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 June 2020 9||   107العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . ملء سد النهضة ال رجعة فيه.. رئيس الوزراء اإلثيوبي يعلن موعد بدء   
 . حل توافقي ملفاوضات سد النهضة: رقابة ثالثية لجولة جديدة  
 غضب حزبي بمصر من القوائم "امُلغلقة" يف االنتخابات املقبلة  
 »الصندوق السيادي« يدخل مجاالت التصنيع الدوائي والغذائي  
 . ىلع عقد بيع فرقاطتين للبحرية املصرية   توافق إيطاليا   
 . جنوب السودان تنفي ألثيوبيا بناء قاعدة عسكرية مصرية  
 . 269فضل قائد الكتيبة  لمقدم محمد  والية سيناء تعلن عن مقتلها ل  
 متهم بـ "التكبير".. وفاة معتقل سياسي مصري متأثرا بكورونا  

 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 ،إعالميةات ـخدم"
 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 
 )الجزيرة( ال رجعة فيه.. رئيس الوزراء اإلثيوبي يعلن موعد بدء ملء سد النهضة

 )العربي الجديد( حل توافقي ملفاوضات سد النهضة: رقابة ثالثية لجولة جديدة

 )روسيا اليوم( السفير األملاني يف القاهرة: مصر ستبقى طرفا محوريا يف ليبيا

 (21)عربييحيى حامد: مصر غير مؤهلة لتبني مشروع سياسي جامع بليبيا 

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%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87-%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%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/8/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1122107-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabi21.com/story/1277172/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 )بوابة األهرام(  رحلة استثنائية إلعادة املصريين العالقين  32مطار القاهرة يستقبل  

 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لالستمرار يف تعزيز التعاون مع العراق  

 )بوابة األهرام(الخطابات املتبادلة بين مصر وكوريا  ىلعالبرملان يوافق 

 )بوابة األهرام( شحنة مساعدات ضخمة" لتعنتها يف "سد النهضة"“ ترسل قطر

 )الشروق( ية ترحب بمبادرة السيسي لوقف إطالق النار يف ليبياالحكومة الكويت

 (21)عربي االحتالل يشيد بجهود السيسي يف تحسين صورة "إسرائيل"

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/2425466.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2425362.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2425425.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2425386.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=8fa37fc6-dec2-4004-837d-fef9bb456461
https://arabi21.com/story/1277208/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 تطورات السياسة الداخلية 
 (21)عربي  غضب حزبي بمصر من القوائم "امُلغلقة" يف االنتخابات املقبلة

 )بوابة األخبار(رة عالن القاهالبرملان يرسل برقية تأييد للسيسي بشأن إ

 )بوابة األخبار( قطاع الصناعات الوطنية الثقيلةبدعم السيسي يوجه 

 )الوطن( سنوات 6الوفد: السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة يف 

 )الوطن(% 100ياة الطبيعية بنسبة وزيرة الصحة: مصر تتجه نحو العودة للح

  

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/1277177/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060549/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%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-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060542/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4828493
https://www.elwatannews.com/news/details/4826891
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 تطورات املشهد االقتصادي 
 )بوابة األخبار( مليار جنيه ١٣٠بنحو الناتج املحلي  ستخفضاملالية: أزمة »كورونا« 

 )بوابة األهرام( مليون جنيه اإلجراءات االحترازية المتحانات الثانوية العامة 450

 )بوابة األهرام(ألف دوالر  746و"النواب" يوافق ىلع اتفاق منحة بمبلغ مليون 

 )الوطن(املالية: لو استمر اإلغالق بسبب كورونا هنستلف.. وهنسيب ديون بعدنا 

 )الوطن( له يف تاريخه موازنةتتجاوز املليار ونصف.. البرملان يناقش أضخم 

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/3060522/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%A0%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%A1%D9%A3%D9%A0-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2425475.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2425468.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4827494
https://www.elwatannews.com/news/details/4828481
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 )بوابة األهرام(غدا.. اإلعالن عن التعريفة الجديدة ألسعار الكهرباء 

