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 July 2020 27||  140العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 جنوب إفريقيا تطورات سد النهضة والقضية الليبية مع    يتباحث السيسي   
 شكري يبحث مع نظيره الصيني آخر التطورات ىلع الساحة الليبية    
 عماد الدين أديب: ال أثق يف وفاء إثيوبيا بتعهداتها   
 وزير النقل يقترح هدم عمارة "الشربتلي" بالزمالك وتحويلها لجراج   
 مصر ترسل مساعدات طبية لليمن بتوجيهات من السيسي   
 األدوية بمصر    "السيسي" يطلق يد الجيش للسيطرة ىلع قطاع  
 "الجزيرة مباشر" تكشف تزييف الجيش املصري لصورة تدريبات مع فرنسا  
 تنظيم الدولة يعلن عن أسره لضابط من الجيش املصري  

 العدد:  هذا 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
  القضية الليبية سد النهضة وتطورات  مع رئيس جنوب إفريقيا  السيسي يتباحث  

 ( بوابة األهرام)

 )بوابة األهرام(  إلفريقي السيسي بشأن االتفاق بين مصر ومفوضية االتحاد اقرار 

 )بوابة األهرام( هاتفيا من نظيره األوكرانيالسيسي يتلقى اتصاال 

 )بوابة األهرام( مع نظيره الصيني آخر التطورات ىلع الساحة الليبيةيبحث  شكري

 )الشروق(  متحدث الري: امللء األول لسد النهضة إخالل لكل االلتزامات

 (الشروق) متحدث الري: متمسكون باألمل يف ملف »سد النهضة«

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/2442784.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2442552.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2442478.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2442304.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072020&id=2a9270ff-a978-4f49-a847-16029fa54a8a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072020&id=4936cfcb-28d0-4824-8995-256c95f14914
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 (الجزيرة) ارته مصر"عار وعمالة قبيحة".. قبيلة ليبية تدعو لعزل زعيمها بسبب زي 

 ا عمرو موسى: تركيا نشطة يف إثيوبيا وحصلت ىلع الضوء األخضر للتحرك نحو ليبي
 (املصري اليوم)

 ( الجزيرة) بعد بدء ملء سد النهضة.. مصر تبحث توفير املياه من املوارد املتاحة

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%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2002317
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%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-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
الضبعة    محطةمشروعات القومية للكهرباء و"السيسي يتابع املوقف التنفيذي لل

 (بوابة األهرام) نووية"ال

 ( الوطن) هبوط عمارة الزمالك: التصدع طال أكثر من عقارأول تحرك برملاني بشأن  

 (الشروق ) مقعدا فرديا بانتخابات الشيوخ 24الوفد: ننافس ىلع  

 ( 21عربي) ب إسالمية تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب بمصرأحزا

  

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/2443067.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4922876
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072020&id=b3547962-063d-4567-baec-856196109aef
https://arabi21.com/story/1288447/%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( الوطن) امليار جنيه يف أزمة كورون  220املالية: الدولة فقدت وزير 

 )الوطن(  الشهرين املاضيينمليار جنيه إيرادات جمركية خالل  15"املالية": 

 ن( )الوط لطن الحديد 9100جنيه.. و 300"مواد البناء" تودع "يوليو" بتراجع 

 ( الشروق) ت املصرية من املالبس الجاهزةمليون دوالر انخفاضا يف الصادرا 192

 )الشروق(  مليار جنيه 24البنك املركزي يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 

 (بوابة األهرام) مصر تتبرع لصندوق "تحيا مصر" جاورن

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/4921132
https://www.elwatannews.com/news/details/4922634
https://www.elwatannews.com/news/details/4922682
https://www.elwatannews.com/news/details/4922682
https://www.elwatannews.com/news/details/4922682
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072020&id=4accfb00-f8b4-450c-b7ad-0fc9c016643c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072020&id=cb5e748f-4ab9-441c-92a6-e0802a936997
http://gate.ahram.org.eg/News/2443009.aspx
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 ( املصري اليوم) ومصر األهلي لبنكي%« 15مليار جنيه حصيلة »شهادات الـ   255

  

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/2002334
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 ( الشروق) عماد الدين أديب: ال أثق يف وفاء إثيوبيا بتعهداتها

 )بوابة األخبار(  املجلس األىلع لتنظيم اإلعالم يصدر تشكيل لجانه رسميا

 الصحة 

 ( الشروق) إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالهيئة 748رئيس اإلسعاف: 

 )بوابة األخبار(  حالة وفاة 48وجديدة لفيروس كورونا.. حاالت   479الصحة: تسجيل 

 الطرق واملواصالت

 ( الوطن) جنيه.. وزير النقل يكشف عن تعويضات أسر عقار الزمالك 1000اليوم بـ 

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=25072020&id=5e970254-68c1-476e-aa23-4329bc4fd002
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3088845/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072020&id=10f68c96-39a1-4c21-a85a-4f78468cb978
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3088910/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-479-%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%88-48-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4922750
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 ( الوطن) وزير النقل يقترح هدم عمارة "الشربتلي" بالزمالك وتحويلها لجراج

 (الجزيرة) الكارثة.. مصريون يستغيثون من "نفق املوت" يف املنياقبل 

 األقباط

 (بوابة األهرام) أغسطس 3تواضروس: إعادة فتح الكنائس بالقاهرة واإلسكندرية 

 أخرى

 (الوطن) فيديو.. كويتي يعتدي ىلع مصري يعمل "كاشير" يف سوبر ماركت 

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/4922932
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2442796.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4922082
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 العسكري  املشهدت اتطور 
ا البحرية  والفرنالقوات  البحر ملصرية  نطاق  يف  عابرا  بحريا  تدريبا  تنفذان  سية 

 )بوابة األهرام( املتوسط

 ( بوابة األهرام) وزير الدولة لإلنتاج الحربي يجتمع بقيادات شركات الوزارة

 (الشروق) السيسيليمن بتوجيهات من لمصر ترسل مساعدات طبية 

 ( 21عربي) األدوية بمصر "السيسي" يطلق يد الجيش للسيطرة ىلع قطاع

 ( 21)عربي أردوغان يجري مباحثات مع السراج يف إسطنبول 

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/2442741.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2442898.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072020&id=a8641321-d73a-472c-ae04-c1ce900d058c
https://arabi21.com/story/1288441/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1288383/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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دو عن  يكشف  اللعبأردوغان  قواعد  تغيير  يف  التركية  االستخبارات  بليبيار    ة 
 (الجزيرة)

 ( الجزيرة) ريبات مع فرنسا"الجزيرة مباشر" تكشف تزييف الجيش املصري لصورة تد

األرض أردوغا ىلع  مقارعتها  يستطيعون  ال  تركيا  ضد  أصواتهم  يرفعون  من    ن: 
 جزيرة()ال

 )الجزيرة(  سيسي الفاشل يف أزمة سد النهضةترمب.. رهان ال 

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%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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