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 ر ــمص
 July 2020 23||  138العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 أنقرة: لن نتردد باتخاذ أي خطوات الزمة ضد أي عدوان ىلع ليبيا  
 جنرال إسرائيلي: هكذا قد يفيدنا السيسي بتنفيذ صفقة القرن  
 السيسي: نواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث    
 . إسرائيل تعزي مصر يف ضحايا هجوم بئر العبد  
 . ثالثة مجندين ينضموا لقتلى هجوم رابعة  
 . جيش حفتر يعلن أسقاط طائرة تركية مسيرة قرب سرت  
 وقع حدوث مواجهة عسكرية حادة بين تركيا ومصر مصطفى الفقي: ال أت  
 أشهر   3قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ   

 

 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 
املصري يف أخبار املشهد 

 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
 ( 21)عربي أنقرة: لن نتردد باتخاذ أي خطوات الزمة ضد أي عدوان ىلع ليبيا

 ( 21)عربي  ال إسرائيلي: هكذا قد يفيدنا السيسي بتنفيذ صفقة القرنجنر

 )الجزيرة( إثيوبيا: أكملنا املرحلة األولى من ملء سد النهضة "دون أذى ألحد"

 )بوابة األهرام( امللف الليبي  واألملاني  الفرنسيوزير الخارجية يبحث مع نظيريه 

  نائب وزير الخارجية يشارك بمؤتمر فى مواجهة الجريمة املنظمة فى إفريقيا« 
 )بوابة األهرام( 

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/1287737/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1287784/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2441580.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2441795.aspx
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 )الشروق( الرئيس املوريتاني يهنئ السيسي بثورة يوليو املجيدة

 )الشروق(يوليو  23سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 

 ( 21)عربي  ية مبادئ سد النهضةائتالف مصري يرحب باستفتاء مواز ىلع اتفاق

 )الوطن( و يولي 23سيسي بذكرى ثورة قادة اإلمارات يهنؤون ال

 )املصري اليوم( الفقي: ترامب ال يمكنه اتخاذ قرار مصيري يف أزمة »سد النهضة« 

 )مصر العربية(  ساويرس عن سد النهضة: سأصوت لصالح الحرب إذا أغلقوا الصنبور

 )املصري اليوم( رحالت 10عالقين مصريين عبر  1710الكويت تعلن مغادرة  

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=22072020&id=5bd25f69-a13e-453a-aae6-13cb60124d08
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072020&id=3f5bda07-1a03-468d-9a34-f837c9c76485
https://arabi21.com/story/1287776/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4917150
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2001277
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1548834-%D9%81%D9%8A--%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA--%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2001306
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام( »الغد«: املصريون ىلع قلب رجل واحد خلف السيسي

 م( )بوابة األهرارئيس حزب »املصريين«: مصر ستظل قادرة ىلع دحر اإلرهاب 

 )املصري اليوم( يوليو  23سي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى السي

 )املصري اليوم(   يوليو  23  بمناسبة  روعبد الناصحمد نجيب  ملالسيسي يوجه التحية  

 )اليوم السابع(  : ثورة يوليو أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزناالسيسي

اآلخر   احترام  ىلع  مبنية  مصر  عقيدة  ومكتسباتها والسيسي:  حقوقها    حماية 
 )املصري اليوم(

 سابع( اليوم ال) نواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث   :السيسي

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/2441845.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2441842.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2441842.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2441842.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2001316
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2001318
https://www.youm7.com/story/2020/7/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D9%86%D8%A7/4893671
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2001319
https://www.youm7.com/story/2020/7/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%89%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B/4893678
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  مليار جنيه  1.8بنحو  البورصة تختتم التعامالت بتراجع رأس املال 

 ة األخبار( )بوابمليون دوالر من البنك الدولي لتمويل اإلسكان االجتماعي  500

 )بوابة األهرام(  بين مصر وكندا التجاريمليار دوالر حجم التبادل  1.7رة التخطيط:  وزي

 )الوطن( تاجرا يشاركون بمبادرة "ميغالش عليك"  1200مصنعا و 44"املالية": 

 
  

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/3086901/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-1.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086903/1/500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086903/1/500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086903/1/500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2441581.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4916804
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 41حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  667الصحة: تسجيل 

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/3087115/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-667-%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%8841-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 )الخليج الجديد( إسرائيل تعزي مصر يف ضحايا هجوم بئر العبد

 )روسيا اليوم( طائرة تركية مسيرة قرب سرت أسقاطحفتر يعلن  جيش

 )الشروق(  مصطفى الفقي: ال أتوقع حدوث مواجهة عسكرية حادة بين تركيا ومصر

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://thenewkhalij.news/article/198968/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://arabic.rt.com/middle_east/1137215-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AA/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23072020&id=e48dedfa-ac71-4824-b49c-d3c380155bcb
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 تطورات املشهد السيناوي
 قتلى هجوم رابعة: نضموا لي مجندين ثالثة  

 جندي مقاتل / محمد شافع شعيب  
 سرور  نعبد الرحمجندي مقاتل / 

 جندي مقاتل / نادر رشاد محمود السيد  
 )الرابط(قتلى  5الى  قتلىليرتفع عدد ال 

 )املصري اليوم( حظر التجوال يف بعض مناطق شمال 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/OmarHatem_1/status/1285953194993029120
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2001287
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 تطورات املشهد األمني 
 )الوطن(  أشهر 3قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 

 

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/4916914
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