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 رــمص
 June 2020 30||  122العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 اكرون والسيسي قراءة قصة "ثعلب الصحراء" بليبيا  صحيفة: ىلع م  
 سامح شكري: تشغيل سد النهضة بشكل أحادي سيثير صراعات   
 % من احتياجاتها املائية  97وزير الري: مصر تعتمد ىلع نهر النيل يف   
 مليار جنيه    125أشهر بسبب كورونا تجاوزت    3معيط: الخسائر اإلرادية يف   
 سنوات    3الجديد بعد    صندوق النقد: مصر ستسدد القرض  
 تريليون جنيه    4.5ألف مشروع بتكلفة    20رئيس الهيئة الهندسية: نفذنا   
 السيسي: لدينا "قدرة شاملة" إقليميا لكننا "نجنح للسلم"  
 هكذا باتت سلطة السيسي تنتقم من املعارضين بالخارج  

 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

د بإيجاز أهم نشرة يومية ترص
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
 ( 21عربي) الصحراء" بليبيا صحيفة: ىلع ماكرون والسيسي قراءة قصة "ثعلب 

 والسودان يتوقع اتفاقا يراعي الجميع  سد النهضة: إثيوبيا تصر ىلع التعبئة
 (الجزيرة)

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

وزير الخارجية: إذا خالفت إثيوبيا تعهدها بعدم ملء السد فهذا يعني »فرض أمر  
 (الشروق) ل غير مقبوواقع 

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/1282154/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3072922/1/%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%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=28fac52a-0cbf-47d4-9da3-a2280b582a88
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 (الشروق)صراعات  سامح شكري: تشغيل سد النهضة بشكل أحادي سيثير 

 )الشروق(   شكري: حتى اآلن لسنا متأكدين من السالمة الفنية لسد النهضة اإلثيوبي

 ( بوابة األهرام) ملخاطر وجودية  سودانالسيتعرض  للسدشكري: إذا وقع مكروه 

عاما.. ونحن اآلن نتطلع لالستفادة  40استفادت من السد العالي  إثيوبيا: »مصر
 )الشروق(  أيضا«

 )الشروق(  طيران اإلمارات تسّير رحالتها إلى القاهرة أول يوليو

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=29062020&id=b104236b-f242-4ece-b8f0-30abe2cb9420
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=804a728c-97fd-44b2-b146-3573b9c2fe11
http://gate.ahram.org.eg/News/2433585.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=921a6a39-11be-451f-bc80-59a43d2cdc35
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=5f898490-49ab-4ca6-be4f-9b15ad41c919
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 تطورات السياسة الداخلية
 ( األخباربوابة  )  وير شرق القاهرةالسيسي خالل االحتفال بافتتاح مشروعات تطكلمة  

بوابة ) % من احتياجاتها املائية97وزير الري: مصر تعتمد ىلع نهر النيل يف 
 (األهرام

 (الشروق) السيسي يعلن تدشين املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

 )الشروق(  السيسي: أنا مش بعيد عنكم.. بنزل بالعربية أشوف الدنيا فيها إيه

 )الشروق(  السيسي: إيقاف البناء يف املحافظات ليس ضد مصلحة الناس

 ( 21عربي) التحالف الوطني: مصر تسير نحو الهاوية.. وندعو لسرعة إنقاذها

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/3072906/1/30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88--%D9%86%D8%B5-%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2433231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433231.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=9bc450a4-ecd3-4e3d-aaf1-7a2faa7860cb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=85f595dc-4617-4a88-b40f-efcc4a50b766
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=8261bc50-46fe-4a33-a15b-bf625cc06bee
https://arabi21.com/story/1282230/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7
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 ( 21عربي) سيرة "مرسي" ىلع موقع الرئاسة الجديد.. كيف تناولها النظام؟ 

  

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/1282375/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 تطورات املشهد االقتصادي
 ( الوطن) مليار جنيه 125أشهر بسبب كورونا تجاوزت   3يف  اإلراديةمعيط: الخسائر 

مصر  )  .. مصر تعلن عن كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقيةأوقية أكثر من مليون 
 ( العربية

