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 رــمص
 June 2020 22||  116العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

   الحكومة الليبية للسيسي: التفت إلى مشاكلك األمنية الداخلية  
 قالت "مصر وإسرائيل حليفان": إثيوبيا تنفي التمويل اإلسرائيلي  
 مليار دوالر.. "النقد الدولي" يناقش موقف قرض مصر الجمعة    5.2بقيمة     
 السيسي يأمر الجيش باالستعداد لعمليات خارجية  
 مسؤول عسكري ليبي رفيع: السيسي "مجنون" وسنقضي ىلع العدوان  
 جديدة" وتتهم مصر بالتهرب   إثيوبيا تناقش "استراتيجية دفاع  
 عنصر من الجيش املصري   15أعلن تنظيم والية سيناء عن مقتل وإصابة   
 عنصر من الجيش املصري   15أعلن تنظيم والية سيناء عن مقتل وإصابة   

 

 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
 )الجزيرة(  : التفت إلى مشاكلك األمنية الداخليةللسيسي الحكومة الليبية 

 )الجزيرة(بتصريحات السيسي برملان طبرق يرحب 

 )الجزيرة(قالت "مصر وإسرائيل حليفان": إثيوبيا تنفي التمويل اإلسرائيلي 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يتلقى اتصااًل هاتفًيا من نظيره األردني

 )بوابة األخبار( ر صحيحة  الخارجية السودانية: زيارة نائب مجلس السيادة إلثيوبيا غي

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%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/21/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3066937/1/%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%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3066972/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9
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 )مصر العربية(  مجلس األمن القومي األمريكي يدعو لوقف إطالق النار يف ليبيا

 )بوابة األخبار( شكري يجري اتصااًل هاتفيًا مع نظيره الروسي 

 )الوطن( شكري: أثيوبيا ترفض الوساطات 

 )الوطن(  شكري ووزير خارجية قبرص يبحثان هاتفيا تطورات األزمة الليبية

 )الشروق( سامح شكري: موقف الرباعي العربي لم يتغير تجاه قطر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1545817-%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%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3066884/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4861226
https://www.elwatannews.com/news/details/4862120
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062020&id=8448057f-e7e2-4b15-a45d-b927b592beaa
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 )بوابة األخبار( مصدر بالخارجية يستهجن بيان طرابلس عن املجلس الرئاسي

 )الشروق( وزير الخارجية: مصر لن تتهاون يف اتخاذ اإلجراءات التي تحافظ ىلع ليبيا  

 )الشروق(  د النهضةشكري يبحث مع نظيره الفرنسي امللف الليبي وتطورات س

 ( 21)عربي تدخل السيسي يف ليبيا!

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/3067034/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062020&id=b9a02d69-b8a8-40db-b75c-48eb0b2b4130
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062020&id=20637ba0-abd7-4fa9-8ec9-dd1b9217b8eb
https://arabi21.com/story/1280213/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 ( 21)عربي  السعودية واإلمارات تؤيدان "تهديدات" السيسي لليبيا

 )الجزيرة(  املعارضة املصرية بالخارج ُتحيي ذكرى وفاة مرسي

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/1280190/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/21/%D8%A7%D8%A7-11


4 | P a g e  

 الصحافة موجز 
 June 2020 22 || 116العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( رؤساء األحزاب يف ضيافة مستقبل وطن

 )بوابة األخبار(  سيسيادات األحزاب يعلنون تأييد القي

 )بوابة األخبار( تصادية السيسي يوجه الحكومة باستمرار مواجهة التحديات االق

 ( 21)عربي  مخاوف بمصر من انتشار واسع لكورونا مع عقد امتحانات الثانوية

 ( 21)عربيمليارا ملواجهة كورونا.. وسخرية بمواقع التواصل   60مصر تنفق 

 )الجزيرة(  مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا

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/3067093/1/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067022/1/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3066917/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22
https://arabi21.com/story/1280188/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-
https://arabi21.com/story/1280096/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%82-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%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%88%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
مليار دوالر.. "النقد الدولي" يناقش موقف قرض مصر الجمعة املقبل  5.2بقيمة 
 )الوطن(

 )بوابة األهرام(  الدولي" التجاري“لـ إلعادة اإلعمار"  األوروبيمليون دوالر من "  100

 )الوطن( سبتمبر 15البنك املركزي يمد فترة إعفاء التحويالت املحلية حتى 

 شروق()ال اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات مليار دوالر 12

 )الوطن( مليار جنيه اليوم  3.51بـ "املركزي" يطرح أذون خزانة 

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/4855748
http://gate.ahram.org.eg/News/2430171.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4862609
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062020&id=48bb4ee5-2ab1-4c30-93fc-b01d9e5633e6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062020&id=48bb4ee5-2ab1-4c30-93fc-b01d9e5633e6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062020&id=48bb4ee5-2ab1-4c30-93fc-b01d9e5633e6
https://www.elwatannews.com/news/details/4860407
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 )الشروق( لي التواتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة لالجتماع الثالث ىلع 