 )الوطن( مليارات جنيه اليوم 7بـ مصر تطرح سندات خزانة 

 )الشروق( مليار جنيه لتمويل مشروع مدينة دمياط لألثاث 1.5بنك مصر: قرض 

 مليار دوالر نهاية يونيو 5.2الـ اقش حصول مصر ىلع قرض صندوق النقد ين
 )الشروق(

)بوابة مليون يورو  2.712بـ اتفاقيات مع بنك االستثمار األوروبي  3املشاط: توقيع 
 األخبار(

 )املصري اليوم( »الصندوق السيادي« يدخل مجاالت التصنيع الدوائي والغذائي

  

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/2425361.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4826618
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=1ae8b021-95b1-43ac-8359-53f6e1aea815
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=6cfba8c9-1778-4a7b-95a0-1d4403b2897a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060744/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%80122.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060744/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%80122.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1985990
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 ي حور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الوطن(إعالم السيسي يطالب برفض عالج "اإلخوان" وعائالتهم من كورونا 

 )الوطن( األىلع لإلعالم يحقق مع تامر أمين

 الصحة

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 34حالة جديدة لفيروس كورونا.. و 1365الصحة: تسجيل 

 )الوطن(كورونا خالل يونيو الجاري بإصابة يومية  2000الصحة: نتوقع تسجيل 

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/1277209/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4828028
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060640/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1365-%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%8834-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4828847
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 مؤسسات دينية

 صف فتح القسطنطينية بـ"االحتالل العثماني"اإلفتاء املصرية تتراجع عن و
 )الجزيرة( 

 السياحة

 )الوطن( قبل"األىلع لآلثار" يتوقع عودة السياحة الخارجية ملصر يف يوليو امل

 )الشروق( الغرف السياحية عن قانون ضم صندوقي السياحة واآلثار: منطقي

 الزراعة

 )بوابة األخبار( رئيس النواب: هناك ظلما واقع ىلع مزارعي قصب السكر يف مصر

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%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%9F
https://www.elwatannews.com/news/details/4829177
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=2014a511-3c02-4894-a389-480a5d197641
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060512/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%E2%80%8E
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 األقباط

 )بوابة األهرام(لسيسي: »سيذكر التاريخ بناء الوطن يف عهد سيادتكم«لتواضروس  

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/2425427.aspx
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 العسكري  املشهد ت اتطور
 واالمن والعربي()الدفاع  للبحرية املصرية نإيطاليا وافقت ىلع عقد بيع فرقاطتي

 )الجزيرة( خالد املشري مصر لن تنجر ملواجهة مباشرة يف ليبيا

 )بوابة األخبار(ليبيا والتعاون العسكري السيسي يبحث مع ميركل تطورات 

 )األخبار( مباحثات هاتفية بين السيسي وبوتين حول آخر مستجدات األزمة الليبية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sdarabia.com/2020/06/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%aa/
https://sdarabia.com/2020/06/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%aa/
https://sdarabia.com/2020/06/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%aa/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060596/1/%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%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060530/1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%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
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 (21)عربي طائرة لحفتر.. والسراج رفض زيارتها 19أردوغان: روسيا أرسلت 

 )العربي الجديد(بمرضي كورونا من العسكريين  املستشفيات العسكرية ممتلئة

 )العربي الجديد( إماراتية لوقف تقدم قوات الوفاق الليبية-اتصاالت مصرية

 )روسيا اليوم(بناء قاعدة عسكرية مصرية  ألثيوبيا جنوب السودان تنفي

 )الجزيرة( ما قصة تحرك دبابات ومدرعات للجيش املصري قرب 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/1277260/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%AA-19-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A6%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/7/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1122395-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%83/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 )املصري اليوم( السيسي يستقبل محمد زكي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي

 

