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 July 2020 20||  135العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تصريحات السيسي عن ليبيا تعمق خسائر البورصة املصرية  
 األزهر يف مصر يعلن رفضه مشروع قانون "يمس استقالليته"  
 . يف مياه النيل   مفاجئ خروج محطات مياه بالخرطوم عن الخدمة النحسار   
 . مجلس الدفاع الوطني يؤكد االلتزام بالحل السياسي إلنهاء أزمة ليبيا  
 . الخليج الجديد يكشف تفاصيل مباحثات مصرية تركية حول ليبيا  
اإلنتاج الحربي: من ال يملك القدرة ىلع تصنيع سالحه ال يملك قراره  وزير   

 . العسكري 
 بعد أسبوعين من اإلخفاء القسري.. وفاة معتقل مصري يف مقر احتجازه  

 

 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(  السيسي يناقش مستجدات القضية الفلسطينية مع محمود عباس

 )بوابة األخبار( اليمن ترفض أي إجراء يضر باألمن املائي ملصر 

 )بوابة األخبار(  املصري العاهل األردني يستقبل وزير الخارجية

 )بوابة األخبار(   سامح شكري: ما يجري يف ليبيا يشكل تهديدا جسيما لألمن القومي

 (بوابة األهرام)مدبولي: أمن واستقرار اليمن أهمية قصوى لألمن القومي 

 األهرام()بوابة مصر للطيران تستأنف أولى رحالتها للخرطوم اليوم 

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/3085365/1/%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%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085316/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1..-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085297/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085250/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2440596.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2440451.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2440451.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2440451.aspx
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 )بوابة األهرام( الري: مصر لن تقف مكتوفة األيدي إزاء قضية سد النهضة اإلثيوبي 

 )الوطن( االتحاد األوروبي يعلن التحرك بين مصر وإثيوبيا 

 )الوطن( اإلثيوبي كيدي بامتياز ومحاولة للضغط ىلع مصر  مصطفى الفقي: السد

NYT( 21)عربي  : املصريون يراقبون بخوف خطط إثيوبيا مللء سد النهضة 

 ( 21)عربيمصر: تركيا تغامر بمقدرات شعبها بالتورط يف أزمات العرب 

 )الجزيرة(  السودان: "انحسار مفاجئ" للنيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

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/2440414.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4911344
https://www.elwatannews.com/news/details/4911418
https://arabi21.com/story/1287021/NYT-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1286771/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 )الوطن(  السيسي يطمئن ىلع أمير الكويت 

 )الشروق(  إرسال قوات عسكرية لليبيا ستكون سريةالنواب: جلسة البرملان بشأن 

  
  

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/4910796
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072020&id=11e7424f-eb46-4c4c-8ca8-9bb2f642bcac
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  طلب إحاطة لرئيس الحكومة حول إعادة فتح املصانع املغلقة

 )بوابة األخبار(  النواب يقر تبعية دار اإلفتاء ملجلس الوزراء ويرفض مقترح األزهر

 )بوابة األخبار(شكري الجندي: استقاللية دار اإلفتاء ماليا وإداريا ضرورة 

 )الوطن(  أشهر يف القاهرة باستثناء املشروعات القومية 6وقف تراخيص البناء  

 )الجزيرة(  . هدم مقابر تاريخية تعود لعصر املماليك من أجل شق طريقمصر.

  

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/3085376/1/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085326/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085290/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4911864
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B4%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار يورو لدعم قطاع النقل واملشروعات الصغيرة واملتوسطة  1.9

 ( 21)عربي تصريحات السيسي عن ليبيا تعمق خسائر البورصة املصرية

وزارة الصناعة تنفي فرض رسوم إغراق نهائية ىلع الواردات التركية من السجاد  
 األهرام( )بوابةامليكانيكي 

 )بوابة األهرام( أشهر  5مليار دوالر تراجعا بصادرات الصناعات الغذائية يف    1.4

 )بوابة األهرام( ماليين دوالر لدعم املنظومة الصحية.. قريبا   9منحة يابانية بـ 

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/3084975/1/%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--1.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1287007/%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-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2440454.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2440411.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2440054.aspx
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 )الوطن( ضعفا  19رفع رسم التنمية ىلع خطوط املحمول الجديدة 

 )الوطن( زيادة ضريبة الدمغة ىلع هواتف املحمول: التطبيق من الشهر الحالي 

 )الشروق(  مليار جنيه 81بـ  »املالية« تطرح أذون خزانة 

 )الشروق( مليون دوالر   100شهور لسداد  6العاصمة اإلدارية تمنح تحالف اليانس 

% من »فودافون  ٥٥السعودية ىلع    stcسيناريوهات الستحواذ    ٤»بلتون« تطرح  
 )املصري اليوم(  مصر«

 
  

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/4910406
https://www.elwatannews.com/news/details/4908692
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072020&id=885ede52-313e-4925-b9cb-ad5a41ea6edf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18072020&id=6c3590ff-b81d-4bf3-a262-f2b6118f1a13
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1999627
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

ا لليبيا    لسيسي عمرو أديب يطالب بنقل جلسة تفويض  القوات املسلحة  إلرسال 
 ( الشروق) ىلع الهواء

 )الشروق(  ملم« عبر شاشة الغد 35إبراهيم عيسى يقدم »

 الصحة 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة 51و حاالت جديدة لفيروس كورونا..   603الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 ( 21)عربي األزهر يف مصر يعلن رفضه مشروع قانون "يمس استقالليته"

