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 رــمص
 June 2020 3||  103العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مصر واإلمارات ترحبان باستئناف مفاوضات وقف إطالق النار بليبيا  
 ي: مصر ترفض استخدام األراضي اليمنية لتهديد السعودية  شكر  
 سنوات السيسي.. االقتصاد من وعود باالنتعاش إلى "اإلنعاش"   
 % من الكمامات باألسواق غير مطابقة للمواصفات  80املستلزمات الطبية:   
 احتفاء ىلع مواقع التواصل بدعوى يف أمريكا ضد السيسي والببالوي   
 جنوب السودان يمنح مصر قاعدة عسكرية.. ما عالقة سد النهضة؟   
 القضاء بمصر يؤجل الحكم بقضية سحب "النياشين" من مرسي   
 تجمهر" خيانة وجريمة مخّلة بالشرف محكمة مصرية تعتبر "ال  

 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

 الرصــد فريق

 

، 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
 )بوابة األهرام( بليبيا استئناف مفاوضات وقف إطالق الناربمصر واإلمارات ترحبان 

 (املصري اليوم) السعوديةلتهديد : مصر ترفض استخدام األراضي اليمنية شكري

 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يؤكد دعم مصر املستمر للشعب اليمني 

 )بوابة األهرام( يجري اتصاالت مع نظرائه بجنوب إفريقيا وتونس وكندا  شكري

 )بوابة األهرام(السيسي يهنئ رئيس دولة ساموا بيوم االستقالل 

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/2413505.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1984102
http://gate.ahram.org.eg/News/2413442.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2413404.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2413318.aspx
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 )الوطن(  مليار دوالر  2.9بـ  يف تنزانيا    ريري" الذي تنفذه مصرمعلومات عن سد "ني  10

 ( 21)عربي أمريكا برحيل والده "عالء مبارك" يربط احتجاجات

 ( 21)عربي "سد النهضة"السودان يؤكد رفضه ألي خطوة أحادية بشأن 

 )الوطن(   رجعوني أدفن أمي  مصري مقيم بدبي يناشد حكومتي مصر واإلمارات باكيا:

 (الشروق) وزير الطيران: مصر جاهزة الستقبال جميع الزوار والسائحين

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/4812350
https://arabi21.com/story/1274632/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87
https://arabi21.com/story/1274620/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4813280
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=4862f612-0e03-44c4-a53a-11810674446e
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 طورات السياسة الداخليةت
 )الوطن(  تجهيز دار للعزل بمستشفى سعاد كفايف الجامعي ملصابي كورونا

 )الوطن( صيادلة يشكون ارتفاع أسعار الكمامات من املوردين رغم قرار توحيد سعرها  

 )الوطن( القومي لرعاية أسر الشهداء" “لـ  مليون جنيه  56البرملان يوافق ىلع  

 ( الشروق)  هيكل: تطبيق الحظر الكلي ملدة يوم واحد سيتسبب يف مشكالت كبيرة

 
  

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/4812305
https://www.elwatannews.com/news/details/4811624
https://www.elwatannews.com/news/details/4811420
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=50d719c0-2972-4d5c-b6ff-090552d21831
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( إعادة دعوى إلغاء تراخيص »أوبر وكريم« للمرافعة

 )بوابة األهرام(   قنصلية مصر بجدة تتواصل مع شركات بالسعودية لتوفير فرص عمل

 األهرام( )بوابة مليارا   415مليارا.. والعجز  529مشروع املوازنة الجديدة.. الفوائد 

 )الوطن( شهرين  خالل % بالبنك األهلي 51الـ مليار جنيه حصيلة شهادة   112

 )الشروق(  2021- 2020بموازنة مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات   7املالية: 

 الشروق()صناديق املعاشات  ر جنيه مساهمات يفمليا 130املالية: 

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/3057371/1/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5--%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85--%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2413192.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2413417.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2413417.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2413417.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4810475
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=f042bf66-48b1-4a10-af49-bdb12ecd4b84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=39fdd49d-884b-483b-8074-ea4321fe1e27
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=39fdd49d-884b-483b-8074-ea4321fe1e27
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=39fdd49d-884b-483b-8074-ea4321fe1e27
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 )بوابة األهرام(  البورصة يف العام الجديدمليارات جنيه إيرادات متوقعة من  5

 ( 21عربي) سنوات السيسي.. االقتصاد من وعود باالنتعاش إلى "اإلنعاش" 

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/2413446.aspx
https://arabi21.com/story/1274692/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (21)عربي إعالميين وصحفيين بمصر 6روس كورونا يحصد أرواح في

 (بوابة األهرام) نقيب الصحفيين ينعى الكاتب الكبير رجائي امليرغني

 ( الجزيرة)والببالوي احتفاء ىلع مواقع التواصل بدعوى يف أمريكا ضد السيسي 

 التعليم 

 )بوابة األخبار(   دقائق  5. وبقيس حرارتي كل  ".وزير التربية والتعليم: "كلنا يف رعب 

 الصحة 

 )بوابة األخبار(هجوم من رواد السوشيال ميديا ىلع منى مينا 

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/1274553/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-6-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2413539.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057121/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%22%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B9%D8%A8%22-..-%D9%88%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%84-5-%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057374/1/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 )بوابة األهرام( حالة وفاة 47و.. إصابة جديدة   1152الصحة: تسجيل 

 ( الشروق)% من الكمامات باألسواق غير مطابقة للمواصفات  80املستلزمات الطبية:  

 ( الوطن) كورونازوجة أحمد فتحي تعلن إصابتها وبناتها بفيروس 

 )الوطن(  "الصحة": وضع رجاء الجداوي ىلع "جهاز تداخلي".. وحالتها غير مستقرة

 )الوطن(  جنيه  700ول الحمام لألطقم الطبية املستشفيات الخاصة: تكلفة دخ

 السياحة 

 وق()الشرفندقا    85ا بالتشغيل إلى  السياحة واآلثار: ارتفاع الفنادق املصرح له

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/2413465.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062020&id=bbdc4e4c-9b17-4bc6-8152-d51ab315cbf3
https://sport.elwatannews.com/ar/1/1/728121/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4812740
https://www.elwatannews.com/news/details/4812983
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=cca7040a-8e85-40cd-82d5-37dcc52f8f95
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=cca7040a-8e85-40cd-82d5-37dcc52f8f95
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062020&id=cca7040a-8e85-40cd-82d5-37dcc52f8f95
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 األقباط

 )الشروق(  كنيسة ومبنى 70الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع  

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=02062020&id=feb12d9a-dd02-41cd-9d16-09b64cabc4fc
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 العسكري املشهدت اتطور
 (الجزيرة) هضة؟ جنوب السودان يمنح مصر قاعدة عسكرية.. ما عالقة سد الن

 

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%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F
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 تطورات املشهد األمني
 ( 21)عربي  ين" من مرسيالقضاء بمصر يؤجل الحكم بقضية سحب "النياش

 ( 21عربي) محكمة مصرية تعتبر "التجمهر" خيانة وجريمة مخّلة بالشرف

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/1274645/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1274671/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81
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