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 رــمص
 June 2020 19||  115العدد ||  يف الصحافة  أخبار الشأن املصرينشرة يومية ترصد أهم  

 

 . ريجيني وزير الخارجية اإليطالي يوجه رسالة حول قضية   
 . تقدير إسرائيلي يرجح فشل السيسي يف حل أزمة سد النهضة  
 مكي: شهادتي بمرسي ليست جديدة.. وهذه قصة أرض برج العرب    
أن تتوقف فورًا عن حملة املضايقة ضد العاملين    مصر ىلع    : العفو الدولية  

 . يف مجال الرعاية الصحية 
 . »الريبوبليكا«: املعارضة تهدد أكبر صفقة أسلحة بين مصر وإيطاليا  
 . الليبية مع رئيس املخابرات العامة السيسي يبحث تطورات األزمة   
 مطالب حقوقية بإرسال فريق طبي دولي للتحقيق بوفاة مرسي  

 

 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

 الرصــدفريق 

 

، 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( وزير الخارجية اإليطالي يوجه رسالة حول قضية ريجيني

 )روسيا اليوم(  مصر تستنكر "التدخالت العسكرية التركية واإليرانية" يف العراق 

 ( 21)عربي تقدير إسرائيلي يرجح فشل السيسي يف حل أزمة سد النهضة

 ( 21)عربي مفاوضات "السد" تتعثر مجددا.. مصر تبحث "خيارات سياسية أخرى"

 )الشروق(إثيوبيا: من حقنا ملء وتشغيل سد النهضة بناء ىلع اتفاق املبادئ  

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/1125707-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%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/1125824-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://arabi21.com/story/1279707/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1279550/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=343a53f6-ba03-4ced-9b54-0a9cae77f964
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 )الشروق( ملف سد النهضة ينتظر الخطوة التالية بعد توقف املفاوضات دون تقدم  

 )بوابة األخبار( السيسي يبحث مع وزير خارجية اليونان تعزيز التعاون املشترك 

 )بوابة األخبار( »شكري« ونظيره اليوناني يبحثان سبل دعم العالقات الثنائية 

 شروق()ال السيسي يهنئ رئيس جمهورية سيشل بمناسبة يوم االستقالل 

 )الشروق(   عمرو موسى: ردة الفعل ستكون قوية إذا تم بناء سد النهضة دون اتفاق

 )بوابة األخبار(وزير الخارجية ُيشارك يف مؤتمر مبادرة الحزام والطريق 

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=18062020&id=b42cbdba-6199-4e80-82a0-6be6c987b30e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065234/1/%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065279/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062020&id=83db5eab-351a-4971-9e61-4856610b438e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062020&id=83db5eab-351a-4971-9e61-4856610b438e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062020&id=83db5eab-351a-4971-9e61-4856610b438e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062020&id=02da5c1b-1497-43d9-9d41-9cd9a836cf0b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065278/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
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 )الشروق(  الخارجية تناشد املصريين يف ليبيا باالبتعاد عن التوتر واالشتباكات

 )روسيا اليوم( محتجزا 23القاهرة تحذر املصريين يف ليبيا بعد تحرير 

 )روسيا اليوم(  حميدتي ينشر صورا من زيارته إلى إثيوبيا 

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=18062020&id=a153e54a-95b1-412f-b7e2-6df7706a83a5
https://arabic.rt.com/middle_east/1125721-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/
https://arabic.rt.com/middle_east/1125705-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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 ( 21)عربي  الديكتاتور املفضل..كاريكاتير 

 )روسيا اليوم(  رئيس الصداقة املصرية السورية يعلق ىلع قانون قيصر

 )بوابة األخبار(  السيسي يهنئ امللك محمد السادس بنجاح عمليته الجراحية

)بوابة  مصري عالق بالسودان    ٨٠٠وزيرة الهجرة: نتعاون مع سفارتنا بالخرطوم لعودة  
 األخبار(

 )بوابة األهرام(  مصر تقدم مساعدات طبية إلى بوروندي

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/1279628/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84
https://arabic.rt.com/middle_east/1125805-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065448/1/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065391/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9--%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%A8%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065391/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9--%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%A8%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2429437.aspx
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 )روسيا اليوم(تشاووش أوغلو: ال شرعية لحفتر 

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/1125816-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6/
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( 21)عربي مكي: شهادتي بمرسي ليست جديدة.. وهذه قصة أرض برج العرب

 )بوابة األخبار( اء أحزاب: السيسي أثبت أن كرامة املصري فوق كل اعتباررؤس

 )الوطن(  ة"الحركة الوطنية": املوازنة الجديدة توسع من مظلة الحماية االجتماعي

 )الوطن( خالد أبوبكر يقدم بالغا ضد أحمد مكي: يهدف لتأليب الرأي العام 

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/1279698/%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065237/1/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4855244
https://www.elwatannews.com/news/details/4854197


