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 رــمص
 June 2020 15||  111العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 . مستشار أردوغان: لسنا يف ليبيا ملحاربة مصر  
 مفتي ليبيا: ال يجوز شراء البضائع من اإلمارات واألردن ومصر  
 ساعة   48% خالل  100تضاعف وفيات كورونا يف مصر   
 . ضباط مصريون يدربون جنودا من جنوب السودان ىلع حدود إثيوبيا  
 . الجيش اإلثيوبي: مصر تعلم كيف يمكننا إدارة الحرب  
 . يوما   45تجديد حبس املحامي محمد رمضان   
 . "أدينوا" بمحاولة اغتيال مسؤول أمني   3حكم نهائي بإعدام   
 صحفي مصري يوثق اقتحام األمن ملنزله بالقاهرة وسرقة محتوياته  

 

 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 
 
 

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
 )روسيا اليوم( مستشار أردوغان: لسنا يف ليبيا ملحاربة مصر 

 )الجزيرة(  عثر ملفاوضات سد النهضة سيكون بسبب "عناد" مصرإثيوبيا: أي ت 

 ( 21عربي) مصر: اجتماع حاسم االثنين بعد تعثر مفاوضات سد النهضة 

 )الشروق( بشأن سد النهضة  السودان: تكليف الخرطوم بإعداد وثيقة توافقية

 )روسيا اليوم(السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان ملف سد النهضة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1124104-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%84%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%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1278229/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%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
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062020&id=621a2e23-e0ba-4c08-a74f-80d2c93e609c
https://arabic.rt.com/middle_east/1124098-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%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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 )الشروق( أسباب لرفض الورقة اإلثيوبية حول سد النهضة  4مصر تعلن 

 )الشروق(بناء املصريين بالخارج ألتيار« وزيرة الهجرة: ترجمة حلقات »االخ

 )بوابة األخبار(  مصر تدين الهجوم اإلرهابي الذي استهدف محافظة ديالى العراقية

تقوم بتمويل وتدريب ونقل  من الدول التي مصر تطالب باتخاذ موقف حازم 
 )روسيا اليوم( من سوريا إلى ليبيا  املسلحين

 )روسيا اليوم(  مفتي ليبيا: ال يجوز شراء البضائع من اإلمارات واألردن ومصر

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=13062020&id=e2aa518d-507f-42d2-87be-0a21a43b38b5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062020&id=3b69777a-051e-4f20-aa5a-199925831a6e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063443/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1123870-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1123880-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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 تطورات السياسة الداخلية
)بوابة  عبد العال يطالب بتأجيل قانون مجلس الشيوخ لشبهة عدم الدستورية 

 األخبار(

)بوابة   بةالسيسي يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد الرقا
 األخبار(

 )بوابة األخبار(  ة واستصالح األراضي الصحراويةالسيسي يوجه بالتوسع يف زراع 

 )الوطن(  ردا ىلع ساويرس: موت بغيظك واذهب ملزبلة التاريخ رعبد الناصنجل 

 ر()بوابة األخبا البرملان يوافق ىلع تعديالت قانون مجلس النواب

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/3063176/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063176/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063307/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063307/1/%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%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063290/1/%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%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%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4841237
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063294/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063294/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063294/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
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 )الوطن(   ال يجوز الجمع بين "الشيوخ" و"النواب".. البرملان يوافق ىلع تعديل قانونه

حل مجلسي »النواب   أثناءيس الوزراء جميع االختصاصات املالية ئالبرملان يمنح ر
 )بوابة األهرام( والشيوخ«

 ( 21)عربي  هل ينفذ السيسي وعوده للمصريين باألمن املائي؟ 

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/4843478
http://gate.ahram.org.eg/News/2427732.aspx
https://arabi21.com/story/1278301/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة »كوكاكوال« خالل العام الحالي

 )الوطن(  أشهر 5مليار لسداد مستحقات الشركات املصدرة يف   3.1التجارة: صرف 

 )الوطن( مليار جنيه اليوم  13"املركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة  

 )الشروق( تستحق لثالثة بنوكمليون دوالر  100»قناة السويس« تقوم بسداد 

 )الشروق(مليار جنيه لتمويل دمياط لألثاث  1.5بنك مصر يرتب قرضا بقيمة 

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/3063105/1/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4842506
https://www.elwatannews.com/news/details/4841024
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062020&id=14014029-3cdb-476d-a6a9-5da5c0344c2e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062020&id=080d638e-dc6a-4f8d-b175-af006af11518
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 )بوابة األهرام( مبيعات العرب واألجانب تقود البورصة للتراجع 

