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 July 2020 24||  139العدد ||  يف الصحافة  الشأن املصري نشرة يومية ترصد أهم أخبار

 

 السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات القضية الليبية  
شكري يبحث امللف الليبي مع مسئولين باالتحاد األوروبي وإيطاليا واليونان   

 ومالطا  
 تواضروس: سيناء  مليار جنيه قبل العيد    39.5"املركزي": أذون خزانة بـ   
 الرئاسة التركية: إرسال مصر قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة عسكرية خطيرة  
 حملة معارضة تطالب ضباط الجيش بالتصدي للسيسي    مصر:  
 تركيا توقع اتفاقية عسكرية مع النيجر.. ما عالقة ليبيا؟  
 يوليو وعيد األضحى   23من نزالء السجون بمناسبة    2130اإلفراج عن   

 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 اتمنص
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السياسة الخارجية
 ( بوابة األخبار) مع رئيس وزراء اليونان تطورات القضية الليبيةالسيسي يبحث 

 (بوابة األهرام)يوليو السيسي بمناسبة ذكرى رئيس أرمينيا يهنئ 

أجل   من  لالتحاد  املسئولين  لكبار  اجتماعين  يف  يشارك  الخارجية  وزير  مساعد 
 (بوابة األهرام) املتوسط ومؤسسة »آنا ليند« 

 )بوابة األهرام( يويول 23بذكرى   السيسيطارق يهنئ هيثم بن السلطان 

  ملياه إال يف هذه الحالة ن تواجه انعدام اسد النهضة: مصر لل عضو لجنة التفاوض  
 (الشروق)

 ( 21عربي) بل لغة التهديد ودعم فرنسا لحفتر يهدد أمن الناتو أنقرة: لن نق

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/3087541/1/%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%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2442141.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2442129.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2441655.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072020&id=2127867e-56d6-4c46-8ecd-3399e537aa0f
https://arabi21.com/story/1287966/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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 التدخل املصري بليبيا!كاريكاتير 

  مع مسئولين باالتحاد األوروبي وإيطاليا واليونان ومالطا   الليبي  امللفيبحث    شكري
 )بوابة األهرام( 

 ( 21عربي) ملاذا تقف أمريكا مع مصر ضد سد النهضة اإلثيوبي؟ 

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/2442230.aspx
https://arabi21.com/story/1288072/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( ابة األهراموب) يوليو تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر 23انتصار السيسي:  

 (املصري اليوم) الحكومة تدرس إحالل التاكسي بسيارات كهربائية

  

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/2442087.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2001622
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( الوطن) مليار جنيه قبل العيد 593.بـ ": أذون خزانة املركزي"

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/4918034
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 (الشروق) يوليو من برنامج »اختراق« 23التليفزيون يذيع حلقات ثورة  

 الصحة 

 ( بوابة األخبار) حالة وفاة 40وس كورونا.. وجديدة لفيرحالة  668»الصحة«: تسجيل 

 السياحة 

 ( الشروق) املنشآت السياحية تشييد بقرارات الحكومة بزيادة نسبة التشغيل

 املؤسسات الدينية 

 (األهرام بوابة) بلدهم  إلىسوداني  600عودة ..  شيخ األزهر يتدخل 

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=23072020&id=45874872-21f3-47a7-879b-3451af130d24
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3087614/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9---%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-668-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%C2%A0%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%8840-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
المنشآت%20السياحية%20تشييد%20بقرارات%20الحكومة%20بزيادة%20نسبة%20التشغيل
http://gate.ahram.org.eg/News/2442226.aspx
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 أخرى

  شاطئ رأس غارب.. وتحذيرات من كارثة بيئية تلوث بترولي بالزيت الخام يغطي  
 (املصري اليوم)

 ( مصر العربية) مشاهد مأسوية ىلع شواطئ اإلسكندرية  9أمواٌج تلتهم األجساد.. 

 (الجزيرة) الشريف و"طبول الحرب" هعبد اللشاهد:   

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/2001695
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1548924-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/creative-video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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 العسكري  املشهدت اتطور 
خطيرة عسكرية  مغامرة  سيكون  ليبيا  إلى  قوات  مصر  إرسال  التركية:   الرئاسة 

 (الجزيرة)

 الجزيرة( ) مصر: حملة معارضة تطالب ضباط الجيش بالتصدي للسيسي

 ( 21)عربي  تركيا توقع اتفاقية عسكرية مع النيجر.. ما عالقة 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/%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%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1288022/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات املشهد األمني 
 (بوابة األهرام)حى يوليو وعيد األض  23من نزالء السجون بمناسبة  2130اإلفراج عن  

 

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/2442174.aspx
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 7 ....................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 7 ................................. يوليو وعيد األضىح )بوابة األهرام(  23سبة من نزالء السجون بمنا  2130اإلفراج عن 
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