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 رــمص
 June 2020 1||  101العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مصريون عالقون يف قطر يتظاهرون مطالبين بالعودة )شاهد(   
 عالم مصري: قريبا سيكون أي عمل عسكري ضد سد النهضة مستحيال   
 "غوغل" تغلق حسابات تروج للسعودية واإلمارات ومصر   
 القضاء املصري يقرر حل حزب "البناء والتنمية" وتصفية أمواله   
 مصر وإيطاليا تستعدان لصفقة ضخمه   
 مصر: مقتل ضابطين وعدد من الجنود يف تفجير وسط سيناء   
 مصر: اعتقال نجل الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل    
 وزارة الداخلية تؤكد أّن موظف طرة املتوفى كان مصابًا بكورونا  

 

 فى هذا العدد:

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)عربي مطالبين بالعودة )شاهد(مصريون عالقون يف قطر يتظاهرون 

 )بوابة األهرام( ليبيا السيسي يتلقى اتصاال من ماكرون ويؤكد موقف مصر تجاه 

 ( 21)عربي  عالم مصري: قريبا سيكون أي عمل عسكري ضد سد النهضة مستحيال

 )الجزيرة( "غوغل" تغلق حسابات تروج للسعودية واإلمارات ومصر

 )بوابة األخبار( أشهر  6»الخارجية« تمدد جوازات سفر املصريين بالخارج 

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/1274392/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2412103.aspx
https://arabi21.com/story/1274048/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B3
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3056263/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8E
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 )بوابة األهرام(  مصريا 624تقل   رحالت استثنائية قادمة من السعودية 3وصول 

 )بوابة األهرام(مصري من الكويت  600مطار القاهرة يستقبل 

 ( 21)عربي ناشطة كويتية تهاجم املصريين: أنتم مجرد "خدامين" لنا )شاهد(

 )بوابة األهرام(السيسي يبحث تطورات األزمة الليبية مع نظيره القبرصي 

 
  

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/2412484.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2412455.aspx
https://arabi21.com/story/1273940/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B4
http://gate.ahram.org.eg/News/2411762.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي  القضاء املصري يقرر حل حزب "البناء والتنمية" وتصفية أمواله

 ( 21)عربيطارق الزمر: هذه أسباب حل حزب "البناء والتنمية" بمصر 

  مستشفى املخصصة لعزل مصابي »كورونا«  320الـ % نسبة إشغال 17»الوزراء«: 
 )بوابة األهرام( 

 )الوطن(  ورونا يف حالة واحدةالحكومة: تدخل القوات املسلحة يف أزمة ك

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/1274230/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3
https://arabi21.com/story/1274254/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2412588.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4807082
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 )الوطن( وزير اإلعالم يعلن تعديل مواعيد الحظر بداية من اليوم 

 )الشروق(  الفي قرار ارتداء الكمامات من السائقينسحب الرخص واإليقاف شهر ملخ

 )بوابة األخبار(  انتظام العمل يف املرور والجوازات وتصاريح العمل واألحوال املدنية

 )بوابة األهرام(سادس نائب يصاب بفيروس كورونا يف البرملان 

 )الشروق( ترحات برملانية بطرح الكمامات ىلع بطاقات التموينمق

  

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/4805924
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052020&id=0d61bc2f-1bb8-4f53-b3a0-8831006b8495
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3056695/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A%C2%A0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2412655.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052020&id=52a26b75-7f23-4f62-a21a-18c7df2f5045
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(   ارتفاع  خسائر الحديد والصلب املصرية خالل التسعة أشهر املنتهية

 )الوطن( للمرة الثانية.. مواعيد عمل جديدة للبنوك والتطبيق يوم الثالثاء 

 )الوطن( قرشا أمام الجنيه  14الدوالر يرتفع 

  الثروة املعدنية: طرح مناطق بالصحراء الشرقية الستغالل مواردها من الرصاص 
 )الوطن(

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/3056207/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%C2%A0-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4806587
https://www.elwatannews.com/news/details/4805528
https://www.elwatannews.com/news/details/4807529
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( أحمد موسى: دواء »ريمدسفير« لعالج كورونا قريبا يف مصر 

 ( 21)عربي  من إعالميي قنوات مصرية مصابون بفيروس كورونا 5

 التعليم 

 )بوابة األخبار(  يونيو  ٢١وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة  

 )مصر العربية(  بسبب كورونا.. دعوات طالبية ملقاطعة امتحانات الثانوية العامة

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/3056493/1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1--%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1274405/5-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3056538/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%A2%D9%A1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1543843-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 الصحة 

 )بوابة األخبار(حالة وفاة   46وحالة جديدة لفيروس كورونا..   1536الصحة: تسجيل 

 )الجزيرة( صرخات االستغاثة تزداد وكورونا يقتحم أروقة البرملان

 )الوطن( يتنفسوا ملا مبيعرفوش   الصحة عن مرضى كورونا: بيروحوا املستشفى

 )الجزيرة(  أطباء أصيبوا بفيروس كورونا.. وتخفيف حظر التجول  4وفاة 

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/3056501/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1536-%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%88-46-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4807646
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-4-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84
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 مؤسسات دينية 

 )الشروق(  األزهر يجيز التباعد بين املصلين يف صالة الجماعة

 السياحة 

 )الشروق( % بدءا من اليوم  50وزارة السياحة ترفع الطاقة االستيعابية للفنادق إلى  

 األقباط

 هرام()بوابة األ كلمة تواضروس خالل استقباله للمصريين العالقين بكينيا

 )الشروق( باالحتماءتواضروس: العائلة املقدسة اختصت 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=01062020&id=84ed2539-6885-4ca1-bb3d-bbf785f05b1f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062020&id=84ff7dc9-e3ad-454f-af98-90f80bf2e115
http://gate.ahram.org.eg/News/2412569.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2412569.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2412569.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052020&id=faeee828-bb61-48dc-80d7-825b4c06de5f
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 )بوابة األهرام( رة شهيد "البرث" بالكاتدرائية املرقسية  تواضروس يستقبل أس

