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 June 2020 4||  104العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 قرار السيسي بتعيينات وتنقالت جديدة ببعض الوظائف القضائية   
 % يف مايو بفعل كورونا  9.6اإليرادات    رئيس هيئة قناة السويس: تراجع  
 روسية وفرنسية بأعداد أكبر  بوليسي: واشنطن تؤكد شراء مصر أسلحة   
 حفتر يصل القاهرة ويبحث مع السيسي آخر التطورات يف ليبيا   
 السيسي يجتمع بقيادات الهيئة الهندسية  
 تشاووش أوغلو: حفتر لن ينتصر رغم دعم هذه الدول له   
 من القوات البحرية املصرية يف هجوم بسيناء    11مقتل وإصابة   

 

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األخبار( شكري يبحث العالقات الثنائية مع نظيره األملاني

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تعزيز العالقات الثنائية  

 )بوابة األخبار( السيسي يبحث مع نظيره التشيكي تبادل الخبرات بشأن »كورونا« 

 )الشروق(  بكري: جلسة مساءلة الغنوشي حاسمة لوضع حد لتجاوزات اإلخوان

  

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/3058043/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3058014/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057925/1/%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%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062020&id=abce25e7-abdb-47fd-8ded-29fcf4aacf66
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام(  قرار السيسي بتعيينات وتنقالت جديدة ببعض الوظائف القضائية

 )بوابة األهرام( السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة 

  

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/2413624.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2413746.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية

)بوابة   "جامع" تبحث مع وزير تجارة االتحاد األوراسى استئناف مفاوضات التجارة الحرة
 األهرام(

 )الوطن(  قروش يف البنوك 10الدوالر يقفز 

 )الوطن( % يف مايو بفعل كورونا 9.6رئيس هيئة قناة السويس: تراجع اإليرادات 

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/3057707/1/%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AC-4100-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8818-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7..-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2413581.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2413581.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4813541
https://www.elwatannews.com/news/details/4814141
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة 

 )الوطن(  حالة وفاة 36يروس كورونا.. وحالة جديدة لف  1079الصحة: تسجيل 

 )الجزيرة( ام مستشفى.. مسن مصري أصيب بكورونا يشعل مواقع التواصلملقى أم

 مؤسسات دينية 

 القوصي األزهر حول العالم تنعي العالم الجليل الدكتور  يخريج فروع منظمة 
 )الشروق(

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/4814915
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062020&id=25249ad5-25ef-4af1-a27d-ccce6c04087c


4 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 4 || 104العدد 

 

 

 

 

 

 

 العسكري املشهدت اتطور
 فورين بوليسي: واشنطن تؤكد شراء مصر أسلحة روسية وفرنسية بأعداد أكبر 

 )الجزيرة(

 ( 21)عربيحفتر يصل القاهرة ويبحث مع السيسي آخر التطورات يف ليبيا 

 ( 21)عربي تشاووش أوغلو: حفتر لن ينتصر رغم دعم هذه الدول له 

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%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://arabi21.com/story/1274722/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%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://arabi21.com/story/1274709/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%87
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 )بوابة األخبار( سية السيسي يجتمع بقيادات الهيئة الهند

 (21)عربي تضارب بشأن منح جنوب السودان قاعدة عسكرية ملصر

 )التحالف لعلوم الدفاع( العام املاضي فرنسية  ةمصر استلمت اسلح

 

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/3058009/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1
https://arabi21.com/story/1274761/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.udefense.info/threads/مصر-استلمت-اسلحه-فرنسيه-العام-الماضي.11778/
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 تطورات املشهد السيناوي
 )العربي الجديد(  قتلى وجرحى من الجيش املصري بهجوم يف رفح

 ()الجزيرةهجوم بسيناء   يفمن القوات البحرية املصرية   11مقتل وإصابة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/3/قتلى-وجرحى-من-الجيش-المصري-بهجوم-في-رفح
https://twitter.com/ajmurgent/status/1268228923000791041
https://twitter.com/ajmurgent/status/1268228923000791041
https://twitter.com/ajmurgent/status/1268228923000791041


7 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 4 || 104العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني
 ( 21)عربي الخيانة"“بـ حكم "كارثي" يقنن فصل عمال مصر ويصم احتجاجاتهم  

 

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/1274762/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%86%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
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ي هجوم بسيناء )الجزيرة(  11مقتل وإصابة 
 6 .................................................. من القوات البحرية المرصية ف 

  
 7 ....................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي  " يقن   فصل عمال مرص ويصم احتجاجاتهم بـ “الخيانة" )عرنر ي
 7 .......................................... (21حكم "كارن 

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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