
                                 

 موجز الصحافة

 

 

 

 

 

 

 

 رــمص
 June 2020 12||  110العدد ||  لصحافةيف ا   نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 واشنطن تنأى بنفسها عن مبادرة القاهرة يف ليبيا وتؤيد الجهود األممية   
   الشفافية إثيوبيا: اللجوء إلى مجلس األمن بسبب "سد النهضة" ليس من   
   القاهرة: النهج األثيوبي يمثل تأزيما للوضع يف املنطقة سد النهضة|   
 سنوات من فشل السيسي    6مصري" يرصد  _يا _"#اغضب  
 املركزي: تراجع االستثمارات يف محفظة األوراق املالية األجنبية   
 صفقات األسلحة.. وسيلة مصر لضمان االلتفاف ىلع قضية ريجيني   
 الجيش املصري يسعى للحصول ىلع مقاتالت روسية  
 قضائية ضد السيسي والببالوي   سلطان بعد دعوى تفتيش منازل أقارب   

 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 

 روابطها. وتنشر  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
 ( الجزيرة)  واشنطن تنأى بنفسها عن مبادرة القاهرة يف ليبيا وتؤيد الجهود األممية

ال يدل ية وفإثيوبيا: اللجوء إلى مجلس األمن بسبب "سد النهضة" ليس من الشفا 
 )روسيا اليوم(  ىلع حسن النية

 )بوابة األخبار( سد النهضة| القاهرة: النهج األثيوبي يمثل تأزيما للوضع يف املنطقة

 )بوابة األخبار(   مثل تراجعا عن املبادئ والقواعدسد النهضة| مصر: االجتماع الثالث ي

 )بوابة األخبار( مفاوضات سد النهضة| مصر تتمسك بـ»مسار واشنطن«

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%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A3%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1123441-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3062095/1/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3062094/1/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061952/1/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86--..-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7--%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
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 )الشروق(سفير روسيا بالقاهرة: أهم إنجازاتنا توطيد التعاون مع مصر 

 )بوابة األخبار( اليوم.. مصر للطيران تنظم رحلتين لهولندا وأملانيا

 ( 21)عربي  وغلو يدعو مصر للحوار والتعاون مع تركياوش أتشاو 

 )بوابة األخبار( رسائل السيسي يف القمة اإلفريقية املصغرة 

  

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=11062020&id=01f08f7c-ee36-4c67-bd53-00abd4dd37dd
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3062158/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..%C2%A0%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1277528/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061949/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
  “أساليب الحزب الوطني”.. “الحركة املدنية” ترفض قانون “دعم مصر” لالنتخابات 

 (درب)

 )العربي الجديد(  سنوات من فشل السيسي 6مصري" يرصد _يا_"#اغضب 

 )روسيا اليوم(   السودان املائيتين: يجب وضع حد لعبث إثيوبيا بحصتي مصر وبكري  

 )الوطن(  رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن اإلجراءات االحترازية ملواجهة كورونا

 )الشروق( غضب بين املطاعم السياحية بعد تجاهل الحكومة ملطالبها 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/6/12/%D8%A7%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1123605-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://gate.ahram.org.eg/News/2426714.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11062020&id=8e494d2b-4644-4b7e-8072-8f38a7535959
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 )الوطن(  خفيض العمالة يف الجهات الحكوميةاستمرار قرار توزير اإلعالم: 

 )الشروق( متحدث الحكومة: التمهيد ملوعد قريب لعودة الدوري العام لكرة القدم

 )اليوم السابع(  حالة للنيابة العسكرية  5020مخالفة بناء وإحالة   12425إزالة 

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/4834622
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12062020&id=eea1eff7-ad9b-4f31-bae6-b3b30f3647fc
https://www.youm7.com/story/2020/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-12425-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-5020-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/4820643
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن(  مليار جنيه  4ر3تخسر البورصة 

 )الشروق( % انخفاضا يف صادرات مصر من األملونيوم والنحاس 17

 )الشروق( مليار دوالر    2.7بـ  كومة وصندوق النقد  اق تمويل بين الح»النواب« تقر اتف

 )بوابة األخبار( املركزي: تراجع االستثمارات يف محفظة األوراق املالية األجنبية

 ة األخبار( )بواب دة هيكلة األسعارالكهرباء: ال بد من إعا 

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/4835450
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11062020&id=04c12965-a602-4e18-8a7d-9f73b3bdebe1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11062020&id=0ae28010-f293-4489-8b88-14fa3d362d16
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061753/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3062152/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3062152/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3062152/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة 

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 35حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  1442الصحة: تسجيل 