 ( األخباربوابة )ن جنيه مليو  833وتخسر  االثنينالبورصة املصرية تختتم تعامالت 

 (بوابة األهرام)مليار جنيه مساهمات من بنكي "األهلي" ومصر"  11.1

 ( الوطن)  مليار جنيه يف أسبوع  25ارتفاع مفاجئ يف أسعار الفائدة.. املالية تجمع  

 )الوطن(   سنوات  10و  5لـ  مليار جنيه مقابل إصدار سندات    11.5الحكومة تقترض  

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/4879740
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546646-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546646-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546646-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546646-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546646-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1546646-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3072888/1/%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-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%C2%A0%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%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2433441.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4879300
https://www.elwatannews.com/news/details/4879404
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 )الوطن(  وزير املالية: قرض صندوق النقد لن يؤثر ىلع حياة املواطن االجتماعية

 (الشروق)سنوات   3صندوق النقد: مصر ستسدد القرض الجديد بعد 

 )الشروق( مجموعة العربي تنفي انفصالها عن توشيبا اليابانية

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/4879728
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=6afa3dc2-cfac-42d8-b57d-36f7c5d33697
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=3f8c12ea-c677-44a7-884c-2871c6507125
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (الشروق) البال  ةطولاحنا ناخد جايزة نوبل يف   ده: صرملأبو بكر عن اتهام إثيوبيا 

 الصحة 

 بوابة األخبار() وفاةحالة  83وجديدة لفيروس كورونا.. حالة   1566الصحة: تسجيل 

 ( بوابة األهرام) »كورونا« تحت السيطرةلشئون الصحة:   السيسيمستشار 

 (الجزيرة) من مرضى كورونا يف مستشفى للعزل  7حريق يودي بحياة  

 السياحة 

 ( بوابة األهرام)   دعم فني إلنعاش قطاع السياحةروبي  مصر تبحث مع البنك األو

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=30062020&id=a008531f-a22c-4cb9-bae3-32388eec162b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073076/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1566-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-83-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073076/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1566-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-83-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073076/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1566-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88-83-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2433523.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2433233.aspx
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 الطرق واملواصالت

 ( الوطن) وزير النقل: أسعار تذاكر القطارات هتزيد

 األقباط

 (بوابة األخبار) لفاتيكان اعيد فرانسيس بمناسبة للبابا تهنئة يبعث  السيسي

 ( الشروق) معدل إصابات كورونا كما هو  بقياإلنجيلية: قد نؤجل فتح الكنائس إذا 

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/4877814
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3072939/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062020&id=8bb0699e-d1e3-4ebd-a836-5b839a435820
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 العسكري املشهدت اتطور
 ( بوابة األخبار): قادرون ىلع مجابهة ما يستجد من تهديدات قائد الدفاع الجوي

بوابة  )  تريليون جنيه 4.5ألف مشروع بتكلفة  20: نفذنا رئيس الهيئة الهندسية
 (األهرام

 ( 21ربيع) السيسي: لدينا "قدرة شاملة" إقليميا لكننا "نجنح للسلم"

 

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/3073064/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7--%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
https://arabi21.com/story/1282215/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85
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 شهد األمنيت املتطورا
 ( 21عربي) هكذا باتت سلطة السيسي تنتقم من املعارضين بالخارج 

 

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/1282298/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي   0 ............................................ (21صحيفة: عىل ماكرون والسيسي قراءة قصة "ثعلب الصحراء" بليبيا )عرب 

 0 ..................................... سد النهضة: إثيوبيا ترص عىل التعبئة والسودان يتوقع اتفاقا يراعي الجميع )الجزيرة( 

ي )بوابة األخبار(
ه الصين   هاتفًيا مع نظير

ً
جري اتصاال  0 ......................................................... وزير الخارجية يُ

وق( ي »فرض أمر واقع غير مقبول )الشر
 0 ........ وزير الخارجية: إذا خالفت إثيوبيا تعهدها بعدم ملء السد فهذا يعن 

وق(سامح شكري: تشغيل سد ال  1 ................................................ نهضة بشكل أحادي سيثير رصاعات )الشر

وق(  ي )الشر  اآلن لسنا متأكدين من السالمة الفنية لسد النهضة اإلثيوب 
 1 ...................................... شكري: حنى

 1 ......................................... )بوابة األهرام(  شكري: إذا وقع مكروه للسد سيتعرض السودان لمخاطر وجودية

وق( 40إثيوبيا: »مرص استفادت من السد العالي   1 ..................... عاما.. ونحن اآلن نتطلع لالستفادة أيضا« )الشر

وق( ر رحالتها إل القاهرة أول يوليو )الشر
ان اإلمارات تسير  1 .................................................................. طير

