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 July 2020 29||   142العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 طلقات يف ظهر كل منهما    3تفاصيل مقتل مصريين بالسعودية:   
 الري: غضب شديد من إعالن إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي   
 يء آخر"  السيسي: "محدش يقدر يجور علينا سواء يف املياه أو أي ش  
 السيسي: نخوض معركة تفاوض يف قضية سد النهضة   
 عباس كامل يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني يف الخرطوم   
 وزير الدفاع التركي يهاجم مصر واإلمارات والسعودية   
 وثيقة مسربة تكشف مخطط "عسكرة املحاجر" بمصر  
 متهمين قتلوا ضابطا باإلسماعيلية   7تنفيذ حكم اإلعدام ضد   

 

 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
 المصـرى المرصد

 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 
 الخارجية: مصر لن تسمح بتعرض أمنها القومي للخطر نتيجًة التطورات يف ليبيا

 ( خباربوابة األ)

 )بوابة األخبار(  السيسي يهنئ رئيس بيرو بعيد االستقالل

 الوطن( ) طلقات يف ظهر كل منهما 3تفاصيل مقتل مصريين بالسعودية: 

  ليبيا وسد النهضة    بسببالكونجرس األمريكي    من أعضاء  مع  يجري اتصاالت    شكري
 ( بوابة األهرام)

 ( الشروق) غضب شديد من إعالن إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحاديالري: 

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/3089927/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089846/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4926074
https://www.elwatannews.com/news/details/4926074
https://www.elwatannews.com/news/details/4926074
http://gate.ahram.org.eg/News/2443906.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072020&id=24658cda-7f9b-4cd4-b954-bafe0a41cad3
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 )الشروق(  ئيلية دون إذنامواطنين تجنسوا باإلسر 3الوزراء يسقط الجنسية عن 

 ( الشروق ) البحرين تؤكد دعمها للجهود املصرية ملواجهة تهديدات األمن القومي

   

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=28072020&id=8efdee50-79c0-451c-8279-d56f5a0e8076
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29072020&id=edc37711-6950-4603-87a3-dfb9e609bfd2
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 طورات السياسة الداخلية ت
 (21يعرب)السيسي ينتقد وزن املصريين الزائد مجددا.. وردود 

 ( بوابة األهرام )  ء آخر"السيسي: "محدش يقدر يجور علينا سواء يف املياه أو أي شي

 )بوابة األهرام(  السيسي: نخوض معركة تفاوض يف قضية سد النهضة

 )بوابة األهرام(  املصريين": قلقكم من سد النهضة "مشروع"“لـ السيسي  

 ( الوطن ) وزراء يف استجواب برملاني بسبب هدم املقابر األثرية بمصر 5اختصام 

 )الوطن(  ملاذا اختار السيسي األسد يف حديثه بافتتاح الروبيكي؟

  

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/1289127/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2443664.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443682.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443661.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4925756
https://www.elwatannews.com/news/details/4925704
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 تطورات املشهد االقتصادي 
 ( املصري اليوم)  يحتجون ىلع عدم صرف رواتبهمعاملون بشركة شرق الدلتا للنقل  

 )املصري اليوم(  مليار قدم مكعب 250بئر »بشروش« الذي سيوفر جديد«.. »كنز غاز 

 ( بوابة األخبار) مليون جنيه 262س املال السوقي  تختتم اليوم بتراجع رأالبورصة 

تخصيص   تم  حتى    1.1السيسي:  النقل  ملشروعات  جنيه  )بوابة    2024تريليون 
 األهرام( 

 ( الشروق ) مليار جنيه 19.5البنك املركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 

 ( الشروق) مديونياتمليار جنيه  10.4رئيس القابضة للغزل والنسيج: تسوية 

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/2003582
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2003613
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3089806/1/%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-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-262-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2443687.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443687.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072020&id=0b61044d-01e0-489f-9fc2-dd9a4a5c6299
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29072020&id=d1117808-b9ef-4633-93eb-27528b55011a
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 ( الوطن) قطاع األعمال: ندرس تصفية بعض املصانع الخاسرة وتعويض العمال

 
  

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/4926454
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 ي حور املجتمعت املاتطور
 الصحة 

 (بوابة األخبار) مصر تحتفل بخلوها من »فيروس سي«

 ( بوابة األهرام) وفاة 39جديدة بفيروس كورونا.. وحالة  465الصحة: تسجيل 

 ( الوطن ) بكورونا 146بيض مازال يواصل تضحياته.. األطباء تنعى الشهيد الجيش األ

 أخرى

 ( بوابة األخبار) انتحار شاب أسفل عجالت املتروانفصلت رأسه عن جسده.. 

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/3089960/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-
http://gate.ahram.org.eg/News/2443968.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4926314
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3090011/1/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87..-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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 العسكري  املشهد ت اتطور
 )بوابة األخبار(  عباس كامل يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني يف الخرطوم

 ( الجزيرة) وزير الدفاع التركي يهاجم مصر واإلمارات والسعودية

الهندسية:   الهيئة  يف    26رئيس  شاركت  مصرية  بالروبيكي شركة  الغزل    مصانع 
 ( بوابة األهرام)

 ( 21عربي ) ماذا قال السيسي عن الخيار العسكري يف أزمة سد النهضة؟

 ( 21)عربي وثيقة مسربة تكشف مخطط "عسكرة املحاجر" بمصر

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/3089932/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2443649.aspx
https://arabi21.com/story/1289040/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1288973/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF


7 | P a g e  

 موجز الصحافة
 July 2020 29 || 142العدد 

 

 

 

 

 

 

 ( الجزيرة) لصد عدوان قوات غير شرعيةمجلس الدولة الليبي: اتفاقنا مع تركيا 

 