 )مصر العربية(   حصتهالقاح كورونا.. مصر تجري اتصاالتها للحصول ىلع

 )الجزيرة(   اذهاشاهد: انهيار مطرب مصري إثر وفاة والدته بعد تجاهل استغاثات إلنق

 األقباط

 )الشروق(  الكنيسة الكاثوليكية يف مصر تقرر استمرار تعليق الصلوات

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/3062025/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1442-%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%8835-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1544862-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11062020&id=63358fd9-1718-44b8-8192-84959667f334
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 أخري

 )الجزيرة(  الشريف.. والهجوم ىلع أردوغان هعبد اللشاهد:  

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/creative-video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 كريالعس املشهدت اتطور
)وكالة األنباء  »الخارجية اإليطالية«: لم ننته بعد من مباحثات بيع فرقاطتين ملصر

 اإليطالية( 

 )العربي الجديد(   وسيلة مصر لضمان االلتفاف ىلع قضية ريجيني  ..صفقات األسلحة

 روسيا اليوم( )  دود ليبيامعلومات جديدة حول قواعد عسكرية مصرية ىلع ح

- "إف الجيش املصري يسعى للحصول ىلع مقاتالت روسية تتفوق ىلع مقاتالت
 )روسيا اليوم( " األمريكية35

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ansa.it/english/news/politics/2020/06/10/incessant-calls-for-regeni-truth-di-maio_a2ca2886-c2a2-473d-b2c0-0d592db04fe7.html
https://www.ansa.it/english/news/politics/2020/06/10/incessant-calls-for-regeni-truth-di-maio_a2ca2886-c2a2-473d-b2c0-0d592db04fe7.html
https://madamasr.com/ar/2020/06/11/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87-%d8%a8/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/10/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1123453-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1123453-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1123453-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1123389-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-/
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 تطورات املشهد السيناوي
  تفاصيل  نكشف تنظيم الدولة اإلسالمية يف العدد الجديد من مجلة النبأ ع-

الكمين املحكم الذي أعده عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية لقوات الجيش املصري 
 )الرابط( ىلع ساحل بحر رفح منذ أيام. 

 
 )الوطن(  جنوب سيناء: إعادة تشغيل املراكب السياحية ومراكز الغوص تدريجيا

 )املصري اليوم( شمال سيناء تسجل أول حالة وفاة بكورونا 

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/1271299469020139522
http://gate.ahram.org.eg/News/2426657.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1987239
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 تطورات املشهد األمني
  تفتيش منازل أقارب محمد سلطان بعد دعوى قضائية ضد السيسي والببالوي 

 (الجزيرة)

 )العربي الجديد(  حامون حقوقيون يتحولون إلى متهمين يف قضاياهم م

 )درب(  لب باإلفراج عن إبراهيم عز الدينطا“العفو الدولية” ت 

متهمين يف “إعادة إحياء وايت نايتس” بضمان محل    7ألسماء.. محام: إخالء سبيل  با
 )درب(  اإلقامة

 )درب( أشهر من الحبس االنفرادي لـ عمرو إمام بعيدا عن أسرته وطفله 8

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%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%85
https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-7-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b9/
https://daaarb.com/%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%85%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-8/


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 12 || 110العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي ليبيا وتؤيد الجهود األممية )الجزيرة(
 0 ......................................... واشنطن تنأى بنفسها عن مبادرة القاهرة ف 

 0 . إثيوبيا: اللجوء إىل مجلس األمن بسبب "سد النهضة" ليس من الشفافية وال يدل عىل حسن النية )روسيا اليوم( 

ي المنطقة)بوابة األخبار( 
ي يمثل تأزيما للوضع ف   0 ....................................... سد النهضة| القاهرة: النهج األثيوب 

 0 ................................. سد النهضة| مرص: االجتماع الثالث يمثل تراجعا عن المبادئ والقواعد )بوابة األخبار(

 0 .................................................. بـ»مسار واشنطن« )بوابة األخبار(  مفاوضات سد النهضة| مرص تتمسك

وق(  1 ....................................................... سفير روسيا بالقاهرة: أهم إنجازاتنا توطيد التعاون مع مرص )الشر

ان تنظم رحلتير  لهولندا وألمانيا  1 ............................................................ )بوابة األخبار( اليوم.. مرص للطير

ي   1 ............................................................... ( 21تشاووش أوغلو يدعو مرص للحوار والتعاون مع تركيا )عرب 

ي القمة اإلفريقية المصغرة )بوابة األخبار(رس
 1 .................................................................... ائل السيسي ف 