 )الجزيرة(  % من املصريين بسبب كورونا73دراسة رسمية: انخفاض دخل 

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=21062020&id=ae627a79-09de-4690-8501-dd267a457f15
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%AE%D9%84-73-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الوطن( شوقي يشتكي من اإلعالم: "وزير التعليم مبيتكلمش عن التعليم"

 )مصر العربية(  .. إعالميون طالهم كورونايآخرهم نشأت الديه 

 التعليم 

 )بوابة األخبار( اللغة العربية إجابات "شاومينج" تخترق اللجان وتنشر 

 )بوابة األخبار(صور تفضح »الغش الجماعي« داخل لجان الثانوية العامة 

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/4862336
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1545788-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84--%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3066658/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84..-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%22%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC%22-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3066861/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A--%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 الصحة 

 )الوطن(  حالة وفاة 87حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  1475الصحة: تسجيل 

 )الوطن( شهيدا  88لـ ارتفاع وفيات كورونا من األطباء 

 مؤسسات دينية 

 (21)عربي األزهر يعلن تأييده ملوقف السيسي تجاه األزمة الليبية

 السياحة 

 )اليوم السابع( يوليو   15وكالة إيطالية: عودة السياح اإليطاليين إلى مصر 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( الزراعي اإلسكندرية« –  »مصرشلل مروري تام بطريق 

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/4862633
https://www.elwatannews.com/news/details/4863200
https://arabi21.com/story/1280378/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%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
https://www.youm7.com/story/2020/6/22/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-15-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9/4838396
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067140/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82---%D9%85%D8%B5%D8%B1-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 )بوابة األخبار( ملدة ثالثة أيام باالتجاهين غلق كلي لشارع األهرام 

 اطاألقب

  الطائفة اإلنجيلية تعلن دعمها لقرارات حماية الحدود واألمن القومي ملصر 
 )الشروق(

 )الشروق(  الدولة للدفاع عن األمن القوميالكنيسة األرثوذكسية: ندعم خطوات 

 أخرى

 )الجزيرة( أم مصرية  صادمة تكشفها الساعات األخيرة ألشهر سناء. تفاصيلماما  

 )الجزيرة( مصريا يف جدة بسبب خالف ىلع ركن سيارة.. سعودي يقتل شابا 

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/3066933/1/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062020&id=9c9fb9d6-66e6-4b71-a522-e39997e58ef5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062020&id=1f6223bf-7cdf-4cd4-8ac6-9748a2f8383e
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الجزيرة(  السيسي يأمر الجيش باالستعداد لعمليات خارجية

 )بوابة األخبار( كلمة السيسي حول حماية أمن مصر القومي 

 )بوابة األهرام(  شكري: الحل العسكري هو الخيار األخير ملصر للدفاع عن أمنها

 )الجزيرة(  سحاب قوات حفتر من سرت والسيسي يعتبرها "خط أحمر"تركيا تشترط ان

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%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3066465/1/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%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%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2430249.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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 ( 21)عربي "الوفاق": تهديد السيسي إعالن حرب.. وقوات حفتر ترحب 

 )بوابة األهرام(قبول دفعة جديدة من املجندين بالقوات املسلحة 

 )الجزيرة(متحدث عسكري: ليبيا بالكامل خط أحمر ىلع السيسي 

 ( 21)عربي أنقرة: دعم باريس لحفتر يعرض الناتو للخطر.. وشرط للهدنة بليبيا

 )الجزيرة(مسؤول عسكري ليبي رفيع: السيسي "مجنون" وسنقضي ىلع العدوان 

 
 

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/1280151/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2429863.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1280089/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 )الجزيرة(دفاع جديدة" وتتهم مصر بالتهرب   استراتيجيةإثيوبيا تناقش "

 
  

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/2020/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF
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 سيناويتطورات املشهد ال
عنصر من الجيش املصري يف هجوم    15أعلن تنظيم والية سيناء عن مقتل وإصابة  -

نفذه عناصر التنظيم ىلع عناصر الجيش املصري يف منطقة املغارة وسط سيناء.  
 )الرابط(

 
 : الجيش املصري يف الهجوم  أسماء قتلى هجوم

 )الشروق( سيناء تدعو قبائل ليبيا للتوحد خلف جيشها الوطني  مجاهديجمعية 

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/1274929735026520065/photo/1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062020&id=69efcabd-12bf-4f78-804a-4e3dabc3000e
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 تطورات املشهد األمني
ساعة.. كورونا يهدد املعتقلين يف مصر واالستغاثات   24وفاة اثنين منهم خالل 

 )الجزيرة(  تتوالى

 )الشبكة العربية(   وليلى سويف تنتظر خطاب من »عالء«  متهمين 7حبس    تجديد

 ( 21)عربي متهما بقضية "جبهة النصرة" 13املؤبد بحق  مصر.. السجن 

 

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/humanrights/2020/6/22/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF
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