 )الوطن(  مليارات دوالر يف ثالثة أشهر 3عنبة: مصر للطيران خسرت بسبب كورونا 

 )الوطن( مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ملصر ملواجهة كورونا  15

 )الشروق(  الطلب بقطاع مواد البناء بسبب فيروس كورونا يف% تراجعا  60

  2021/ 2020ط« لتعديل موازنة »الخطة واملوازنة« تتفق مع »املالية« و»التخطي
 )املصري اليوم(

  

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/2427653.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4844321
https://www.elwatannews.com/news/details/4844387
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062020&id=24b8330b-b3f7-4476-b8d5-ac9534bd1ba9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1988244
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الوطن(  من كورونا  أديب للمواطنين: استعدوا لألسوأ.. مفيش مخلوق أجمد

 الصحة 

 )بوابة األخبار( كورونا يومًيا بإصابة  2500رئيس مكافحة كورونا: سنسجل  

 هرام( )بوابة األ حالة وفاة  91حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  1618الصحة: تسجيل 

 )الوطن(  ساعة 48% خالل 100تضاعف وفيات كورونا يف مصر 

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/4844363
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063114/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7----%D8%B3%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%84-2500-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%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%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2427783.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2427783.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2427783.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4844141
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 السياحة 

 )الشروق( ت اعتبارا من أول يوليواستئناف رحالت الطيران بجميع املطارا

 أخري

 )روسيا اليوم( النيابة تكشف حقيقة انتحار مصري مصاب بفيروس كورونا

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=14062020&id=a2273677-5e03-4d3f-adf3-0ef74d57bfa9
https://arabic.rt.com/middle_east/1124247-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الجزيرة(  ثيوبياضباط مصريون يدربون جنودا من جنوب السودان ىلع حدود إ

 )روسيا اليوم(  سبب جدال واسعا مواصفات سالح الجيش املصري الجديد الذي 

 )روسيا اليوم( الجيش املصري يسعى المتالك سالح روسي 

 )روسيا اليوم( الجيش اإلثيوبي: مصر تعلم كيف يمكننا إدارة الحرب

 )روسيا اليوم( مصر واألردن زعماء رئيس "املوساد" اإلسرائيلي سيجتمع مع 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://arabic.rt.com/middle_east/1124375-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-/
https://arabic.rt.com/middle_east/1124149-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://arabic.rt.com/middle_east/1124077-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-/
https://arabic.rt.com/world/1124446-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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 )بوابة األخبار(  طورنا خطوط إنتاج املطهرات واملنظفاتالحربي:  ٤٥رئيس مصنع 

 )الرابط( للعزل  ميدانيمصر: تنفيذ أكبر مستشفى 

 )بوابة األخبار(   السلعبالتموين: مجمع الصناعات الغذائية للقوات املسلحة سيزودنا  

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/3063218/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%A4%D9%A5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://masrelmahrousa.com/2020/06/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063512/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86--%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
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 تطورات املشهد األمني
 )املفوضية املصرية لحقوق اإلنسان( يوما  45تجديد حبس املحامي محمد رمضان 

 )مدى مصر( : »انتقام إلثنائي عن مطالبتي بالعدالة«محمد سلطان 

 )الجزيرة(  ساعة 48مصر: ثالث وفاة بفيروس كورونا داخل املعتقالت خالل 

 ( 21)عربي  ناشطة مصرية تنتحر بكندا بعد اعتقالها وتعذيبها بمصر

"داخلية الوفاق" الليبية تعلن عن مكافأة مالية ملن يساعد يف الكشف عن معذبي  
 )روسيا اليوم(  ريينالعمال املص

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/06/14/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%ef%bb%b7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%80%d9%83%d9%88%d8%b1/
https://madamasr.com/ar/2020/06/14/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%ef%bb%b7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%80%d9%83%d9%88%d8%b1/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://arabi21.com/story/1278291/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabic.rt.com/middle_east/1124415-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%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-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
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 ( 21)عربي صحفي مصري يوثق اقتحام األمن ملنزله بالقاهرة وسرقة محتوياته 

 ( 21)عربيزوجة مصطفى النجار : أطالب بالكشف عن مصيره 

 ( 21)عربي وقفات احتجاجية بكندا تطالب باإلفراج عن مواطن معتقل بمصر 3

 )الجزيرة(  مصر: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا داخل السجون

 )الجزيرة( "أدينوا" بمحاولة اغتيال مسؤول أمني 3مصر: حكم نهائي بإعدام 

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/1278258/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://arabi21.com/story/1278230/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87
https://arabi21.com/story/1277964/3-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
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%85-3-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
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