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 رــمص
 June 2020 2||  102العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 دعوى "تعذيب" أمام محكمة أمريكية ضد السيسي والببالوي ومسؤولين   
 ضات سد النهضة تعود وسط قلق مصري وتعنت إثيوبي  مفاو  
 مصر للطيران: قرار محتمل بإلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج   
 بعد حل “البناء والتنمية".. فخري عبد النور: يجب حل كل األحزاب الدينية   
 الصحة العاملية عن زيادة إصابات كورونا بمصر: "ثمن عدم االلتزام"  
 دات الطبية املقدمة من مصر للكونغو الديمقراطية وزامبيا املساع وصول     
 سقوط قذائف الجيش املصري ىلع منازل املواطنين بالشيخ زويد  
 محجوزين بالقليوبية   3مصدر مسئول ينفي تعدي ضابط شرطة ىلع   

 

 لعدد:هذا ا 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
  الببالوي ومسؤولين آخرين دعوى "تعذيب" أمام محكمة أمريكية ضد السيسي و

 (الجزيرة)

 ( مصر العربية)  مفاوضات سد النهضة تعود وسط قلق مصري وتعنت إثيوبي

 (بوابة األخبار)مصر للطيران: قرار محتمل بإلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج 

 مليون مصري يعودون من الخارج بعد استئناف الطيران 1.5"إلحاق العمالة": 
 (الوطن)

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%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1543901-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF--%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%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057078/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/4809107
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( برملانية: وضع سقف لتكلفة العالج باملستشفيات الخاصة 

 )الوطن(  اطنالتعليم العالي: قد نسجل مليون إصابة بكورونا إذا لم يلتزم املو

 )الشروق( %22.8تخفيض رسم إصدار تراخيص نقل الغاز من الشبكة القومية 

ة  بواب )  جنيه.. "الصحة" تعلن تسعيرة العزل باملستشفيات الخاصة 0150بـ تبدأ 
 (اماألهر

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/3056809/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4808633
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062020&id=a381a2e6-2079-4562-81d8-e48cd400fb94
http://gate.ahram.org.eg/News/2412970.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2412970.aspx
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 ( الوطن) : يجب حل كل األحزاب الدينيةرعبد النو والتنمية".. فخري   ءحل “البنابعد 

 ( املصري اليوم) تهدد »الثروة العقارية«و % من عقارات مصر غير مسجلة  75خبير: 

 )بوابة األخبار(لقاهرة % من مصابي كورونا يف ا50رئيس الوزراء: 

  

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/4809785
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1983847
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3056799/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1---50--%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(   بنوك مع بداية يونيو  4مام الجنيه املصري يف  للدوالر أ  قفزة جديدة 

 )الوطن( "تجارية القاهرة": كورونا سيؤثر ىلع حجم العمالة املصرية بالخارج 

 )الشروق( مليار جنيه 2اتفاقية بين املصرية لالتصاالت واتصاالت مصر بقيمة  

 ( بوابة األهرام) 2021/ 2020مستهدفة  إيرادات تريليون جنيه  1.2»املالية«: 

 ( الوطن) فروع 4 من موظفيه ويغلق 2ينعى   CIBبسبب كورونا.. بنك  

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/3056790/1/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4809368
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062020&id=c05e2c2d-938d-448e-ac9b-3d6d77404154
http://gate.ahram.org.eg/News/2413140.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4810244
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 ( الوطن) 2024البترول: االنتهاء من إنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين 

 ( الشروق) % هذا الشهر بسبب كورونا12أسامة ربيع: تأثر دخل قناة السويس 

 )الشروق( مليار جنيه االحتياجات التمويلية باملوازنة الجديدة 987.6املالية: 

  

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/4809677
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062020&id=c1d42047-581e-4919-88f2-be02b73bd555
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=3627d586-d917-4b90-92cc-d43c535f6f26
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (الشروق) اإلعالمي الرياضي كريم رمزي يعلن إصابته بفيروس كورونا

 م التعلي

 جزيرة( ل)امصر: وزير التعليم العالي يكشف األرقام الحقيقية إلصابات ووفيات كورونا  

 ( مصر العربية)الب الجامعات يطالبون بإلغاء االمتحانات  »حياتنا أهم من التخرج«.. ط

 الصحة 

 (الوطن) الصحة العاملية عن زيادة إصابات كورونا بمصر: "ثمن عدم االلتزام"

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=01062020&id=bb67a85f-92f5-4564-9c15-1e6ecf901c44
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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%B1/1543940-%C2%AB%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%C2%BB--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4809800
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 ألهرام( بة ا)بوا  حالة وفاة 46وإصابة جديدة بفيروس كورونا..   1399الصحة: تسجيل 

 (21)عربي  ام صادمةعالجات كورونا بمستشفيات مصر الخاصة.. أرق

 )الجزيرة( أطباء واالستغاثات تتصاعد وسط التكدس والزحام 8كورونا يفتك بـ 

 )الجزيرة(مصرية تستغيث لدفن جارها املتويف بفيروس كورونا )فيديو( 

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/2413020.aspx
https://arabi21.com/story/1274513/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D9%80-8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 السياحة 

 ( مصر العربية) سيناريوهات مستقبل السياحة املصرية يف ظل كورونا

 الطرق واملواصالت

 )الشروق(ل مليار جنيه شرق وغرب الني 12 محاور بـ  8الوزير: تنفيذ 

 األقباط

 ( بوابة األخبار)قوميا  عيًدا ذكرى دخول العائلة املقدسةيطالب باعتبار  آثارخبير 

 )الشروق( الطائفة اإلنجيلية تؤجل للمرة الثانية مؤتمر »األلف خادم«

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%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1543896-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-73--%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062020&id=df89b93b-e9a2-42c9-892d-18ace7a50832
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057006/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062020&id=d340f0ef-c7f9-4d01-a694-ef4407df7b87
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 )بوابة األهرام(إحياء ذكرى دخول العائلة املقدسة ألرض مصر رغم كورونا 

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/2412976.aspx
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 العسكري املشهدت اتطور
  اعدات الطبية املقدمة من مصر للكونغو الديمقراطية وزامبيا وصول طائرة املس

 ( بوابة األهرام)

 

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/2412759.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 (العربي الجديد )  الجيش املصري ىلع منازل املواطنين بالشيخ زويدسقوط قذائف  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/1/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
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 تطورات املشهد األمني
 )الشروق(  محجوزين بالقليوبية 3مصدر مسئول ينفي تعدي ضابط شرطة ىلع 

 )الشروق( تطهير وتعقيم كافة السجون وزارة الداخلية تواصل 

  

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=01062020&id=d69b7326-ba51-4bff-8d2a-d4072feadd74
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062020&id=2cd77e21-3e14-4661-bdd3-320d9dd666d9
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