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 July 2021 28||  386العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 هذه أوجه الشبه بين سيناريو االنقالب بتونس ومصر )إنفوغراف(   
 سنوات منع من السفر لزائري هذه الدول    3بينها مصر.. السعودية تحذر..   
 مصر تبدأ رسميا إجراءات فصل اإلخوان واملعارضين من وظائفهم   
 للضغط ىلع عمال شركة “لورد” لفض اعتصامهم  اه والكهرباء  قطع املي  
 تعيين زاهي حواس أستاذًا بمعهد كمياء الدماغ والتغذية البشرية بلندن   
 تعاون مع الكنيسة القبطية لتوفير األجهزة التعويضية ت القوات املسلحة   
 أكتوبر بـ»خلية املرابطين«   25كشك وآخرين للمفتي والحكم  إحالة أوراق   
 آخرين بتهمة التحريض ىلع العنف   102تأجيل محاكمة محمد ىلع و  

 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
 ( 21)عربياالنقالب بتونس ومصر )إنفوغراف( هذه أوجه الشبه بين سيناريو 

 )اليوم السابع(  السيسى يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

 )الشروق( زيرة خارجية جنوب السودانشكري يستقبل و

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/1374619/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.youm7.com/story/2021/7/28/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/5404668
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072021&id=0ee3b240-f127-473c-b665-6fb270618de1
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 )الشروق(  اإلخوانشوكة يف حلق  تونسرئيس حقوق اإلنسان بالنواب: قرارات 

 )بوابة األخبار( الكونغو: نسعى لالستفادة من الخبرات املصرية يف البنية التحتية  

 )الشروق(يتوقع فيضانات محتملة يف مجرى نهر النيل  اإلثيوبي الريوزير 

 )الجزيرة( سنوات منع من السفر لزائري هذه الدول  3تحذر..  السعوديةبينها مصر.. 

 
  

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=27072021&id=bffce0b1-5b54-4e0c-87f6-831f15f1475a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441439/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072021&id=d59f9305-ea7f-41f7-bd60-996621b67180
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/7/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي تبدأ رسميا إجراءات فصل اإلخوان واملعارضين من وظائفهم مصر 

 )الوطن(   هيئة قناة السويس تستعد الفتتاح أكبر متحف يف منطقة القناة وسيناء

 )الشروق(  ليم داوود البرملان يوافق ىلع توجيه اللوم للنائب عبد الع

 )الشروق( وارد املائية والريالنواب يوافق نهائيا ىلع مواد مشروع قانون امل

 )الوطن(  أغسطس »الري«: نتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول 

 )الوطن(  2022 ديسمبر 2املصرية: إطالق القمر الصناعي مصر سات  الفضاء

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/1374719/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/5603860
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072021&id=64b3a8bc-df38-4161-a5c8-4d0dc95392c4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072021&id=33247515-317a-475a-8fd6-1f41e975684e
https://www.elwatannews.com/news/details/5605822
https://www.elwatannews.com/news/details/5603878
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 )بوابة األخبار(  األول مجلس النواب يوافق ىلع فض دور االنعقاد 

“ وغلق  والكهرباء  املياه  لفض  قطع  “لورد”  شركة  عمال  ىلع  للضغط  الكانتين” 
 )درب(  اعتصامهم 

  

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/3441092/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%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%81%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84
https://daaarb.com/%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a7/
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 تطورات املشهد االقتصادي
  مليون يورو لتنفيذ أول ميناء بري جاف   25التعاون الدولي: البنك األوروبي خصص  

 )بوابة األخبار( 

 الوطن( ) السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع األعمال 

الوزارة يف شبكات توزيع الكهرباء   مليار جنيه استثمارات نفذتها   36محمد شاكر:  
 )بوابة األهرام( 

الصينية   الخبرة  مع  بالشراكة  للسيارات  النصر  شركة  تطوير  يستعرض  السيسى 
 )اليوم السابع( 