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

”.. “الحركة المدنية” ترفض قانون “دعم مرص” لالنتخابات )درب( ي
 2 .......................... “أساليب الحزب الوطن 

ي الجديد(   6"#اغضب_يا_مرصي" يرصد   2 ............................................... سنوات من فشل السيسي )العرب 

ي مرص والسودان المائيتير  )روسيا اليوم( 
 2 .................................... بكري : يجب وضع حد لعبث إثيوبيا بحصن 

ازية لموا   2 .............................................. جهة كورونا )الوطن(رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن اإلجراءات االحي 

وق(  2 .................................................... غضب بير  المطاعم السياحية بعد تجاهل الحكومة لمطالبها )الشر

ي الجهات الحكومية )الوطن(
 3 ................................................. وزير اإلعالم: استمرار قرار تخفيض العمالة ف 

وق(  3 ...................................... متحدث الحكومة: التمهيد لموعد قريب لعودة الدوري العام لكرة القدم )الشر

 3 ............................................ حالة للنيابة العسكرية )اليوم السابع(  5020مخالفة بناء وإحالة  12425إزالة 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 4 ...........................................................................................مليار جنيه )الوطن( 4ر3البورصة تخش  

ي صادرات 17
وق( % انخفاضا ف   4 ........................................................ مرص من األلمونيوم والنحاس )الشر

وق(  2.7»النواب« تقر اتفاق تمويل بير  الحكومة وصندوق النقد بـ   4 ................................... مليار دوالر )الشر

ي محفظة األوراق المالية األجنبية )بوابة األخبار(
 4 ........................................... المركزي: تراجع االستثمارات ف 

 4 .......................................................................... الكهرباء: ال بد من إعادة هيكلة األسعار )بوابة األخبار( 

 5 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 5 .......................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  1442الصحة: تسجيل   5 ................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 35حالة جديدة لفير

 5 ...................................................لقاح كورونا.. مرص تجري اتصاالتها للحصول عىل حصتها )مرص العربية(

 5 .................................... شاهد: انهيار مطرب مرصي إثر وفاة والدته بعد تجاهل استغاثات إلنقاذها )الجزيرة( 

 5 ..................................................................................................................................... األقباط

وق( ي مرص تقرر استمرار تعليق الصلوات )الشر
 5 ........................................................ الكنيسة الكاثوليكية ف 

 6 ....................................................................................................................................... أخري

يف.. والهجوم عىل أردوغان )الجزيرة  6 .................................................................... (شاهد: عبد هللا الشر

 7 ................................................................................................... تطورات المشهد العسكري 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


11 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 12 || 110العدد 

 

 

 

 

 

 

 7 .......................... »الخارجية اإليطالية«: لم ننته بعد من مباحثات بيع فرقاطتير  لمرص )وكالة األنباء اإليطالية( 

ي الجديد(  ي )العرب 
 7 ................................... صفقات األسلحة.. وسيلة مرص لضمان االلتفاف عىل قضية ريجين 

 7 .............................................. معلومات جديدة حول قواعد عسكرية مرصية عىل حدود ليبيا )روسيا اليوم(

 7 .... " األمريكية )روسيا اليوم( 35-عىل مقاتالت "إف  الجيش المرصي يسىع للحصول عىل مقاتالت روسية تتفوق

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي 

ي العدد الجديد من مجلة النبأ عن تفاصيل الكمير  المحكم الذي أعده عنارص -
كشف تنظيم الدولة اإلسالمية ف 

 8 ................................ منذ أيام. )الرابط( تنظيم الدولة اإلسالمية لقوات الجيش المرصي عىل ساحل بحر رفح

 .............................................................................................................................................. 8 

 8 .......................................... جنوب سيناء: إعادة تشغيل المراكب السياحية ومراكز الغوص تدريجيا )الوطن(

 8 ................................................................... رصي اليوم(شمال سيناء تسجل أول حالة وفاة بكورونا )الم

  
 9 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

 9 ............................... تفتيش منازل أقارب محمد سلطان بعد دعوى قضائية ضد السيسي والببالوي )الجزيرة( 

ي الجديد( ي قضاياهم )العرب 
 9 ...................................................... محامون حقوقيون يتحولون إىل متهمير  ف 

 9 ................................................................. )درب(  “العفو الدولية” تطالب باإلفراج عن إبراهيم عز الدين

ي “إعادة إحياء وايت نايتس” بضمان محل اإلقامة )درب(  7باألسماء.. محام: إخالء سبيل 
 9 ................. متهمير  ف 

 9 ................................................... أشهر من الحبس االنفرادي لـ عمرو إمام بعيدا عن أرسته وطفله )درب( 8
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