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 رــمص
 June 2020 26||  120العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 بائل الليبية يرفض تهديدات السيسي  "إعالن حرب".. مجلس الق  
 السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: النيل قضية »وجودية« لشعب مصر   
 مليون كمامة قماش واقية    40الحكومة: شراء   
 مليار جنيه مقابل أذون مختلفة اآلجال منذ بداية يونيو    120"املالية" تجمع   
 مليارات دوالر    5»النقد الدولي« يبحث إقراض مصر   
 ت متقاعس".. أطباء مصر يحرجون رئيس الحكومة  "صورتك وأن  
 القوات البحرية املصرية واإلسبانية تنفذان تدريبا بحريا بالبحر األحمر  
 أالف جنيها   10إخالء سبيل نورا يونس بكفالة   

 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( يرفض تهديدات السيسي"إعالن حرب".. مجلس القبائل الليبية 

 مصر العربية( ) السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: النيل قضية »وجودية« لشعب مصر

 ( 21)عربي حراك مصري شعبي بالخارج للحفاظ ىلع حقوق مصر املائية بالنيل

 )بوابة األخبار( شكري يتلقى اتصااًل هاتفًيا من وزير خارجية تركمانستان

 )بوابة األهرام( املسماري: دور مصر يف الوقوف إلى جانب ليبيا "تاريخي"

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%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%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%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546226-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546226-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546226-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1281362/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3068877/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2432069.aspx
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 )الشروق(  رئيس النواب الليبي: مصر لم تتدخل يف األزمة تحديا ألحد أو توغال

 )الشروق(  السيسي يهنئ رئيسي موزمبيق وسلوفينيا بيوم االستقالل 

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=25062020&id=2df539bf-f44a-4af4-8d58-c2b5809446bf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062020&id=0b6b6f4c-fc88-457c-af8b-ad28906449f0
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 تطورات السياسة الداخلية
 وابة األخبار( )ب مليون كمامة قماش واقية  40الحكومة: شراء 

 )بوابة األهرام(   يوليو  ١نقطة اعتبارا من    ٢٩ى أكثر من  مصر للطيران تسير رحالتها إل

 )الوطن(  برملاني يحذر من انتشار كورونا بسبب تزاحم أولياء أمور الثانوية العامة

 )اليوم السابع(الحكومة تكذب إجبار موظفيها ىلع املعاش املبكر 

  

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/3068837/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3068837/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3068837/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2431905.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4872074
https://www.youm7.com/story/2020/6/26/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6/4845988
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليا جنيه  6وتخسر  تراجع مؤشرات البورصة املصرية 

 )بوابة األهرام( البنك املركزي يقرر اإلبقاء ىلع أسعار الفائدة دون تغيير

 )الوطن(  مليار جنيه  15"املالية" تطرح أذون خزانة بقيمة  

 )الشروق( % حتى مايو املاضي21.3تراجع صادرات الغزل واملنسوجات بنحو  

 )الوطن(   مليار جنيه مقابل أذون مختلفة اآلجال منذ بداية يونيو   120"املالية" تجمع  

 )املصري اليوم( مليارات دوالر 5»النقد الدولي« يبحث إقراض مصر 

  

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/3068878/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2431994.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4872484
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062020&id=f39d3481-67c3-4581-8d64-39e5642bcc8b
https://www.elwatannews.com/news/details/4872982
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1991768
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 "جاروليم"الحركي صحفية مؤيدة للسيسي: مرسي كان جاسوسا ألمريكا واسمه 
 )الجزيرة(

 الصحة 

 )بوابة األهرام( وفاة   83حالة جديدة لفيروس كورونا.. و 1569»الصحة«: تسجيل 

 )الجزيرة("صورتك وأنت متقاعس".. أطباء مصر يحرجون رئيس الحكومة  

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%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2432019.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%83-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%B3-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85
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 )الجزيرة(  "الصحة العاملية" تعلن عن املوعد املتوقع إلنتاج لقاح ضد كورونا

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام(د وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل املترو بدءا من الغ

 األقباط

 )بوابة األهرام(  تواضروس يستقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد املالحة الرياضية

 )الوطن(  "رؤساء األسقفية" بأفريقيا يدعو ملواصلة التفاوض حول سد النهضة

 أخرى

 )الجزيرة(  الشريف وشوال كوهين  هعبد اللشاهد:  

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%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2432077.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2432007.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4872552
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%B4%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الشروق( البحرية املصرية واإلسبانية تنفذان تدريبا بحريا بالبحر األحمرالقوات 

من   االقتصاديةقع عقدًا إلنشاء مصنعين لفصل وتركيز املعادن القوات املسلحة تو 
 )بوابة األخبار(الرمال السوداء 

 )بوابة األخبار(   البحرينيالفريق محمد فريد يلتقي مساعد رئيس هيئة األركان 

  عقيلة صالح: تدخل الجيش املصري يف ليبيا حفاظ ىلع األمن القومي للدولتين 
 )الشروق(

 ( 21)عربي بليبيا؟ هل تتجاوز مصر الواليات املتحدة وتتدخل عسكريا 

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=25062020&id=31a4ba68-64b1-4968-ba18-20dcbec85623
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