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/2412376.aspx
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 العسكري املشهدت اتطور
  قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسالح األسلحة والذخيرة 

 )بوابة األهرام( 

 لوم العسكرية()منتدى العيا تستعدان لصفقة ضخمه مصر وإيطال

 )الدفاع العربي(  57و  35-روسيا ُتعلن االنتهاء من تطوير منشآت إنتاج مقاتالت سو

″″

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/2412472.aspx
https://www.udefense.info/threads/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%87.11723/
https://www.udefense.info/threads/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%87.11723/
https://www.udefense.info/threads/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%87.11723/
https://sdarabia.com/2020/05/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A5%D9%86/
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 لدفاع العربي( )اتعلن قبولها ملركز العمليات التكتيكي الجديد  "dhielشركة "

 )بوابة األخبار(القوات املسلحة تنفذ عمليات بشمال سيناء 

 )العربي الجديد( عقيلة صالح يصل القاهرة بحثًا عن تطوير حل سياسي يف ليبيا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/05/30/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-dhiel-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/30/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-dhiel-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/30/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-dhiel-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3056138/1/%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%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/29/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
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 ( 21)عربي  لهذا ال يفتح الجيش املصري مشافيه ملساندة "الصحة" بمواجهة كورونا 

 

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/1274409/%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الجزيرة( مصر: مقتل ضابطين وعدد من الجنود يف تفجير وسط سيناء

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة مدرعة للجيش املصري بمنطقة -
ن أحدهما برتبة مقدم أركان  ومقتل ضابطي لتدميرها أدىما "املغارة" وسط سيناء 

 )الرابط(حرب وخمسة جنود. 

 )العربي الجديد( حملة الجيش املصري والقبائل يف سيناء تتوّسع جغرافيًا 

 

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%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://twitter.com/Oded121351/status/1267058953382477824/photo/2
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/30/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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 تطورات املشهد األمني
 )الجزيرة(  مصر: اعتقال نجل الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل

 )العربي الجديد( وزارة الداخلية تؤكد أّن موظف طرة املتوفى كان مصابًا بكورونا 

 )العربي الجديد( ظهور الباحثة شيماء سامي واستمرار اختفاء عبده فايد 

 ( 21)عربي"رايتس ووتش" تدعو لسرعة اإلفراج عن السجناء بسبب كورونا  

 )الوطن(  آالف جنيه 4اإلفراج عن زوج شقيقة محمد رمضان بعد دفع غرامة 

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%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/5/31/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/30/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://arabi21.com/story/1274354/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4807502
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................................... الزراعة

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................... والمواصالت  الطرق

 7 .......................................................................................................................................... األقباط

ن بكينيا )بوابة األهرام( ن العالقي  وس خالل استقباله للمرصيي   7 .................................................... كلمة توارصن

وس يستق ث" بالكاتدرائية المرقسية )بوابة األهرام(توارصن  8 .............................................. بل أرسة شهيد "الي 

وق( وس: العائلة المقدسة اختصت مرص باالحتماء )الشر  7 ............................................................... توارصن

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................................................................... أخرى

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

ة )بوابة األهرام(  ي لسالح األسلحة والذخي   9 ........................ قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهي 

 9 ........................................................... مرص وإيطاليا تستعدان لصفقة ضخمه )منتدى العلوم العسكرية(

علن االنتهاء من تطوير منشآت إنتاج مقاتالت سو
ُ
(  57و 35-روسيا ت ي  9 ...................................... )الدفاع العرب 

كة " ( dhielرسر ي  10 .............................................. " تعلن قبولها لمركز العمليات التكتيكي الجديد )الدفاع العرب 

 01 ................................................................ نفذ عمليات بشمال سيناء )بوابة األخبار( القوات المسلحة ت

ي الجديد( ي ليبيا )العرب 
 عن تطوير حل سياىسي فن

ً
 10 ......................................... عقيلة صالح يصل القاهرة بحثا

ي   11 .................................. (21لهذا ال يفتح الجيش المرصي مشافيه لمساندة "الصحة" بمواجهة كورونا )عرب 

 12 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي 

ن وعدد من  ي تفجي  وسط سيناء )الجزيرة( مرص: مقتل ضابطي 
 12 ................................................... الجنود فن

أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عربة مدرعة للجيش المرصي بمنطقة "المغارة" وسط سيناء ما أدى  -

ن أحدهما برتبة مقدم أركان حرب وخمسة جنود. )الرابط( ل ها ومقتل ضابطي   12 ...................................... تدمي 

ي   )العرب 
ً
ي سيناء تتوّسع جغرافيا

 12 ................................................ الجديد( حملة الجيش المرصي والقبائل فن

  
 13 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

 13 ............................................................... مرص: اعتقال نجل الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل )الجزيرة(

ي الجديد(  بكورونا )العرب 
ً
 موظف طرة المتوفن كان مصابا

ّ
 13 ........................................ وزارة الداخلية تؤكد أن

ي الجديد(ظهور الباحثة شيماء سامي   13 .................................................. واستمرار اختفاء عبده فايد )العرب 

ي   13 .............................................. (21"رايتس ووتش" تدعو لشعة اإلفراج عن السجناء بسبب كورونا )عرب 

 13 ........................................... آالف جنيه )الوطن(  4اإلفراج عن زوج شقيقة محمد رمضان بعد دفع غرامة 
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