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 June 2020 8||  106العدد ||  يف الصحافة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصرينشرة 

 

 نائب محسوب ىلع حفتر ينتقد السعودية واإلمارات ومصر )شاهد(   
 دقت ساعة االنتخابات: البرملان يناقش قوانين تنظيمها   
 أشهر    4مليارات دوالر من االحتياطيات األجنبية يف    9مصر تخسر أكثر من   
   تركيا: وقوف قائد االنقالب بمصر مع حفتر ليس مستغربا  
 ه حقيقة تحرك الجيش نحو ليبيا"  ارتباك بين أنصار السيسي.. "هذ  
 NYT  مبادرة مصر محاولة لتقليل خسائر حفتر بعد هزائمه املدوية : 
 دبابات ومروحيات هجومية مصرية ىلع حدود ليبيا  
 يف قضية مرتبطة بـ “فض رابعة"   7مصر: حكم نهائي بإعدام   

 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 
خبار املشهد املصري يف أ

 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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https://twitter.com/Almarsad_uk
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 تطورات السياسة الخارجية 
 (21عربي) نائب محسوب ىلع حفتر ينتقد السعودية واإلمارات ومصر )شاهد(

 (املصري اليوم) رئيس البرملان الليبي: »إعالن القاهرة« أفضل حل لألزمة الليبية

 )بوابة األخبار( دولة عربية جديدة ترحب بإعالن القاهرة حول األزمة الليبية

 )بوابة األخبار(»السيسي« يبحث مع رئيس الوزراء اإليطالي تطورات القضية الليبية  

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/1276721/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%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://www.almasryalyoum.com/news/details/1985873
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060101/1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060007/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 )بوابة األهرام( مصري 3300األسبوع املقبل.. تسيير جسر جوي لألردن إلعادة 

 )الشروق( دة تمثل إسرائيل يف مصرالسفيرة أميرة أورون أول سي

 )الجزيرة( أثرا".. السودان: التوافق ىلع ملء سد النهضة ضروري"األكثر ت

 

 
  

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/2425018.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07062020&id=5b3d9c89-ca7d-4d75-a593-1bf9d905e8b8
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية 
 )بوابة األخبار( السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية

 ()بوابة األخبارالسيسي يوجه بالتوسع يف إنشاء قواعد بيانات دقيقة 

 )بوابة األخبار(قيادات األحزاب يؤيدون "إعالن القاهرة" 

 وابة األخبار()بزحام أمام الصحة يحطم معايير الوقاية 

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/3060009/1/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060008/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060008/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060008/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3059885/1/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%22%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%22-%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%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%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3059934/1/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3059934/1/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3059934/1/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
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 )بوابة األهرام(مشادة كالمية بين عبدالعال والنائب هيثم الحريري 

 )الوطن( التربية والتعليم أمام البرملانمصطفى بكري يطالب باستدعاء وزير 

 )الوطن( دقت ساعة االنتخابات: البرملان يناقش قوانين تنظيمها

 )الوطن( إصابة النائبة مهجة غالب بفيروس كورونا

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/2425070.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4825334
https://www.elwatannews.com/news/details/4825823
https://www.elwatannews.com/news/details/4826126
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 تطورات املشهد االقتصادي 
 الجزيرة() أشهر 4مليارات دوالر من االحتياطيات األجنبية يف  9 أكثر منمصر تخسر 

)الشروق( ار دوالرملي 5.2صندوق النقد بقيمة جديد من قرض  تتفق ىلعمصر 

 )بوابة األخبار( مليون دوالر من البنك األوروبي لدعم القطاع الخاص 100املشاط: 

 )بوابة األهرام( ملجلس الدولة النواب يوافق ىلع تعديالت صندوق مصر ويحيله

 )الوطن( جنيه 16.27فاعه.. وأىلع سعر بيع الدوالر يواصل ارت

 )الوطن("البترول" تطرح مناطق بالصحراء الشرقية الستخراج املعادن الثقيلة 

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%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062020&id=fe266e93-a38e-4524-9b70-d6049e70de31
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3059761/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%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-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://gate.ahram.org.eg/News/2425132.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4823639
https://www.elwatannews.com/news/details/4823423
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 )الوطن(% يف بنكي األهلي ومصر 51الـ ة شهادة مليار جنيه حصيل 171