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/1986201
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 تطورات املشهد السيناوي 
كشف تنظيم الدولة اإلسالمية يف العدد الجديد من مجلة النبأ الشهرية التابعة -

تفاصيل هجوم نفذه عناصر تنظيم والية سيناء يوم السبت املوافق ، عن مللتنظي
مايو ميالديًا بمنطقة "املغارة" وسط سيناء. وفى تفاصيل  30شوال هجريا  07

الواقعة كشف التنظيم عن مقتل املقدم أركان حرب محمد إبراهيم فضل قائد 
 "الرابط"خرين يف سالح املشاة وأ 269الكتيبة 

 )املصري اليوم( محافظ جنوب سيناء لـ»القادة الجدد«: تالحموا مع املواطنين

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1268800817894772737/photo/1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1986187
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 تطورات املشهد األمني 
 )الجزيرة( متهم بـ "التكبير".. وفاة معتقل سياسي مصري متأثرا بكورونا

 )الشروق(آخرين  6تجديد حبس ابنة خيرت الشاطر و

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%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062020&id=d7a51e08-ceaa-4c30-9240-f4150641d02e
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ي مرص
 6 ....................................... )بوابة األخبار( رئيس النواب: هناك ظلما واقع عىل مزارعي قصب السكر ف 

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

ي عهد سيادتكم«)بوابة األهرام(
: »سيذكر التاريــــخ بناء الوطن ف  وس للسيسي  7 ..................................... تواض 

 8 ................................................................................................................. تطورات المشهد العسكري

) ي  8 ........................................ إيطاليا وافقت عىل عقد بيع فرقاطتير  للبحرية المرصية )الدفاع واالمن والعرب 

ي ليبيا )الجزيرة(
ة ف  ي مرص لن تنجر لمواجهة مبارسر  8 ............................................................. خالد المشر

كل تطورات ليبيا والتعاون العسكري )بوابة األخبار(  8 ................................................ السيسي يبحث مع مير

 8 ..................................... مباحثات هاتفية بير  السيسي وبوتير  حول آخر مستجدات األزمة الليبية )األخبار(

.. والشاج  19أردوغان: روسيا أرسلت  ي طائرة لحفي   9 ............................................... (21رفض زيارتها )عرب 

ي الجديد(  )العرب 
ي كورونا من العسكريير 

 9 .......................................... المستشفيات العسكرية ممتلئة بمرض 

ي الجديد(-اتصاالت مرصية  9 ...............................................إماراتية لوقف تقدم قوات الوفاق الليبية )العرب 

ي ألثيوبيا بناء قاعدة عسكرية مرصية )روسيا اليوم(
 9 ................................................... جنوب السودان تنق 

 9 .......................................... ما قصة تحرك دبابات ومدرعات للجيش المرصي قرب حدود ليبيا؟ )الجزيرة(

ي )المرص   10 ............................................... ي اليوم(السيسي يستقبل محمد زكي وزير الدفاع واإلنتاج الحرب 

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

ي العدد الجديد من مجلة النبأ الشهرية التابعة للتنظيم، عن تفاصيل هجوم نفذه -
كشف تنظيم الدولة اإلسالمية ف 

 بمنطقة " 30شوال هجريا  07عناض تنظيم والية سيناء يوم السبت الموافق 
ً
المغارة" وسط سيناء. مايو ميالديا

ي سالح  269وف  تفاصيل الواقعة كشف التنظيم عن مقتل المقدم أركان حرب محمد إبراهيم فضل قائد الكتيبة 
ف 

 11 ......................................................................................................... المشاة وأخرين "الرابط"

 11 ....................................... محافظ جنوب سيناء لـ»القادة الجدد«: تالحموا مع المواطنير  )المرصي اليوم(

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

".. وفاة معتقل سياسي مرصي متأثرا بكورونا )الجزيرة(  12 .................................................. متهم بـ "التكبير

ت الشاطر و وق( 6تجديد حبس ابنة خير  12 ......................................................................آخرين )الشر
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