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية 

ق القاهرة )بوابة األخبار( وعات تطوير شر  2 ..................................... كلمة السيسي خالل االحتفال بافتتاح مشر

ي  
 2 ..................................... % من احتياجاتها المائية )بوابة األهرام(97وزير الري: مرص تعتمد عىل نهر النيل ف 

وق(السيسي يعلن تدشير  الموقع الرسمي   2 ........................................................... لرئاسة الجمهورية )الشر

وق( ل بالعربية أشوف الدنيا فيها إيه )الشر : أنا مش بعيد عنكم.. بي    2 ................................................ السيسي

وق( ي المحافظات ليس ضد مصلحة الناس )الشر
: إيقاف البناء ف   2 ................................................... السيسي

ي  : مرص تسير نحو الهاوية.. وندعو لشعة إنقاذها )عرب  ي
 2 ............................................... (21التحالف الوطن 

" عىل موقع الرئاسة ا ة "مرسي ي سير  3 ................................................ (21لجديد.. كيف تناولها النظام؟ )عرب 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ي 
 4 .................................... مليار جنيه )الوطن(  125أشهر بسبب كورونا تجاوزت   3معيط: الخسائر اإلرادية ف 

قية )مرص العربية(  4 .......................... أكير من مليون أوقية.. مرص تعلن عن كشف جديد للذهب بالصحراء الشر

 4 ....................................... مليون جنيه )بوابة األخبار(  833البورصة المرصية تختتم تعامالت االثنير  وتخش 

" ومرص" )بوابة األهرام(مليار جنيه مساهمات من بنكي  11.1  4 ...................................................... "األهىلي

ي أسعار الفائدة.. المالية تجمع  
ئ ف  ي أسبوع )الوطن(  25ارتفاع مفاج 

 4 .......................................... مليار جنيه ف 

ض   4 ..................................... سنوات )الوطن( 10و 5مليار جنيه مقابل إصدار سندات لـ   11.5الحكومة تقيى

 5 ........................................ وزير المالية: قرض صندوق النقد لن يؤثر عىل حياة المواطن االجتماعية )الوطن(

وق( 3صندوق النقد: مرص ستسدد القرض الجديد بعد    5 ...................................................... سنوات )الشر

وق( ي انفصالها عن توشيبا اليابانية )الشر
ي تنف   5 .................................................................. مجموعة العرب 

 6 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم

وق( ي طولة البال )الشر
 6 ......................................... أبو بكر عن اتهام إثيوبيا لمرص: ده احنا ناخد جايزة نوبل ف 

 6 ..................................................................................................................................... الصحة

وس كورونا.. و  1566الصحة: تسجيل   6 ................................... حالة وفاة )بوابة األخبار( 83حالة جديدة لفير

 6 ................................................ مستشار السيسي لشئون الصحة: »كورونا« تحت السيطرة )بوابة األهرام(

ي مستشف  للعزل 7حريق يودي بحياة  
 6 ......................................................... )الجزيرة( من مرض  كورونا ف 

 6 ................................................................................................................................. السياحة

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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ي إلنعاش قطاع السياحة )بوابة األهرام(
ي دعم فن   6 ........................................... مرص تبحث مع البنك األوروب 

 7 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق

يد )الوطن(  7 ................................................................................ وزير النقل: أسعار تذاكر القطارات هيى 

 7 .......................................................................................................................................... األقباط

 7 ................................................ السيسي يبعث تهنئة للبابا فرانسيس بمناسبة عيد الفاتيكان )بوابة األخبار(

وق( ي معدل إصابات كورونا كما هو )الشر
 7 ........................................ اإلنجيلية: قد نؤجل فتح الكنائس إذا بفى

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري 

 8 ......................................... قائد الدفاع الجوي: قادرون عىل مجابهة ما يستجد من تهديدات )بوابة األخبار( 

وع بتكلفة  20رئيس الهيئة الهندسية: نفذنا   8 ................................. تريليون جنيه )بوابة األهرام(  4.5ألف مشر

ي  : لدينا "قدرة شاملة" إقليميا لكننا "نجنح للسلم" )عرب   8 ........................................................ (21السيسي

  تطورات المشهد  
 9 ................................................................................................................ األمن 

ي   بالخارج )عرب 
 9 ......................................................... (21هكذا باتت سلطة السيسي تنتقم من المعارضير 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                 

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
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