 )الوطن(مليار جنيه  13.5"املالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 

 )الشروق(الدولي: البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يمنح مصر جائزتين التعاون 

 (الوطن) % بسبب كورونا4.2% وخفضنا ذلك لـ  6وزير املالية: كنا نتوقع معدالت نمو  

 ق()الشرو أشهر 4مليار دوالر حجم تجارة السلع بين مصر والصين خالل  4.31

  

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/4821929
https://www.elwatannews.com/news/details/4824986
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07062020&id=e70daf9a-d8aa-4286-abee-1e962ca2a534
https://www.elwatannews.com/news/details/4825961
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=d8beb1fc-96b6-4055-94bd-54f4f38ad374
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=d8beb1fc-96b6-4055-94bd-54f4f38ad374
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=d8beb1fc-96b6-4055-94bd-54f4f38ad374
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 ي حور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار(حالة إصابة واشتباه بفيروس »كورونا«  50الوطنية لإلعالم: 

 التعليم

 )الوطن( بسبب كوروناه تكلفة امتحانات الثانوية مليون جني 900شوقي: مليار و

 (اليوم السابع)منظومة التعليم عن ُبعد  يفبالتوسع    السيسي  : تكليف منمدبولي

 الصحة

 )بوابة األهرام(  حاالت وفاة  93إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و  1467الصحة: تسجيل  

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/3060087/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--50-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4825535
https://www.youm7.com/story/2020/6/8/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86/4813223
http://gate.ahram.org.eg/News/2425193.aspx
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 )الوطن( أول حالة وفاة بين موظفي بنك مصر بسبب كورونا

 قرية كاملة مصابة بكورونا ومواطنون يرصدون واقعا مرا يف املستشفيات
 )الجزيرة(

 (الوطن) استعادتي لنظري شائعة.. الطبيب الذي فقد بصره: ال أرى سوى أشباح

 مؤسسات دينية

 (يةمصر العرب) من كوروناألف جنيه.. األزهر يحرم بيع بالزما املتعافين  25سعرها 

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/4823246
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4826198
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1544460-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D9%87%D8%A7-25-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 )بوابة األهرام(ر اإلساءة ألم املؤمنين "األزهر" يستنك

 الزراعة

 )بوابة األخبار(  لم تدخل أية أسراب جراد الحدود املصرية حتي اآلن:  نقيب الفالحين

 )الشروق( وزير الري يفتتح املرحلة الثانية من »سحارة سرابيوم«

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( عربة بقيمة مليار يورو 1300% لشركة روسية لتوريد  15»النقل« تسدد 

 األقباط

 )الشروق( تواضروس: ابتعدوا عن الزحام وصلوا لله لرفع الوباء

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/2425165.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3059788/1/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=e32c75dc-35b2-4a74-9fe0-4de0d9b65556
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06062020&id=04dfec87-c470-4194-8ec7-680523a367fb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07062020&id=ea4a816c-2011-418d-a24b-cf57637d7257
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 العسكري  املشهد ت اتطور
 )الجزيرة( تركيا: وقوف قائد االنقالب بمصر مع حفتر ليس مستغربا

 (21عربي) ارتباك بين أنصار السيسي.. "هذه حقيقة تحرك الجيش نحو ليبيا"

 )الشروق(  الصناعة املصريةبوزيرة التجارة والصناعة تبحث مع »العصار« سبل االرتقاء  

NYT(21عربي) صر محاولة لتقليل خسائر حفتر بعد هزائمه املدوية: مبادرة م 

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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%E2%80%AC
https://arabi21.com/story/1277091/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07062020&id=8c972643-9989-4cb2-ae71-89cc30399039
https://arabi21.com/story/1277060/NYT-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 (21عربي) الهروبكاريكاتير 

 
 (21عربي) أقطاي عن حفتر بعد مبادرة السيسي: إكرام امليت دفنه

 (21)عربي حفتر: تركيا دولة "استعمار".. ويطالب السيسي بالتدخل ضدها

 (الحرة) دبابات ومروحيات هجومية مصرية ىلع حدود ليبيا

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/1277082/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://arabi21.com/story/1276996/%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D9%86%D9%87
https://arabi21.com/story/1276690/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/08/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 طورات املشهد السيناوي ت
 )بوابة األهرام( محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من املشروعات يف شرم الشيخ

