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 رــمص
 April 2020 27||  078العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 .اإلدارة األميركية تستأنف اتصاالت سد النهضة  
 .اتصاالت أوروبية إلخالء سبيل النشطاء السياسيين يف مصر 
 نائب مصري ملختار جمعة: اترك الدين واشتغل بالسياسة  
 «كورونا»مصر تطلب حزمة مالية من النقد الدولي ملواجهة أزمة   
 .طيارين عسكريين مصريين بحادثة مجهولة 4نباء عن مقتل أ 
 .الجيش املصري يبدأ يف إنشاء جدار إلكتروني ىلع حدود غزة 
 .مرار إضرابهأسرة عالء عبد الفتاح تفطر أمام السجن مع است 
 استنكار حقوقي لعدم شمول املفرج عنهم بمصر ملعتقلي الرأي 

 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 ،إعالميةات ـخدم"
 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( اإلدارة األميركية تستأنف اتصاالت سد النهضة

 )العربي الجديد( غضب إسرائيلي من مسلسل "النهاية" املصري

 )العربي الجديد( اتصاالت أوروبية إلخالء سبيل النشطاء السياسيين يف مصر

 )مصر العربية( صحيفة إسرائيلية: إرسال مساعدات مصرية ألمريكا يغير مجرى التاريخ

)اليوم  عالقا مصريا قادمة من فرانكفورت 141وصول رحلة استثنائية تقل 
 السابع(

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/2020/4/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2020/4/26/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2020/4/26/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/23/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/23/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%85/1540640-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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%85/1540640-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.youm7.com/story/2020/4/26/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84-141-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA/4745115
https://www.youm7.com/story/2020/4/26/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84-141-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA/4745115
https://www.youm7.com/story/2020/4/26/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84-141-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA/4745115
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 )بوابة األخبار( تأجيل رحلة عودة العالقين املصريين بأوكرانيا ألول مايو

 )بوابة األهرام(حلة استثنائية لنقل املصريين العالقين من باريس تسيير ر

 )الشروق( السيسي يهنئ رئيس تنزانيا بمناسبة االحتفال بيوم االتحاد

 ألخبار()بوابة ا تسيير رحلة خاصة لعودة املصريين العالقين بالصين

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/3038538/1/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038538/1/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2399982.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2399982.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=a0e8f2b7-a0d9-4dd5-904e-af1f20283f5c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=a0e8f2b7-a0d9-4dd5-904e-af1f20283f5c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038596/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86..-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038596/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86..-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام( انتصار السيسي: تحرير سيناء عالمة مضيئة يف تاريخ مصر الحديث

 )الوطن( "الوزراء": ناقشنا فكرة الحظر الكلي يف رمضان.. وهذا سبب تراجعنا

 (21)عربي ري بإخفاء حقيقة أرقام كوروناحملة باطل تتهم النظام املص

 (21)عربي نائب مصري ملختار جمعة: اترك الدين واشتغل بالسياسة

 )الشروق( آالف فدان 7مليون متر مربع وأكثر من  3.8التنمية املحلية: استرداد 

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/2399869.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2399869.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4717789
https://www.elwatannews.com/news/details/4717789
https://arabi21.com/story/1264314/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://arabi21.com/story/1264482/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=9d23421b-8a60-4f95-a98f-0e2162196ad5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=9d23421b-8a60-4f95-a98f-0e2162196ad5
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 (21)عربي "الثوري املصري" يهاجم ممارسات الجيش يف ذكرى تحرير سيناء

 (21)عربي دة الناطقة باسمنا"إخوان مصر": فضائية "وطن" هي الوحي

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/1264350/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/story/1264127/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(« كورونا»مصر تطلب حزمة مالية من النقد الدولي ملواجهة أزمة 

