسي ملشايخ ليبيا: إن تنتصروا بنا فسننصركم  
 أنقرة   مبعوث آبي أحمد يلتقي وزير خارجية أردوغان ف    
 "العمل الوطني" تحذر من زّج السيسي بالجيش ف ليبيا  
 السيسي لشيوخ القبائل: أنتم ستتقدمون القوات ف حال دخولها ليبيا  
 السيسي: مستعدون لتدريب الشباب الليبي لبناء جيش وطني  
 أسلحة لليبيا مسؤول أمريكي: األوربيون يغضون الطرف عن إرسال مصر   
 يوما بـ” مخالفة القانون”   45عبد املنعم أبو الفتوح    تجديد حبس د.  

 

 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
 )الجزيرة(  حكومة الوفاق ترد ىلع تصريحات السيسي مع شيوخ قبائل ليبية

 ( 21)عربي وزير الداخلية الليبي يعّلق ىلع اجتماع السيسي مع القبائل

 )بوابة األخبار( هدفناالسيسي: تفعيل اإلرادة الحرة للشعب الليبي هو 

 )الشروق( السيسي ملشايخ ليبيا: إن تنتصروا بنا فسننصركم 

 )بوابة األهرام( شكري يجري اتصااًل هاتفيًا مع وزير خارجية إيطاليا

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%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1286432/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083523/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072020&id=c800074e-ba2c-4423-82e8-2514542df59d
http://gate.ahram.org.eg/News/2439694.aspx
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 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يتلقى اتصااًل من نظيره السعودي 

»شكري« يجري اتصاال هاتفيا مع املمثل األىلع للشئون الخارجية والسياسة األمنية  
 )بوابة األهرام(لالتحاد األوروبي بشأن ليبيا 

 )الشروق( الفقي: سد النهضة مبني ىلع أراضي ملك قديم ملصر والسودان

  بقرار »يونسكو« الستعادة املمتلكات الثقافية اإلفريقية املسروقة   مصريترحيب  
 )املصري اليوم(

 )املصري اليوم( مبعوث آبي أحمد يلتقي وزير خارجية أردوغان ف أنقرة

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/2439680.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2439666.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072020&id=7d3cfb16-6232-44f7-b56b-28b056eb4efb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1998732
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1998630
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سد   بأزمة  إثيوبيا  ومبعوث  تركيا  خارجية  وزير  لقاء  بين  ربط  هناك  زكي:  حسام 
 )الوطن(  النهضة

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يحذر من مغبة التدخالت األجنبية ف ليبيا 

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/4907128
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083919/1/%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%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
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 تطورات السياسة الداخلية
أحزاب تتجه ملقاطعة “الشيوخ”    4قيادات الحركة املدنية تتحدث عن االنتخابات:  

 )درب( ف قائمة “مستقبل وطن”.. والنقاش مستمر حول “النواب”  3و

 )املصري اليوم( 63لـ  مرشحين جدد لـ»فردى الشيوخ« ف البحيرة والعدد يرتفع  10

 )املصري اليوم(»من أجل مصر« تحالف انتخابي وليس سياسي   »العمدة«:

 ( 21)عربيالسادات يجمد عضويته ف الحركة املدنية بمصر  محمد أنور

 ( 21)عربي "العمل الوطني" تحذر من زّج السيسي بالجيش ف ليبيا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1998694
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1998698
https://arabi21.com/story/1286296/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85
https://arabi21.com/story/1286405/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 طورات املشهد االقتصاديت
 )املصري اليوم(  مليار دوالر ملصر 3.9بـ دعم  يالبنك األفريقي للتصدير واالستيراد 

 )الوطن(مليار جنيه أذون خزانة    19.5املركزي يطرح 

 )الشروق(  %1.6البورصة املصرية تواصل نزيف الخسائر.. واملؤشر الرئيسي يهبط 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1998350
https://www.elwatannews.com/news/details/4905342
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072020&id=673c3187-1bf2-45aa-bf4b-4a7f23a9be4b
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 ي املجتمع حور ت املاتطور 
 اإلعالم

 )الجزيرة( شاهد: كيف تعامل اإلعالم املصري مع إعالن بدء ملء سد النهضة؟ 

 التعليم 

 )بوابة األهرام(  رأكتوب  17رسميا.. بدء العام الدراسي الجديد 

 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 53وحالة جديدة لفيروس كورونا..   289الصحة: تسجيل 

 )مصر العربية(   تعديل من »الصحة« ىلع شروط التبرع ببالزما متعاف كورونا

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%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F
http://gate.ahram.org.eg/News/2439613.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3084007/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-928-%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%88-53-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1548286-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 مؤسسات دينية 

 )اليوم السابع( األوقاف: لن يتم فتح املساجد اليوم لصالة الجمعة

  

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/2020/7/17/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%89/4881969
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ) األهرام(  ليبيا  ستتقدمون القوات ف حال دخولها  م القبائل: أنتالسيسي لشيوخ  

 )بوابة األهرام(  السيسي: سنطلب موافقة البرملان املصري ىلع دخول ليبيا

 )بوابة األهرام(  ي السيسي: مستعدون لتدريب الشباب الليبي لبناء جيش وطن

لليبيا    مسؤول أمريكي: األوربيون يغضون الطرف عن إرسال مصر واإلمارات أسلحة 
 )الجزيرة(

  آالف سيارة دفع رباعي ىلع حدود ليبيا  10"الرئاسة": القوات املسلحة دمرت حوالي  
 )الوطن(

 

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/2439660.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2439656.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2439655.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%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%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4906990
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 تطورات املشهد السيناوي
ممثاُل ملدينة    اختيار فايز ابو حرب ىلع قائمة حزب حماة وطن ملجلس الشيوخ  -

 أخبار كهرباء رفح والشخ زويد(. يد. )الشيخ زو

بشكل كامل بمدينة الشيخ زويد منذ أيام والى الوقت انقطاع التيار الكهربائى    -
 )أخبار كهرباء رفح والشيخ زويد( الحالى. 

 

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/moee.eg/posts/3750809021612744
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/3746399038720409
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 تطورات املشهد األمني 
 )درب(  القانون” ةمخالف بـ”يوما    45أبو الفتوح  م عبد املنعتجديد حبس د.  

 )بوابة األخبار(   قرار من النيابة بشأن »الرجل األخضر« مقتحم مدينة اإلنتاج اإلعالمي

 الوطن( ) حبس الفنان محمد رمضان ف قضية الطيار أشرف أبو اليسر

 

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%b1%d8%ba%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%aa%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%d8%aa%d9%87-%d9%88%d9%85%d8%b7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3083713/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1--%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4907070
https://www.elwatannews.com/news/details/4907070
https://www.elwatannews.com/news/details/4907070
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