 (الوطن) "املنسي" ىلع مركز شباب بشمال سيناءإطالق اسم 

 

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/2425154.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4825790
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة( فض رابعة"“بـ يف قضية مرتبطة  7مصر: حكم نهائي بإعدام 

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%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
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وس »كورونا« )بوابة األخبار( 50الوطنية لإلعالم:   6 ............................................. حالة إصابة واشتباه بفير

 6 ................................................................................................................................ التعليم

: مليار و ي
 6 ........................................ ة بسبب كورونا )الوطن(مليون جنيه تكلفة امتحانات الثانوي 900شوفر

عد)اليوم السابع( ي منظومة التعليم عن بُ
: تكليف من السيسي بالتوسع ف   6 ......................................... مدبولي

 6 ................................................................................................................................ الصحة

وس كورونا.. و 1467الصحة: تسجيل   6 ........................... حاالت وفاة )بوابة األهرام( 39إصابة جديدة بفير

ي بنك مرص بسبب كورونا )الوطن(
 7 .............................................................. أول حالة وفاة بير  موظف 

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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ي المس
 7 ..................................... تشفيات )الجزيرة(قرية كاملة مصابة بكورونا ومواطنون يرصدون واقعا مرا ف 

ي لنظري شائعة.. الطبيب الذي فقد برصه: ال أرى سوى أشباح )الوطن(
 7 ........................................ استعادبر

 7 .......................................................................................................................... دينية مؤسسات

 7 ..................................... ألف جنيه.. األزهر يحرم بيع بالزما المتعافير  من كورونا )مرص العربية( 25سعرها 

 8 ........................................................................ "األزهر" يستنكر اإلساءة ألم المؤمنير  )بوابة األهرام(

 8 ..................................................................................................................................... الزراعة

ي اآلن )بوابة األخبار(
: لم تدخل أية أرساب جراد الحدود المرصية حتر  8 ................................... نقيب الفالحير 

وق(  8 .......................................................... وزير الري يفتتح المرحلة الثانية من »سحارة رسابيوم« )الرسر

 8 ...................................................................................................................... والمواصالت الطرق

كة روسية لتوريد  15»النقل« تسدد  وق( 1300% لرسر  8 .................................... عربة بقيمة مليار يورو )الرسر

 8 .................................................................................................................................... األقباط

وق( وس: ابتعدوا عن الزحام وصلوا هلل لرفع الوباء )الرسر  8 ..............................................................تواض 

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

 9 ........................................................ )الجزيرة( تركيا: وقوف قائد االنقالب بمرص مع حفير ليس مستغربا

ي  .. "هذه حقيقة تحرك الجيش نحو ليبيا" )عربر  9 ........................................... (21ارتباك بير  أنصار السيسي

وق(  9 ...............................وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع »العصار« سبل االرتقاء بالصناعة المرصية )الرسر

NYT ي : مبادرة  بعد هزائمه المدوية )عربر
 9 ........................................... (21مرص محاولة لتقليل خسائر حفير

ي  الهروبكاريكاتير   10 ..................................................................................................... (21)عربر

 ....................................................... 10 

ي أقطاي عن حفير بعد مبادرة الس : إكرام الميت دفنه )عربر  10 ...................................................... (21يسي

ي  : تركيا دولة "استعمار".. ويطالب السيسي بالتدخل ضدها )عربر  10 ............................................ (21حفير

 10 ...............................................................دبابات ومروحيات هجومية مرصية عىل حدود ليبيا )الحرة(

 11 ..................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

م الشيخ )بوابة األهرام(محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من الم ي رسر
وعات ف   11 ...................................... رسر

" عىل مركز شباب بشمال سيناء )الوطن(  11 ............................................................ إطالق اسم "المنسي

  
 12 .......................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي بإعدام 
ي قضية مرتبطة بـ “فض رابعة" )الجزيرة( 7مرص: حكم نهاب 

 12 ................................................... ف 
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