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=19072020&id=9d1bcced-9f5c-4d72-b0ed-0a63601ff170
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072020&id=5945d390-1166-404b-83c5-625c5161f525
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085416/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-603-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%88-51-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1286860/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87
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 )بوابة األخبار(  النواب يوافق ىلع قانون تنظيم دار اإلفتاء

 الطرق واملواصالت

 )املصري اليوم(   بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي يبتلع سيارة يف اإلسكندرية

 )الشروق( توقف حركة املترو بين املنيب وجامعة القاهرة بسبب عطل فني

 األقباط

ىلع   يوافق  النواب  الكاثوليكية    أوقاف   هيئتي  إنشاء مجلس  الكنيسة 
 )بوابة األهرام(  اإلنجيلية والطائفة

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/3085311/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A--%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1999819
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072020&id=ce81b45b-d2b0-49f7-a93e-ede3eb8b81e4
http://gate.ahram.org.eg/News/2440558.aspx
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 أخرى

 )الجزيرة(  من بناته حرقا 3وزوجته وبسبب مصاريف عائلية.. مصري يقتل أمه 

يف مياه    مفاجئبالخرطوم عن الخدمة النحسار    مواقع سودانية: خروج محطات مياه
 )درب(  النيل

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%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%883-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%82%D8%A7
https://daaarb.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%b7%d9%88/
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )منتدى الدفاع( املصرية Mirage-5باكستان تتسلم مقاتالت ميراج 

 )اليوم السابع(   السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيرا لإلنتاج الحربي

 )مبتدأ( مد أحمد مرسىاللواء مهندس مح الحربيالسيرة الذاتية لوزير اإلنتاج 

 ع سالحه ال يملك قراره العسكري إلنتاج الحربي: من ال يملك القدرة ىلع تصنياوزير  
 )درب(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/07/17/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC-mirage-5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.youm7.com/story/2020/7/19/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC/4886597
https://www.mobtada.com/details/950845
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84/
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 )الوطن(  أزمة ليبيامجلس الدفاع الوطني يؤكد االلتزام بالحل السياسي إلنهاء 

 )الخليج جديد(  ليبياالخليج الجديد يكشف تفاصيل مباحثات مصرية تركية حول 

 )الجزيرة(  ليبيا: مقاتلو حكومة الوفاق يتوجهون للجبهة مع اقتراب معركة سرت

 )الجزيرة( من بوابة ليبيا قبائل ورفلة: "الصهيونية" تهدف للقضاء ىلع جيش مصر 

 )بوابة األهرام( رئيس العربية للتصنيع يستقبل وزير الدولة لإلنتاج الحربي الجديد

 )بوابة األهرام( التصنيع العسكري  وجه بتعميق  السيسيوزير اإلنتاج الحربي: 

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/4910778
https://thenewkhalij.news/article/198196/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2440456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2440603.aspx
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 )الشروق( وكيل النواب: آن األوان أن يكون هناك جيش عربي موحد

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=19072020&id=329c3d9d-7d11-475f-8438-36254ca378d4
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 تطورات املشهد السيناوي
الدولة اإلسالمية عن استهداف مدرعة تابعة للجيش املصري قرب  - أعلن تنظيم 

 )الرابط( )تل أحيمر( غربي مدينة رفح. 

 
ال  األمن  بقطاع  املدير  مساعد  السقا  مدحت  اللواء  وفاة  أمس..  ترقيته  عام  بعد 

 )الوطن(  أزمة قلبية إثربسيناء 

 )الشروق(  للجنة مشتركةرئيس النواب يحيل مشروعا بتعديل قانون تنمية 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/1284468003606802432/photo/1
https://www.elwatannews.com/news/details/4911650
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072020&id=8a0bae7c-500b-4e9f-afed-c504278be9da
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 تطورات املشهد األمني 
محامون: انتهاء جلسة تجديد أشرف الحفني والقرار غدا.. االتهام الوحيد املوجه له  

 )درب( عليه أي أدلة”نشر أخبار كاذبة “وليس 

 )درب(   »درب« تحاور الصحفية هبة أنيس زوجة طبيب األسنان املعتقل وليد شوقي

 )درب(ر لسوالفة وحسام وإسراء وإمام وصالح منذ شهوأول ظهور 

 )الجزيرة( زراء مصري سابق من دعوى قضائية ضده مساٍع أمريكية لتحصين رئيس و

د. عالء عوض: محمد منير توفى جراء إصابته بكورونا.. واألعراض ظهرت عليه بعد  
 )درب(  يوم من إخالء سبيله

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%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%88%d8%b1/
https://daaarb.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF%D9%87
https://daaarb.com/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%89-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87-%d8%a8/
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تحب العسكرية  ضد    42س  النيابة  تظاهرهم  بعد  باإلسكندرية  الصيادين  بقرية 
 )درب( تسكينهم يف أماكن بديلة دون عقود 

 )الجزيرة(  بعد أسبوعين من اإلخفاء القسري.. وفاة معتقل مصري يف مقر احتجازه

 ( 21)عربي "اإلخوان" تحّمل النظام املصري مسؤولية سالمة عائشة الشاطر

 ( 21)عربياخلية بحق سجناء مصر منظمة حقوقية: نرفض انتهاكات وزارة الد

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%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1-%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/1287032/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1
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MEE( 21)عربي : محمد علي يكافح ضد طلب تسليمه ملصر 
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