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 رــمص
 June 2020 17||  113العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 : تفاهم محتمل مع مصر لن يمس "ثوابت" أنقرة  21أقطاي لعربي  
 برملاني يطالب بانتخاب السيسي رئيسا ملصر مدى الحياة   
 "عبد العال" يرفض وصف الحكومة بـ “الشحاتة" بسبب القروض   
 صر مرسي من وزير العدل يف عهده  وقائع تروى ألول مرة من داخل ق  
 »رويترز«: مصر تسعى لقرض بأكثر من مليار دوالر ترتبه بنوك إماراتية   
   2021قوات الدفاع الجوي الروسية تعلن تنفيذ مناورات مع مصر يف   
 نقابة األطباء تطالب باإلفراج عن أطباء انتقدوا إدارة الدولة ألزمة كورونا  
 ويتهمونه بالتواطؤ مع النظام صحفيون مصريون يهاجمون نقيبهم   

 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 ،ةات إعالميـخدم"
 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
 ( 21عربي) : تفاهم محتمل مع مصر لن يمس "ثوابت" أنقرة21أقطاي لعربي 

 (الوطن) مكافحة كورونا واألزمة الليبيةالسيسي يبحث هاتفيا مع ملك البحرين  

 ( 21عربي) تقدم بامللفات الفنية وخالفات قانونية بمفاوضات سد النهضة

 ( الشروق)جامعة الدول العربية: ما حدث مع العمال املصريين يف ليبيا جريمة  

 

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/1279234/%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4849508
https://arabi21.com/story/1278446/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=f36ebe1a-47ee-4406-bc9a-dc88235fd2ad
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 ( الجزيرة) "شهيد الديمقراطية".. هؤالء أحيوا ذكرى وفاة مرسي

 ( الشروق) فاوضات سد النهضةملاليوم.. اجتماع جديد  

  

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%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=32cf6150-65df-4e97-abf9-d4033fde7909
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( بوابة األهرام) السيسي رئيسا ملصر مدى الحياةبرملاني يطالب بانتخاب 

 (بوابة األهرام) »دستورية النواب« ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

 )بوابة األخبار(  برئيس الوزراء ووزير العدل  السيسي يجتمع

  السيسي ىلع العاصمة الجديدة النائب محمد الكوراني يطالب بإطالق اسم 
 (الشروق)

 )الشروق(  برملاني: أهل إسنا بال مستشفى لعالج 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/2428492.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2428399.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064144/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%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%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062020&id=e41f8990-4838-4c08-accd-29e4bec23deb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16062020&id=378f394b-2062-47f2-b3e2-2203288eb4f9
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 ( الوطن) الشحاتة" بسبب القروض “بـ "عبد العال" يرفض وصف الحكومة 

 )الوطن(  عبدالعال: الفالح مشطوب من املوازنة.. ونائبة: مقصود قهره

 ( الجزيرة) وقائع تروى ألول مرة من داخل قصر مرسي من وزير العدل يف عهده

  ۖ

  ۖ

  

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/4848917
https://www.elwatannews.com/news/details/4849256
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد االقتصادي
املصري  ) »رويترز«: مصر تسعى لقرض بأكثر من مليار دوالر ترتبه بنوك إماراتية

 (اليوم

 ( بوابة األهرام)  فض موازنة هيئة الرقابة املاليةالنواب« يوصي بررئيس »اقتصادية  

 (بوابة األخبار) البرملان يبدأ مناقشة املوازنة العامة الجديدة للدولة

 ( ألخباربوابة ا)لتأمين الصحي  ل الدوليمليون دوالر من البنك   400»املشاط«: 

 ( الوطن) أذون خزانةمليار جنيه  48يف االقتراض محليا.. تجمع  عاملالية “تتوس"

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/1988848
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1988848
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1988848
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1988848
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1988848
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1988848
http://gate.ahram.org.eg/News/2428496.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064194/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064385/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7---400-%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%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4849913
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 )الوطن(  الصناعيبالقطاع  الطبيعيعمالء الغاز  إعفاءاتمليار جنيه    5.3 املال:

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/4850042
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (املصري اليوم) »األىلع لإلعالم« يتقدم ببالغ للنائب العام ضد عالء الكحكي

 الصحة 

 ( الوطن) حالة وفاة 94جديدة لفيروس كورونا.. وحالة  1567"الصحة": تسجيل 

 )الوطن(   دراستهم الصحة: اكتشاف ساللتين من كورونا يف مصر.. وجاٍر

 )الوطن(  "الصحة": أرقام وفيات كورونا يف مصر "خادعة" رغم ارتفاعها

 السياحة 

 )بوابة األخبار( »مصر للطيران«: هذه الدول ُيسمح للسفر إليها يف يوليو

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/1988835
https://www.elwatannews.com/news/details/4849298
https://www.elwatannews.com/news/details/4849001
https://www.elwatannews.com/news/details/4847090
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064130/1/-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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 ( بوابة األهرام)  شهرية للطائراتقروض مليون دوالر  12»مصر للطيران«: نسدد 

 الزراعة

 (بوابة األهرام) % زيادة بمحصول الفول البلدي40"غرفة الحبوب": 

 الطرق واملواصالت

 ( بة األخباربوا ) وصول أول قطار مترو أنفاق جديد قادما من كوريا الجنوبية 

 (الوطن)  للسكة الحديد آواخر يونيو الحالي جرارا جديدا 20النقل: وصول 

 أخرى

 ( بوابة األخبار) انتحار مصاب بكورونا قفزا من الدور الثالث بـ»حميات قنا«

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/2428517.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2428577.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064167/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4847798
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064106/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D9%80-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7-
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 العسكري املشهدت اتطور
 ( الشروق) 2021يف   مصرقوات الدفاع الجوي الروسية تعلن تنفيذ مناورات مع 

 (بوابة األخبار) «.. شعار اإلنتاج الحربي يف الفترة الحالية جهة األزمة »معًا ملوا

 ( 21عربي) طورات امللف الليبيأردوغان وميركل يبحثان عبر الفيديو ت

 ( 21عربي) وسية: الحرب حتمية بين مصر وإثيوبياصحيفة ر

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=16062020&id=eafaaec7-5539-456f-94fa-c38df4353055
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064158/1/-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-..-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1279120/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://arabi21.com/story/1279174/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7


9 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 17 || 113العدد 

 

 

 

 

 

 

  "أردوغان مذعور من السيسي".. حسابات مصرية تزّيف ترجمة فيديو للرئيس التركي 
 (الجزيرة)

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%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%91%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88


10 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 17 || 113العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد األمني
 ( الجزيرة) نقابة األطباء تطالب باإلفراج عن أطباء انتقدوا إدارة الدولة ألزمة كورونا

 )الجزيرة( قلق أممي إزاء اعتقال عمال مصريين يف ليبيا.. ما القصة؟ 

 ( 21عربي) صحفيون مصريون يهاجمون نقيبهم ويتهمونه بالتواطؤ مع النظام

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-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%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-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
https://arabi21.com/story/1279173/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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