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 رــمص
 June 2020 24||  118العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إثيوبيا تعلن إحباط هجمات من مصر استهدفت أنشطة مختلفة    
 ممثل ليبيا يف الجامعة العربية يهاجم مصر وداعمي حفتر  
 مصر: صراع األذرع اإلعالمية للنظام يظهر للعلن  
 أرض ليبيا   إندبندنت: مصر قد تواجه تركيا عسكريا لع  
 . اختراق سرت برملان طبرق: سنطلب مساندة الجيش املصري حال   
 . حاجزًا تابعًا للجيش املصري قرب ميناء رفح البحري يستهدف  والية سيناء   
 ويضربها ويقدمها ألمن الدولة   سناء سيف   ناشطة ال األمن املصري يختطف   
 حقوقي مصري يعلن إصابة شقيقه بـ “كورونا" داخل محبسه  

 

 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 
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الجزيرة( مختلفة إثيوبيا تعلن إحباط هجمات من مصر استهدفت أنشطة  

 )العربي الجديد(  السودان يحذر من مخاطر امللء اأُلحادي لسد النهضة

 )الجزيرة(  ممثل ليبيا يف الجامعة العربية يهاجم مصر وداعمي حفتر

 )بوابة األخبار(  وزاري للتعهدات لوكالة األونرواوزير الخارجية يشارك يف املؤتمر ال

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-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067902/1/%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%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
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 )الشروق( : العدوان األخير لع ليبيا تهديد الستقرار املنطقةشكري

 )الشروق( ع عن حدودها وحماية أمنها القومي البحرين تؤيد حق مصر يف الدفا

 )بوابة األخبار( سد النهضة   يف: مصر تناشد الدول العربية دعم تحركاتها شكري

 )املصري اليوم( االتفاقات عرض الحائطوزير الخارجية األسبق: إثيوبيا ضربت بكل 

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=23062020&id=d04c8b73-0991-4cf1-93f5-2c60a8265858
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23062020&id=56da18d3-2570-4650-a639-672fab6d4492
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3067841/1/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%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
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1991068
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(  إلغاء حظر التجوال من السبت املقبل

 )الوطن(  الوزراء: قرار يعطي كل وزير الحق بعودة كامل موظفيه أم ال

 )الوطن(  2019عدد املصريين الذين حصلوا لع موافقة للهجرة   يف% انخفاض 9.1

 )الوطن( برملاني: إجراءات الحكومة لتشغيل املقاهي مستحيل تطبيقها 

 )الجزيرة(  غضب بعد هدم مفاجئ ملستشفى عزل ميداني أقيم بجهود املصريين

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/3067784/1/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4867562
https://www.elwatannews.com/news/details/4868492
https://www.elwatannews.com/news/details/4868441
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(   لع قانون فرض رسم تنمية املوارد املالية للدولةيصدق  السيسي  

 األهرام()بوابة % معدل النمو املتوقع بنهاية العام 3.7" السعيد": 

 )الوطن(  مليار جنيه  90التموين: دعم السلع يكلف الدولة 

  »املركزي« يلزم البنوك بإبالغ العمالء برفعهم من القوائم السلبية والسوداء 
 اليوم( )املصري

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/2431096.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2431287.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2431287.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2431287.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4868471
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1991206
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

MEE( 21)عربي  : مصر تشن أقوى حملة قمع لع اإلعالم خالل جائحة كورونا 

 )الجزيرة(  مصر: صراع األذرع اإلعالمية للنظام يظهر للعلن

 الصحة 

 )بوابة األهرام(  حالة وفاة 87حالة جديدة لفيروس كورونا.. و  1332الصحة: تسجيل 

 )الجزيرة( تركها األبناء.. أم مصرية تصارع املوت وحيدة أمام مستشفى العزل  

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/1280864/MEE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%86-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2431256.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 السياحة 

 )الشروق( مليار جنيه خسائر مبدئية لشركات السياحة بعد توقف الحج والعمرة 2

 األقباط

 )بوابة األهرام(  ننشر إجراءات الكنيسة الكاثوليكية لعودة الصلوات والقداسات

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=23062020&id=ea5c99f6-7eec-494c-829f-2efc2a379066
http://gate.ahram.org.eg/News/2431183.aspx
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الدفاع العربي(  أملانيا تواصل بناء أول فرقاطة شبحية مصرية متعددة املهام 

 )الجزيرة(  صور ترصد سحب طائرات حربية مصرية بعد عرض قرب حدود ليبيا

 ( 21)عربي إندبندنت: مصر قد تواجه تركيا عسكريا لع أرض ليبيا

 )الوطن(  : سنطلب مساندة الجيش املصري حال اختراق سرتبرملان طبرق

 )العربي الجديد(  فرنسا تتفرد بتأييد تهديدات السيسي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/06/23/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1280828/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4868498
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/23/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%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
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 تطورات املشهد السيناوي
صري قرب أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف عناصره لحاجزًا تابعًا للجيش امل-

ميناء رفح البحري بمختلف أنواع األسلحة مما أدى لهالك وإصابة عدد من عناصر  
 )الرابط(الجيش املصري. 

 ( )العربي الجديد الحملة العسكرية املشتركة تتعثر يف سيناء

 

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/1275655324922413063/photo/1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد األمني
 ( 21عربي)  األمن املصري يختطف ناشطة ويضربها ويقدمها ألمن الدولة

 )الوطن(  حبس سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة والدعوة للتظاهر

 ( 21ي)عرب كورونا" داخل محبسه“بـ  حقوقي مصري يعلن إصابة شقيقه 

 

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/1280915/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4868147
https://arabi21.com/story/1280793/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87
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