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/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 شهد األمني ت املتطورا
 )بوابة األهرام(  متهمين قتلوا ضابطا باإلسماعيلية 7تنفيذ حكم اإلعدام ضد 

تنشر   الرسمية  عليهمقرار  الجريدة  املحكوم  بعض  عن  بالعفو  بوابة  )  السيسي 
 ( األهرام

 )بوابة األهرام(  أشهر جديدة 3 الطوارئالجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة 

 ( 21عربي) مكتب محاماة إسباني يتولى الدفاع عن الفنان املصري محمد علي

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/2443732.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443607.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2443608.aspx
https://arabi21.com/story/1289104/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A
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 0 ................................................................................................................ تطورات السياسة الخارجية

ي ليبيا
 التطورات ف 
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 0 ....................... )بوابة األخبار(  الخارجية: مرص لن تسمح بتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة

و بعيد االستقالل )بواب ئ رئيس بير  0 ..................................................................... ة األخبار( السيسي يهن 

ي ظهر كل منهما )الوطن(  3تفاصيل مقتل مرصيير  بالسعودية: 
 0 ..................................................طلقات ف 

 0 .................. شكري يجري اتصاالت مع أعضاء من الكونجرس األمريكي بسبب سد النهضة وليبيا )بوابة األهرام( 

وق(   0 .......................................... الري: غضب شديد من إعالن إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي )الشر

وق(  3الوزراء يسقط الجنسية عن   1 ......................................... مواطنير  تجنسوا باإلرسائيلية دون إذن )الشر

وق(   1 ........................................ البحرين تؤكد دعمها للجهود المرصية لمواجهة تهديدات األمن القومي )الشر

 2 ................................................................................................................. تطورات السياسة الداخلية

ي   الزائد مجددا.. وردود )عرب 
 2 ...............................................................( 21السيسي ينتقد وزن المرصيير 

ء آخر" )بوابة األهرام(  ي
ي المياه أو أي شر

: "محدش يقدر يجور علينا سواء ف   2 .................................... السيسي

ي قضية سد النهضة )بوابة األهرام( 
: نخوض معركة تفاوض ف   2 ..................................................... السيسي

وع" )بو  ": قلقكم من سد النهضة "مشر  2 .................................................. ابة األهرام( السيسي لـ “المرصيير 

ي بسبب هدم المقابر األثرية بمرص )الوطن(  5اختصام 
ي استجواب برلماب 

 2 ........................................ وزراء ف 

؟ )الوطن(  ي حديثه بافتتاح الروبيكي
 2 ............................................................ لماذا اختار السيسي األسد ف 

 3 ............................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ق الدلتا للنقل يحتجون عىل عدم رصف رواتبهم )المرصي اليوم(  كة رسر  3 ..................................... عاملون بشر

وش« الذي سيوفر   3 ............................... مليار قدم مكعب )المرصي اليوم(  250»كي   غاز جديد«.. بيئ »بشر

ي البورصة 
اجع رأس المال السوفر  3 ....................................... مليون جنيه )بوابة األخبار(  262تختتم اليوم بير

: تم تخصيص  وعات النقل حنر   1.1السيسي  3 ................................ بة األهرام( )بوا  2024تريليون جنيه لمشر

وق( 19.5البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة    3 ....................................................... مليار جنيه )الشر

وق(  10.4رئيس القابضة للغزل والنسيج: تسوية   3 ............................................ مليار جنيه مديونيات )الشر

 4 ......................................... قطاع األعمال: ندرس تصفية بعض المصانع الخارسة وتعويض العمال )الوطن( 

 5 ................................................................................................................. تطورات المحور المجتمع  

 5 ..................................................................................................................................... الصحة

« )بوابة األخبار(  وس شي  5 ...................................................................... مرص تحتفل بخلوها من »فير

وس كورونا.. و 465الصحة: تسجيل   5 .......................................... وفاة )بوابة األهرام(  39حالة جديدة بفير

 5 ................................... بكورونا )الوطن(  146الجيش األبيض مازال يواصل تضحياته.. األطباء تنىع الشهيد 

 5 .................................................................................................................................. أخرى

و )بوابة األخبار(  5 ........................................... انفصلت رأسه عن جسده.. انتحار شاب أسفل عجالت المير

 6 ....................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

ي الخرطوم )بوابة األخبار(
ي ف 
ي رئيس مجلس السيادة السوداب 

 6 ........................................... عباس كامل يلتقر

كي يهاجم مرص واإلمارات والسعودية )الجزيرة( 
 6 .............................................................. وزير الدفاع الير

ي مصانع الغزل ب 26رئيس الهيئة الهندسية: 
كة مرصية شاركت ف   6 ............................ الروبيكي )بوابة األهرام( رسر

ي  ي أزمة سد النهضة؟ )عرب 
 6 ................................................. ( 21ماذا قال السيسي عن الخيار العسكري ف 
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ي   6 ........................................................ (21وثيقة مشبة تكشف مخطط "عسكرة المحاجر" بمرص )عرب 

عية )الجزيرة(  : اتفاقنا مع تركيا لصد عدوان قوات غير رسر ي  7 ........................................... مجلس الدولة اللين 

  
 8 ...................................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 8 ............................................. متهمير  قتلوا ضابطا باإلسماعيلية )بوابة األهرام(  7تنفيذ حكم اإلعدام ضد 

 8 .................................. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم )بوابة األهرام( 

 8 ............................................. أشهر جديدة )بوابة األهرام(  3الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ  

ي مكتب محاما ي يتوىل الدفاع عن الفنان المرصي محمد عىلي )عرب 
 8 ............................................ ( 21ة إسباب 
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