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  .إلعادة إثيوبيا ملفاوضات واشنطن خليجية وساطاتسد النهضة:  
 .البرملان يوافق ىلع تعديل الطوارئو ..صالحيات جديدة للسيسي 
 إعالمي كويتي ملصر: وصلكم صوت العالقين باملالديف ماذا عن العمال؟  
 مليار جنيه للموازنة الجديدة.. وتخفض دعم النفط 974مصر تقترض   
 مصر.. كورونا يعطل قروض تنفيذ السكك الحديدية ومترو األنفاق 
ـ ا   .مليون جنيه لصندوق تحيا مصر 100لقوات املسلحة تتبرع ب
 زويد.الشيخ بمقتل وإصابة جنود من الجيش املصري قرب حاجز "الغولة"  
 .2019األكثر تنفيذا لإلعدام يف  قائمةتتصدر  مصر 

 فى هذا العدد:

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://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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
 )العربي الجديد(  وساطات سودانية وخليجية إلعادة إثيوبيا ملفاوضات واشنطن

 )بوابة األخبار( وصول شحنة املساعدات الطبية املصرية إلى أمريكا

 )الشروق( السفير األمريكي: أشكر حكومة وشعب مصر ىلع اإلمدادات الطبية

 )بوابة األهرام( يستقبل ممثلي هيئة التفاوض السورية املعارضةوزير الخارجية 

 )الشروق( ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا جهود التصدي لكورونا شكري

 )الجزيرة( ىلع خطى السيسي.. ما حقيقة إنشاء عاصمة إدارية يف السودان؟

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/2020/4/20/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/20/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036191/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036191/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=dd83b705-d61a-4b40-8a1b-55628c7875fe
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=dd83b705-d61a-4b40-8a1b-55628c7875fe
http://gate.ahram.org.eg/News/2398538.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398538.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=1d6936ec-a90e-4b93-9edb-2627b1630cb3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=1d6936ec-a90e-4b93-9edb-2627b1630cb3
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
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 (21)عربي إعالمي كويتي ملصر: وصلكم صوت العالقين باملالديف ماذا عن العمال؟

  

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%85%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات السياسة الداخلية
 )اليوم السابع( الطوارئن يوافق ىلع تعديل البرملاو ..سيسيصالحيات جديدة لل

 )بوابة األخبار( من حسابات الحكومةالفالح سقط «: عبد العال»

 )بوابة األخبار( الم سيتغير سياسيا واقتصاديا بعد كوروناعبد العال: شكل الع

 )بوابة األخبار( ربط قاعتي "النواب" و"الشورى" بالبرملان عبر نظام الكونفرانس

 )الشروق( رئيس النواب: الدولة لن تترك أي مواطن عالقا بالخارج

 (21)عربي "اإلخوان" تدشن فعاليات حملة "شعب واحد" ملواجهة كورونا بمصر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-18-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89/4736896
https://www.youm7.com/story/2020/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-18-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89/4736896
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036080/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84---%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036080/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84---%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036009/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036009/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035947/1/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%22-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%22-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035947/1/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%22-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%22-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%E2%80%8E
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=76a03ef1-c8ac-4111-a140-d5641911ce54
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=76a03ef1-c8ac-4111-a140-d5641911ce54
https://arabi21.com/story/1263014/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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 )بوابة األهرام(بوابات تعقيم ذاتي ىلع مداخل األسواق يف أسوان  4تركيب 

  

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/2398609.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398609.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار دوالر احتياطي مصر من النقد األجنبي حالًيا 40وزير املالية: 

 )بوابة األخبار( البرملان يوافق ىلع قانون العالوات الدورية والحوافز للموظفين

 )بوابة األهرام(مليارات جنيه  8% ..واألسهم تفقد 2.7البورصة تتراجع 

 )بوابة األهرام(مليار جنيه لالستثمار بالنقل  52.9تخصيص 

 )الوطن( 2021-2020مارات حكومية يف الري بخطة مليار جنيه استث 8.3السعيد: 

 )الشروق( اقتصادية قناة السويس: مشروعات املنطقة تسير وفقا للمخطط الزمنى

 )الشروق(« تكنولوجيا املعلومات»مليار جنيه مستحقات شركات  5

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/3035943/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035943/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036073/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036073/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2398436.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398436.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398450.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398450.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4711167
https://www.elwatannews.com/news/details/4711167
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=11f1f124-d9e2-4fa9-910a-f88f2fe2900c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=11f1f124-d9e2-4fa9-910a-f88f2fe2900c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=a91b6369-7e70-4de0-a956-eaae8bc461c2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042020&id=a91b6369-7e70-4de0-a956-eaae8bc461c2
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 )املصري اليوم( 2021-2020يف  مصر تتوقع طرح رخص حديد وإسمنت«: رويترز»

