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 رــمص
 June 2020 23||  117العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إثيوبيا: لن تمنعنا أي قوى داخلية أو خارجية من إنجاز سد النهضة   
 وزير الخارجية: مصر لجأت ملجلس األمن إلعادة إثيوبيا للمفاوضات   
 . األمم املتحدة: هذا آخر ما تحتاج إليه ليبيا  ردا ىلع تهديد السيسي.  
 مصري مؤيد للسيسي يؤكد "زيف" األرقام الحكومية   
 لدار اإلفتاء تعيد الجدل بشأن تسييسها لخدمة النظام   مصر: تغريدة  
 هل تجهض واشنطن محاوالت السيسي للتصعيد العسكري يف ليبيا؟   
 ماذا وراء تهديد السيسي بالتدخل العسكري بليبيا؟   
 سحل أسرة الناشط املصري عالء عبد الفتاح أمام سجن طرة  

 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 اتبواب
 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) إثيوبيا: لن تمنعنا أي قوى داخلية أو خارجية من إنجاز سد النهضة

 (الجزيرة) يف املئة من سد النهضة 74إثيوبيا تعلن اكتمال إنشاء  

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية: مصر لجأت ملجلس األمن إلعادة إثيوبيا للمفاوضات

 (بوابة األخبار) وزير الخارجية ُيجري اتصااًل هاتفًيا مع نظيره الُعماني

 )الوطن(  شكري: سد النهضة أكثر خطورة ىلع السودان لقربه من حدودها

 ( الشروق)مصطفى بكري: يحق للسودان شكوى إثيوبيا ملجلس األمن 

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%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-74-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2430699.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067361/1/%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%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%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4865228
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062020&id=19b7c507-036d-4243-9b11-5e98db3e69a6
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 )بوابة األخبار(  يف مفاوضات سد النهضة بحسن نية ت مصر انخرطوزير الخارجية: 

 ( الوطن) شكري: التصريحات اإلثيوبية مستفزة.. وما ذكره وزير خارجيتها غير مقبول 

 ( الشروق) األوضاع اإلقليمية والدوليةشكري ووزير الخارجية الكويتي يبحثان 

 ( الوطن) وزير الخارجية: مجلس األمن سيتناول أزمة سد النهضة يف أسرع وقت 

 مصر ترحب باالستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطالق النار يف اليمن
 (الشروق)

 ( الجزيرة) ردا ىلع تهديد السيسي.. األمم املتحدة: هذا آخر ما تحتاج إليه 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/3067340/1/%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-..-%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%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D8%AA-%D9%81%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-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4865201
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062020&id=2c842c4b-e63f-4025-a292-eb52950dbf16
https://www.elwatannews.com/news/details/4865585
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23062020&id=086d586a-3ab6-4932-ab20-3ed6c885bb08
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%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( الوطن) مجلس الشيوخ"“ لـ لدوائر االنتخابية للقائمة والفردي.. البرملان يحسم ا

   سنة بأخرى تعمل بالغاز  20الحكومة تدرس استبدل السيارات التي مر عليها 
 )الوطن(

  يا الدولة قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالنيابة العامة واإلدارية وهيئة قضا 
 (الشروق)

 ( الشروق) مصدرون: قرار وقف تصدير الفول »غير مدروس«

 ( 21عربي ) مصري مؤيد للسيسي يؤكد "زيف" األرقام الحكومية

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/4865033
https://www.elwatannews.com/news/details/4864853
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062020&id=27dad62f-9dfa-43da-a538-cf83e963f92c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062020&id=a34e9dfa-3c81-4903-8a1f-ab88be61619b
https://arabi21.com/story/1280612/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 ( 21)عربي  حسن نافعة يطالب بحوار مجتمعي بشأن أزمتي ليبيا وسد النهضة

 (بوابة األخبار)  ه بالتحديث الشامل لشركتي »قها« و»إدفينا«السيسي يوج

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/1280466/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%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-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067390/1/%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%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A--%D9%82%D9%87%D8%A7--%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7-
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( الوطن) "إتش سي": نتوقع أن يبقي "املركزي" ىلع سعر الفائدة دون تغيير

 ( الوطن) مليون دوالر 010الـ وربي.. شروط إنفاق "األهلي" بعد اتفاقية البنك األ 

يسي يف عدم تطور  أحمد هيكل: ربط الدوالر بقوة االقتصاد املصري السبب الرئ
 ( الشروق) الصناعة

 ( الشروق) مليارات جنيه  7»املالية« تطرح سندات خزانة بقيمة  

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/4863752
https://www.elwatannews.com/news/details/4865672
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23062020&id=0d237708-96d3-4cdf-a4f4-4f2488d3fb20
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062020&id=89dc447a-7b9f-44b3-9fe8-60ff58e7acfe
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 ( الوطن) : مصر عظيمة غصب عن عين أهلكلتركياأديب يوجه رسالة 

 (الشروق) أحمد موسى: مصر لن تسمح بتهديد إرهابي ىلع حدودها

 (بوابة األخبار) النهارمحمد الباز مستشارا للشئون السياسية واإلعالمية لشبكة 

 لتعليم ا

 )الوطن(   ن تزاحم أولياء األمور أمام لجان "الثانوية العامة"طلبات إحاطة للحكومة ع

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/4863284
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062020&id=98ee9ec9-49ee-4211-b00e-9a9be454944f
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067507/1/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%C2%A0%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4864964
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 الصحة 

 (بوابة األهرام) حالة وفاة 85جديدة بفيروس كورونا.. وحالة   1576الصحة: تسجيل 

 ( الوطن) واء شاف من كورونا"الصحة": ال يوجد حتى اآلن د 

 دينية مؤسسات 

 ( الجزيرة) مصر: تغريدة لدار اإلفتاء تعيد الجدل بشأن تسييسها لخدمة النظام

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/2430848.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4864796
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 العسكري املشهدت اتطور
 ( 21عربي) هل تجهض واشنطن محاوالت السيسي للتصعيد العسكري يف ليبيا؟ 

 ( 21)عربي بالتدخل العسكري بليبيا؟ ماذا وراء تهديد السيسي 

 

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/1280635/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1280497/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 تطورات املشهد األمني
 ( الجزيرة) أمام سجن طرة حعبد الفتاسحل أسرة الناشط املصري عالء 

 

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%B3%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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