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 رــمص
 June 2020 5||  105العدد ||  يف الصحافة  نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 "الخدمات الصحية": انسحاب كل املستشفيات الخاصة من تسعيرة كورونا   
 مصر تعلن إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج  
 ما مخاطر انتفاع "صندوق مصر السيادي" بمنطقة قلعة صالح الدين؟   
 الجنيه املصري يهبط ألدنى مستوى يف سبعة أشهر   
 الطب  ب البرملان يناقش قانون يتيح لطالب العسكرية املفصول االلتحاق   
 برفح مقتل ضابط وعنصرين أخرين من قوات الجيش املصري   
 الببالوي يتسلم دعوى رفعها ضده محمد سلطان بمحكمة يف واشنطن  
 إعادة قاتل سوزان تميم إلى الحبس رغم عفو السيسي عنه  

 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 ومعلومـرص اريرـتقو

  "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( الصينيوزير الخارجية يجري اتصاال هاتفيا مع نظيره 

 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يبحث مع نظيره األردني آخر التطورات الفلسطينية 

 )بوابة األهرام(شارك يف اجتماع لالئتالف الدولي ملكافحة داعش وزير الخارجية ي

 )بوابة األهرام(دول العالم الصديقة لالسيسي: حريصون ىلع تقديم املساعدة 

 ( الشروق) مصر تدين تفجير مسجد يف العاصمة األفغانية 

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/2424138.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2424074.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2424083.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2424053.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062020&id=992123d0-004d-41bc-894c-20740a18cd9a
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 طورات السياسة الداخليةت
 )بوابة األهرام( مشروع إضاءة ميدان التحرير بعد تطويرهرئيس الوزراء يتفقد 

 )الوطن(  ناستشفيات الخاصة من تسعيرة كورو": انسحاب كل امل "الخدمات الصحية

 (الشروق) برملاني: اإلصرار ىلع إجراء امتحانات الثانوية يحتاج إلى توضيح 

 )الجزيرة(  إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارجمصر تعلن 

 ( بوابة األخبار) روناال صحة لتوقف العمل بمشروع الضبعة النووية بسبب كو

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/2424148.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4815716
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062020&id=2cd2ade1-b807-45ec-8c43-1ac7ff3dd89b
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3058806/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%A0%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 ( 21عربي ) ما مخاطر انتفاع "صندوق مصر السيادي" بمنطقة قلعة صالح الدين؟ 

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/1275479/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 طورات املشهد االقتصاديت
 )الوطن(  دقيقة 30قروش يف أقل من  5الدوالر يرتفع 

 (21)عربي  الجنيه املصري يهبط ألدنى مستوى يف سبعة أشهر

 (الوطن) البرملان يناقش تعديل قانون السجل التجاري

 )الوطن(  طنا 160"البترول": احتياطي البحر األحمر من مادة الفلين سيانيت يبلغ 

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/4816574
https://arabi21.com/story/1275470/%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%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4818602
https://www.elwatannews.com/news/details/4818587
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 ( مصر العربية) يوًما جديدة وراء القضبان | عادل صبري.. صحفي حبسته الكلمة 45

 التعليم 

 )الوطن( كورونا نواب البرملان ينقسمون حول إجراء امتحانات الثانوية بسبب 

 الصحة 

 )الوطن(  "للوقاية من "كورونا ء: ال يوجد بروتوكول هيئة الدوا

 )بوابة األخبار(  وفاة 38وحالة جديدة لفيروس كورونا..   1152الصحة: تسجيل 

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%B1/1544184-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A--45-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4818035
https://www.elwatannews.com/news/details/4818005
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3058687/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1152-%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%88-38-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9


5 | P a g e  

 موجز الصحافة 
 June 2020 5 || 105العدد 

 

 

 

 

 

 

 ( )الوطن ضائهاإصابة مؤكدة بكورونا بين أع 40"أطباء األسنان" تعلن تسجيل 

 مؤسسات دينية 

)بوابة    ي": تحديثها يتضمن ركوع الالعب لصنم ج" األزهر" يجدد تحذيره من لعبة " باب
 األهرام(

 (الشروق) األزهر الشريف يدين التفجير اإلرهابي بمسجد بأفغانستان

 السياحة 

 )الشروق( يره األملاني استئناف حركة السياحةبحث مع نظ العناني ي



 األقباط

 )الوطن(  الكنيسة تقدم مالبس واقية لألطقم الطبية ملواجهة كورونا

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/4818701
https://www.elwatannews.com/news/details/4818701
https://www.elwatannews.com/news/details/4818701
http://gate.ahram.org.eg/News/2424006.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2424006.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05062020&id=e728b292-9ea8-49d1-9e76-aa4356220e9b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062020&id=41691e51-79ce-4ed9-a72e-9f0f492f055f
https://www.elwatannews.com/news/details/4818077
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 العسكري املشهدت اتطور
 )الجزيرة(  بيين ومرتزقةأردوغان: لن نترك ليبيا تحت رحمة انقال

 لجزيرة()ا  ارحل يا سيسيوشريف ال هعبد اللشاهد:  

 ( 21)عربي يد بدور تركيا اإليجابي يف ليبيااألمريكي يف طرابلس يشالسفير 

البرملان يناقش قانون يتيح لطالب العسكرية املفصول االلتحاق بكليات الطب  
 ( 24)القاهرة 

 

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%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1274846/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.cairo24.com/2020/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A/
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 السيناويتطورات املشهد 
أعلن تنظيم والية سيناء مسئوليته عن االشتباكات التي دارت باألمس مع قوات  -

تابعة للجيش املصري يف قرية "الذيبة" غرب مدينة رفح، وكشف التنظيم عن  
ي باإلضافة الي وقوع عدد من  مقتل ضابط وعنصرين أخرين من قوات الجيش املصر

 )الرابط( اإلصابات. 

مليون   26شرم الشيخ" بقيمة  –السيسي يوافق ىلع قرض لتمويل طريق "النفق 
 (هرام)بوابة األ دينار كويتي

 (بوابة األخبار) محافظ شمال سيناء: توفير تقاوي القمح بنصف الثمن

 
 

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/1268620832839884800
http://gate.ahram.org.eg/News/2413955.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3058746/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 تطورات املشهد األمني
 ( 21)عربي عها ضده محمد سلطان بمحكمة يف واشنطنالببالوي يتسلم دعوى رف

 )درب( بالغ من خالد علي للمطالبة بنقل حازم حسني إلحدى املستشفيات الخاصة  

 زيرة( )الجإعادة قاتل سوزان تميم إلى الحبس رغم عفو السيسي عنه 

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/1275482/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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