 املصري اليوم() 2021-2020%يف 47مصر تخفض دعم املواد البترولية «: رويترز»

 (21ي)عرب مليار جنيه للموازنة الجديدة.. وتخفض دعم النفط 974مصر تقترض 

 )الجزيرة( مصر.. كورونا يعطل قروض تنفيذ السكك الحديدية ومترو األنفاق

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1970912
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1970912
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1970902
https://arabi21.com/story/1263207/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-974-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
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%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الوطن( ألف جنيه وإحالة األزمة للنيابة 250بسبب "نيوتن".. تغريم "املصري اليوم" 

 )بوابة األخبار( اإلرهاب ضدكان جنديا «: ععبد السميعمرو »الم ناعيا األىلع لإلع

 (21)عربي يف زمن كورونا.. فيلم مصري يسيء ملهنة الطب والتمريض

 (خباربوابة األ) «كورونا»وان: العالم يف انتظار نظام دولي جديد بعد أزمة ضياء رش

 )مصر العربية( تشهد بعمرو أديبالسفارة اإلسرائيلية بالقاهرة تس

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/4711487
https://www.elwatannews.com/news/details/4711487
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036084/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7--%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B9---%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036084/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7--%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B9---%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://arabi21.com/story/1263149/%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036320/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A%C2%A0%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1540217-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1540217-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
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 التعليم

 )الجزيرة( معنا ىلع الكوكب؟".. رسالة طفلة مصرية لوزير التعليم"هل تعيش 

 )الوطن( برملاني يطالب وزير التعليم بإعالن خطة تأمين طالب الثانوية العامة

 الصحة

 )بوابة األهرام( حالة وفاة 14إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و 157الصحة: تسجيل 

 )بوابة األخبار( كبائن تعقيم ىلع بوابات مستشفى سيد جالل وحي باب الشعرية

 الصحة العاملية: كورونا لم يصب إال القليل وسرعة انتشاره مرة أخرى محتملة
 )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/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%9F-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%9F-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4711407
https://www.elwatannews.com/news/details/4711407
http://gate.ahram.org.eg/News/2398580.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398580.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036232/1/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036232/1/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4711543
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 )الوطن( "املعتمدية" يعانون: "رافضين يدخلونا الشغل بدون شهادة خلو أمراض"

 الطرق واملواصالت

 )الوطن( النقل: كورونا لن يؤجل مشروعات السكة الحديد واملترو والطرق

 األقباط

 )بوابة األهرام( أسقف طما يعتذر للبابا تواضروس لعمله طقسا مخالفا للكنيسة

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/4711605
https://www.elwatannews.com/news/details/4711605
https://www.elwatannews.com/news/details/4711585
https://www.elwatannews.com/news/details/4711585
http://gate.ahram.org.eg/News/2398501.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398501.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار(مليون جنيه لصندوق تحيا مصر  100بـ تتبرع القوات املسلحة 

 )بوابة األخبار(أنفاق  10قوات حرس الحدود تضبط كميات من األسلحة وتدمر 

 )العربي الجديد(غياب حلفاء حفتر اإلقليميين: بداية انهيار مشروعه 

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/3036078/1/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036078/1/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035887/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-10-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035887/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-10-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/21/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/21/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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 )الرابط(  .. حاجز ال يمكن اختراقهالجمهوريقوات الحرس «.. املهمة»فيلم 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhilalalyoum.com/636667
https://www.alhilalalyoum.com/636667
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 تطورات املشهد السيناوي
تفجير عبوة ناسفة ىلع دورية تابعة وإصابة جنود من الجيش املصري ب مقتل-

 )الرابط(للجيش قرب حاجز "الغولة" شرق مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. 

 )العربي الجديد( ماذا وراء تعمد قطع الكهرباء عن الشيخ زويد؟

 

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/1252814933663703044/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1252814933663703044/photo/1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/21/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/21/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-1
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي 2019دول عربية تتصدر قائمة األكثر تنفيذا لإلعدام يف  3

 
 

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/1263026/3-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-2
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