6 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 19 || 115العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(  تريليون جنيه موازنة مصر يف العام املالي الجديد 2.2املالية:  وزير 

 )الوطن( مليار  010الـ املركزي يضم الشركات املتوسطة حديثة التأسيس ملبادرة 

 )الوطن(  الغرف التجارية تطالب "التجارة" بتصدير الفائض من الفول والعدس

 )الوطن(  2021مليار جنيه حال استمرار كورونا حتى يونيو   180"املالية": مصر تفقد  

 )بوابة األخبار( مليار جــنيه لســداد قسـط فض التشابكات  170املالية: 

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/3065284/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--2.2-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/4853624
https://www.elwatannews.com/news/details/4854794
https://www.elwatannews.com/news/details/4854632
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065350/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--170-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%80%D8%B7-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA
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 )بوابة األهرام( مليارات جنيه 7مليار جنيه لقطاع الصحة وزيادة االستثمارات  258.5

 )الوطن(   مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد  47.1"التخطيط":  

  مليار املخصصة ملواجهة أزمة كورونا  100الـ مليار جنيه من  60 أنفقنا"املالية": 
 )اليوم السابع( 

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/2429295.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4855439
https://www.youm7.com/story/2020/6/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%86%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/4833178
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة( الشريف وسد النهضة هعبد اللشاهد:  

 الصحة 

WP (21)عربي . بل توسع انتشارهكورونا.. : مصر لم تهزم فيروس 

 )بوابة األهرام(  حالة وفاة 88حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  1218الصحة: تسجيل 

 مؤسسات دينية 

 ( 21)عربي مرسي والسيسي قصة بدأت ولم تنتِه.. لهذا حاربوهالقره داغي: 

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%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1279677/WP-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2429420.aspx
https://arabi21.com/story/1279713/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87
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 )الجزيرة(  يصعد موقفه ردا ىلع اإلساءة له األزهر

 الطرق واملواصالت

 ألخبار( )بوابة ا ال يحتاج لسائق.. نكشف مزايا أول قطار مترو »كوري« بعد وصوله

 أخرى

 )بوابة األهرام( ورشة أثاث بدمياط  15حريق هائل يدمر مصنعين 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/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065485/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82..-%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065485/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82..-%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065485/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82..-%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2429389.aspx
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 العسكري املشهدت اتطور
 )مدى مصر(  بر صفقة أسلحة بين مصر وإيطاليا»الريبوبليكا«: املعارضة تهدد أك

 )روسيا اليوم(   2020الجيش املصري يتفوق ىلع الجيشين التركي واإلسرائيلي عام  

 )بوابة األخبار(   الجيش املصري يعلن عن مناورة يف قاعدته العسكرية الجديدة

 )بوابة األخبار(  مةالسيسي يبحث تطورات األزمة الليبية مع رئيس املخابرات العا 

 )بوابة األخبار( مع قيادات الهيئة الهندسية    العاصمة اإلدارية  أعمال السيسي يبحث  

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/2020/06/18/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%89-75-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1125640-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%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%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065244/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065225/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%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%C2%A0%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065242/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد السيناوي
  والية سيناء   تنظيم ن عناصر  يف العدد الجديد من مجلة النبأ أ  علن تنظيم الدولةأ-

 . أفراد من صفوف املتعاونين مع الجيش املصري بمنطقة البرث جنوبي رفح  8قتلوا  
 )الرابط(

 

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/1273849468048326657/photo/1
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 تطورات املشهد األمني
  مصر: العاملون يف املجال الصحي يواجهون خيارات مستحيلة "املوت أو السجن" 

 )منظمة العفو الدولية(

 )املبادرة املصرية(ذويهم بتصال مصلحة السجون ملزمة بتمكين املحتجزين من اال 

 )الوطن(  هونةعائد من ليبيا: تعرضنا للتعذيب يف تر

 )الجزيرة( مصر: اعتقال عالقين سودانيين من أمام مقر سفارتهم بالقاهرة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-to-make-impossible-choice-between-death-or-jail/
https://eipr.org/press/2020/06/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B0%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%8C-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR0Ni54mCFAg-k27NHfwAxTbWjW-vpIHIw-D2e_EDLuxD2yE6aPAgEhKQC8
https://www.elwatannews.com/news/details/4854776
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 ( 21)عربي مطالب حقوقية بإرسال فريق طبي دولي للتحقيق بوفاة مرسي

لبنان: القبض ىلع خلية "داعشية" حاولت قتل عسكريين وااللتحاق بالتنظيم يف  
 )روسيا اليوم( ريا ومصرسو

 

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/1279704/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1125558-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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