 )بوابة األخبار( لدعم القطاعات املركزي: لدينا مرونة يف الحصول ىلع تمويل دولي

 )بوابة األخبار(« كورونا»مليون جنيه ملواجهة  10االتحاد املصري للتأمين يتبرع بـ 

 )بوابة األخبار( انخفاض جديد يف األسمنت

 )الوطن( النقد الدولي يرجح بحث طلب القرض املصري خالل أسابيع

 )الوطن(مليار جنيه اليوم  19ة بقيمة الحكومة تطرح أذون خزان

 )الشروق( املالية: إيراداتنا تأثرت بسبب اإلغالق والظروف االستثنائية الحالية

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/3038473/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038473/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038465/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038465/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3037794/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3037794/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038528/1/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA..-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038528/1/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA..-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/4719072
https://www.elwatannews.com/news/details/4719072
https://www.elwatannews.com/news/details/4717261
https://www.elwatannews.com/news/details/4717261
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=09f1d174-e6bd-4299-a2d8-12b309bf1595
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=09f1d174-e6bd-4299-a2d8-12b309bf1595
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 )الشروق( طارق عامر: االحتياطات النقدية ملصر تتحمل صدمات كورونا ملدة عامين

CIB  املصري اليوم( مليون دوالر 35 بقيمة% من بنك كيني ٥١يستحوذ ىلع( 

 (21)عربي "؟RFIماذا يعني طلب مصر قرضا من صندوق النقد بآلية "

 )الوطن( مليار دوالر"؟ 12“الـ قبل توقيع اتفاق جديد.. متى تسدد مصر قرض 

 )املصري اليوم( مجدًدا« النقد الدولى»بنك استثمار: ال ضرورة القتراض مصر من 

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=26042020&id=dd3dc0bd-9a1b-41e0-b6a6-2c0405d360bd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=dd3dc0bd-9a1b-41e0-b6a6-2c0405d360bd
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1971705
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1971705
https://arabi21.com/story/1264349/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-RFI
https://www.elwatannews.com/news/details/4719095
https://www.elwatannews.com/news/details/4719095
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1972201
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1972201
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 )الشروق( 2020% يف الربع األول من 13.5تراجع صادرات مصر من األدوات الصحية 

 (21)عربي اذا لجأت مصر لصندوق النقد الدولي وليس للسندات والصكوك؟مل

  

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=26042020&id=9a9ef5d7-bd77-4b22-9092-0f388f359549
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=9a9ef5d7-bd77-4b22-9092-0f388f359549
https://arabi21.com/story/1264380/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( السيسي يوجه بتحقيق التنسيق اإلعالمي بين مؤسسات الدولة

 )الشروق(مليس الحديدي: صندوق النقد الدولي مكان جيد جدا لالقتراض 

 )بوابة األخبار( إنذار لنقيب التمثليين لشطب رمضان لتمزيقه جواز السفر املصري

 التعليم

 )اليوم السابع(مة أكدت ضرورة انعقاد امتحانات الثانوية العامة : الحكوشوقي

 الصحة

 )الشروق( وفاة أمين املخازن بمستشفى النجيلة بعد إصابته بكورونا

 

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/3038483/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038483/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=f9a03399-49f9-424a-bdba-86391e622310
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=f9a03399-49f9-424a-bdba-86391e622310
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038293/1/%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038293/1/%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2020/4/26/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/4745134
https://www.youm7.com/story/2020/4/26/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/4745134
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25042020&id=863e1771-8c32-4762-8422-ab0cf916456f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25042020&id=863e1771-8c32-4762-8422-ab0cf916456f
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 )بوابة األخبار( حاالت وفاة 10حالة كورونا.. و 215الصحة: تسجيل 

 )بوابة األهرام( حالة إصابة بـ"كورونا" 14الوادي الجديد: محافظ 

 )الوطن( "كارفور" يعلن ثاني إصابة بكورونا بين موظفيه.. ويغلق فرع داون تاون

 السياحة

 )الشروق( السياحة: إلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية بسبب تسريح العمالة

 )الشروق( دوالر.. والحلول بطيئة ملياريالسياحة تنزف.. الخسائر تقترب من 

 الزراعة

 )الجزيرة( كورونا تدفع أكبر منتج للقمح يف العالم إلى وقف التصدير

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/3038529/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-215-%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%8810-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038529/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-215-%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%8810-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2400121.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400121.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4719081
https://www.elwatannews.com/news/details/4719081
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=1185b895-3322-4b4f-8740-7838536ff3f5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=1185b895-3322-4b4f-8740-7838536ff3f5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=67232dc9-1a40-4966-b0d9-23ca03adf005
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042020&id=67232dc9-1a40-4966-b0d9-23ca03adf005
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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 الطرق واملواصالت

