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 رــمص
 June 2020 18||  114العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 الرئيس أردوغان يستذكر مرسي يف ذكرى وفاته  
 . تشاويش أوغلو: لن تنسى األمة اإلسالمية وقفة مرسي ضد االنقالب  
 إثيوبيا: مصر سبب تعثر محادثات سد النهضة    
 رفع صورة ملرسي ببرملان تونس وعبير موسى تنفجر غضبا  
 . الجيش املصري يتجه نحو الصواريخ الروسية  
 . مصر تعاقدت ىلع منظومة "باستيون" للدفاع الساحلي مع روسيا  
 "الدفاع الدولي" عن مرسي: التنكيل بأسرته متواصل وأبرياء سيلقون مصيره  
 دينة ترهونة الليبية إلى السلوم مصرًيا كانوا محتجزين بم   23وصول   

 

 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(  وفاتهأردوغان يستذكر مرسي يف ذكرى الرئيس 

 )تركيا األن(  ضد االنقالب مرسي  موقفو: لن تنسى األمة اإلسالمية تشاويش أوغل

 )الجزيرة(  النهضةإثيوبيا: مصر سبب تعثر محادثات سد 

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/1125504-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87/
https://tr.agency/news-102383
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 )بوابة األهرام(  نظيره اليوناني غدًا يلتقيوزير الخارجية  

 ()بوابة األخبار وزير الري: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدم يذكر

 )بوابة األخبار(يوجه رسالة إلثيوبيا مجلس األمن القومي األمريكي 

 )بوابة األخبار(إحالة خالفات سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثالثة 

 )الوطن(  "حقوق إنسان البرملان": عودة املصريين املحتجزين عمل بطولي

 )الشروق( محافظات  5لـ  عالقا مصريا يغادرون   1275»الطيران املدني« الكويتية:  

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/2428977.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064863/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A--%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%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064863/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A--%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%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064863/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A--%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%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064836/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064818/1/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%A0%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4852865
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062020&id=c9ec8660-0d88-41ee-8104-8847949cb580
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 ( 21)عربي رفع صورة ملرسي ببرملان تونس وعبير موسى تنفجر غضبا

 ( 21)عربييقوم بزيارة مفاجئة إلى إثيوبيا.. التقى آبي أحمد حميدتي 

 )روسيا اليوم(  صريين يف ترهونة املسفير أمريكا يف ليبيا يعلق ىلع حادثة 

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/1279482/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1279476/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://arabic.rt.com/middle_east/1125317-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9/
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( RT) البرملان يعلن عن تعديالت جديدة يف االنتخابات ويسمح بتدخل السيسي

 )بوابة األخبار( يف أزمتي ليبيا وسد النهضة  السيسيعم »النواب« يؤكد د 

 )بوابة األهرام(  عبد العال: ورثنا دولة مفلسة ومشكالت موروثة

 )الوطن(   البرغوثي: أتعجب من امتالك أحمد مكي القدرة لالجتراء ىلع الله والتاريخ

 (21)عربي "إخوان مصر": مرسي سيبقى درة يف جبين ثورة يناير

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/1125397-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%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-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064703/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2428895.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4851482
https://arabi21.com/story/1279355/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( موافقة »النواب« علي أول موازنة ملصر بعد »كورونا«

 )بوابة األخبار(السيسي يصدر قانونا بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية 

 )بوابة األهرام(   للتنمية" لتمويل الكهرباء اإلفريقيمليون يورو من" البنك  225

 )الوطن(  مليارات جنيه لتمويل سداد أجور القطاع السياحي 3ملركزي يخصص ا

 )الشروق( % 1.2اإلحصاء: ارتفاع عدد األجانب العاملين بمصر العام املاضي بنسبة 

  مليار دوالر  2.7صندوق النقد بقيمة ع مالبرملان يقر اتفاقا تمويليا بين 
 )الشروق(

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/3064780/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064731/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2428909.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4851005
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=01750599-5d64-4391-a51b-ef260af6f2b7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=a6b26f77-3942-4343-98c1-70c17963c7a7
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 )الشروق(وزير املالية: مصر تمكنت من سداد كل التزاماتها الدولية 

  2017ك املركزي منذ أكتوبر  مليار جنيه للبن  1.6بـ  طن ذهب    2.2منجم السكري: وردنا  
 )املصري اليوم(

 )اليوم السابع(  أشهر 3وزيرة التجارة تصدر قرارًا باستمرار وقف تصدير الكحول 

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=17062020&id=fdbdf686-42b4-4328-8137-6215b76b4cda
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1989302
https://www.youm7.com/story/2020/6/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87/4831609
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 خالد أبوبكر: سأتقدم ببالغ ضد أحمد مكي بعد افترائه ىلع مؤسسات الدولة 
 )الوطن(

 الصحة 

 )املصري اليوم(  وفاة  84إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و  1363وزيرة الصحة: تسجيل  

 مؤسسات دينية 

 )الشروق(   «E On»األزهر«: نحتفظ بحقنا القانوني ضد أكاذيب طالت املؤسسة ىلع  

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/4852043
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1989194
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=f20259c4-bcbc-4ba4-ad9a-075334ec7cf1
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 العسكري املشهدت اتطور
 )روسيا اليوم(  الجيش املصري يتجه نحو الصواريخ الروسية

 )روسيا اليوم(  استيون" للدفاع الساحلي مع روسيامصر تعاقدت ىلع منظومة "ب

 سيا اليوم( )رو صفقة أسلحة مع إيطالياع" يرد ىلع انتقاد  والدفا عضو يف "األمن 

 )بوابة األخبار(  الحربي«: نفذنا قرارات مجلس الوزراء 200»رئيس  

 

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/1124967-%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%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1125302-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80rt-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2013/
https://arabic.rt.com/middle_east/1125381-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF/
https://arabic.rt.com/middle_east/1125381-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF/
https://arabic.rt.com/middle_east/1125381-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064732/1/-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-200-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A---%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B951-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-5-%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 تطورات املشهد السيناوي
 )بوابة األهرام(  سيناء يفتتح عدة مشروعات بجامعة العريشمحافظ شمال 

 )بوابة األهرام(شمال سيناء بوقف التعدي ىلع الخطوط الناقلة للمياه 

 

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/2428864.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2429113.aspx
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 تطورات املشهد األمني
 ( 21عربي) داخلية ليبيا تعلن اعتقال متورطين باإلساءة لعمال مصريين

 )الجزيرة( .. ملاذا؟ تهديد ملن ينشر أخبارا عن سد النهضة وكورونا وسيناء وليبيا 

 "الدفاع الدولي" عن مرسي: التنكيل بأسرته متواصل وأبرياء سيلقون مصيره
 )الجزيرة(

 )الشروق(   مصرًيا كانوا محتجزين بمدينة ترهونة الليبية إلى السلوم  23وصول  

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/1279407/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062020&id=e2e155c0-d7a3-442e-8199-9fe1525ec7cf
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 )روسيا اليوم(   بقتل سوزان تميم تطورات جديدة يف قضية الضابط املصري املتهم  

  

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/1125293-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85/
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