ا مؤسسة  رئيس  يستقبل  البترول  مشروعات  وزير  تمويل  لبحث  اإلفريقية  لتمويل 
 )الشروق( جديدة 

 )املصري اليوم( حقيقة تصفية »الغزل والنسيج«وزير قطاع األعمال يوضح 

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/3440925/1/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B5%D8%B5-25-%D9%85%D9%84%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/5604922
https://www.elwatannews.com/news/details/5604922
https://www.elwatannews.com/news/details/5604922
https://gate.ahram.org.eg/News/2877420.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/7/27/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9/5404247
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072021&id=a516842b-8832-4146-a52a-18611efa096d
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2386229
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 ي حور املجتمع ت املاتطور 
 اإلعالم

 )بوابة األخبار(  عمرو أديب يغيب عن الشاشة ملدة شهر

 التعليم 

 )املصري اليوم( لطالب الثانوية العامةتداول أسئلة امتحان علم النفس واالجتماع 

 الصحة 

 ( درب)عيادة ومركز طبي ومستشفى خاص مخالفة خالل يوليو    2667الصحة: إغالق  

 خبار( )بوابة األ وفيات 4وحالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..  31الصحة: تسجيل 

 الزراعة

شراء   ىلع  تتعاقد  التموينية  وأوكراني  180السلع  روماني  قمح  طن    ألف 
 )الشروق(

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/3440309/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2385683
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-2667-%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%ae/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441582/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-31-%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-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441582/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-31-%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-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441582/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-31-%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-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27072021&id=69b4d4e5-12da-4496-8af4-8b925c30dd80
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 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( وزير النقل يعلن وصول أول قطار مونوريل إلى مصر

ينقل   قير  أبو  قطار  قريبا  71000»الوزير«:  مترو  إلى  وتحويله  يوميا..  )بوابة    راكب 
 األخبار(

 )بوابة األخبار( شخًصا يف حادث تصادم ىلع طريق »مطروح«   26مصرع وإصابة  

 أخرى

البشرية بلندن الدماغ والتغذية  )بوابة    تعيين زاهي حواس أستاذًا بمعهد كمياء 
 األهرام(

 )الجزيرة(  انهيار عقار يف مصر ىلع رؤوس ساكنيه وسقوط ضحايا )فيديو(

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/3440944/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441057/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1--%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-71000-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441057/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1--%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-71000-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441702/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-26-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7
https://gate.ahram.org.eg/News/2877108.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2877108.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/7/27/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%87
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 العسكري  املشهدت اتطور 
األجهزة   لتوفير  القبطية  الكنيسة  مع  تعاون  بروتوكول  توقع  املسلحة  القوات 

 )بوابة األخبار( التعويضية

 )بوابة األخبار( »اإلنتاج الحربي« ترفع كفاءة مصانع ومنشآت الدقهلية

 

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/3441116/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440757/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-
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 تطورات املشهد السيناوي
 صري اليوم()املتواصل فتح معبر رفح البري يف شمال سيناء 

  الهالل األحمر: نتولى مهمة تسليم املساعدات الدولية لقطاع غزة عبر معبر رفح 
 )الشروق(

 

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/2386282
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2386282
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2386282
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072021&id=b594ba32-9e97-492b-932b-06f7ba1dce22
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 تطورات املشهد األمني 
والحكم   للمفتي  وآخرين  كشك  بهاء  أوراق  املرابطين«   25إحالة  بـ»خلية    أكتوبر 

 )املصري اليوم(

 )الوطن(  أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من »برملان الطالئع« 

أغسطس    24لـ  آخرين بتهمة التحريض ىلع العنف    102تأجيل محاكمة محمد ىلع و
 ( اليوم السابع)

  اليوم.. الحكم يف طعن بديع والشاطر ىلع أحكام السجن بقضية التخابر مع حماس 
 )الشروق(

  

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/2385916
https://www.elwatannews.com/news/details/5604301
https://www.youm7.com/story/2021/7/27/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88102-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89/5403990
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072021&id=7cfdebe9-3990-443f-8253-ed87c9e5e71e
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