 خبار()بوابة األ ساعة 24كامل الوزير: املوانئ البحرية املصرية تعمل ىلع مدار 

 )الشروق(مليارات جنيه يف ميناء اإلسكندرية  6بـ وزير النقل: إنشاء محطة أرصفة 

 أخرى

 )الوطن( سما املصري أمام النيابة: اإلخوان وراء الشكاوى ضدي

 )العربي الجديد( استخفاف بأرواح جيش مصر األبيض... ُعّزل يف مواجهة كورونا

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/3038477/1/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=c9898a0d-a05f-4811-9cb3-7da5e7b31ab8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=c9898a0d-a05f-4811-9cb3-7da5e7b31ab8
https://www.elwatannews.com/news/details/4719335
https://www.elwatannews.com/news/details/4719335
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2020/4/24/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2020/4/24/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%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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 العسكري املشهدتطورت 
 )العربي الجديد( مجهولة طيارين عسكريين مصريين بحادثة 4مقتل أنباء عن 

 لدفاع العربي()االجيش املصري وزارة الدفاع الفرنسية تعلن تنفيذ تدريبًا عابرًا مع 

 )العربي الجديد( الجيش املصري يبدأ يف إنشاء جدار إلكتروني ىلع حدود غزة

 )بوابة األخبار(بعض املشروعات يتابعان « شعراوي»و« العصار»

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/2020/4/26/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/26/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-
http://www.defense-arabic.com/2020/04/26/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038744/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A--%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038744/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A--%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 )بوابة األخبار( لتحرير سيناء 38نئ السيسي بمناسبة الذكرى الـوزير الدفاع يه

 )بوابة األهرام(قائد الحرس الجمهوري األسبق: قواتنا املسلحة ىلع عهدها 

 (21)عربي دول عربية تعتزم املشاركة بمناورات تركية بـ"املتوسط"

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/3037372/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%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%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8038-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3037372/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%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%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8038-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://gate.ahram.org.eg/News/2399937.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2399937.aspx
https://arabi21.com/story/1264532/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
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 تطورات املشهد السيناوي
ء عن تفجير كاسحة الغام للجيش املصري يف مدينة رفح. أعلن تنظيم والية سينا-

 )الرابط(

 
لواحدة لجريدة النبأ التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية صورة من النشرة اإلخبارية -

 )الرابط(. العبد، شمال سيناءقرب من بير من الهجمات األخيرة بال

رفح بالقرب من اليه تابعة للجيش املصري صور من هجوم بالعبوات الناسفة ىلع -
 )الرابط(ش. الحظ أن السيارة املستهدفة تحمل أجهزة تشويي سيناء شمال

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/1254257875549118464/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1253614004863488000/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1253614004863488000/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1254008994504617984/photo/4
https://twitter.com/Oded121351/status/1254008994504617984/photo/4
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 )بوابة األخبار( يكتب: سيناء يف القلب والوجدان« جمال حسين»

 )بوابة األخبار(هالي أرض الفيروز مشروعات قومية لخدمة أ 4تنمية سيناء| 

 )بوابة األخبار(تنمية سيناء| مستشفيات كبرى لخدمة أهالي أرض الفيروز 

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/3038508/1/-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86--%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8--%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038508/1/-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86--%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8--%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038230/1/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038230/1/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038150/1/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038150/1/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 )املصري اليوم( مليار جنيه 600دراسة: اإلنفاق ىلع تنمية سيناء تجاوز الـ

  

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/1972244
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1972244
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 تطورات املشهد األمني
 )العربي الجديد(أسرة عالء عبد الفتاح تفطر أمام السجن مع استمرار إضرابه 

 (21)عربي سجينا بمصر وتجاهل للمعتقلين السياسيين 4011إفراج عن 
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