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 رــمص
 April 2020 28||  079العدد ||  يف الصحافة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصرينشرة 

 

 "التعاون الخليجي" ومصر يرفضان تحركات "االنتقالي" بعدن  
 بعد طلب قرض ملواجهة كورونا.. هاشتاج "ارحل يا سيسي" يتصدر تويتر  
 مطالب من مصر بملياري دوالر بعد انهيار تسوية إلسالة الغاز  
 "بعد أسبوعين عذاب".. وفاة أول صحفي مصري بكورونا وإصابة أطفاله  
 « كورونا»بب تعلق العمل بأحد مصانعها بس« نستله مصر» 
 رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال يف بعض مناطق سيناء  
 تدمير عربة "كوجار" للجيش املصري ومقتل من كان ىلع متنها من الجنود 
 أشهر 3السيسي يعلن حالة الطوارئ يف البالد ملدة   
 وفد من الكونجرس األمريكي يزور شمال سيناء 

 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
 (21)عربي "التعاون الخليجي" ومصر يرفضان تحركات "االنتقالي" بعدن

 )بوابة األهرام(ن سلطنة عمان تسيير رحلة استثنائية لنقل املصريين العالقين م

 )الجزيرة( عالقون يف بنغالديش: السفارة تتجاهل مساعدتنا وال نملك ثمن الطعام

 )بوابة األخبار(الخارجية  لوزارةالعمل بمكاتب التصديقات التابعة استئناف 

  

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/1264716/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2400711.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400711.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%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%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2400666.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400666.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( «كورونا»رئيس الوزراء: عازمون ىلع امُلضي لتعويض تداعيات 

 )الشروق( ألف جنيه للجمعية الجغرافية 470ماليين و 3وزير األوقاف يعتمد صرف 

 )الجزيرة( بعد طلب قرض ملواجهة كورونا.. هاشتاج "ارحل يا سيسي" يتصدر تويتر

 )الشروق( س مستمرةمصدر: أعمال التطوير يف مطار سفنك

 (مصر العربية) املظاهرات من جديد ىلع املنطقة العربية؟بعد كورونا.. هل تهب 

  

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/3038777/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038777/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=4ba93682-14f4-41ca-b10b-2bb43b9d1214
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=4ba93682-14f4-41ca-b10b-2bb43b9d1214
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%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-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%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-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=24461520-f410-46dd-9dc4-0e9ee006bb04
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=24461520-f410-46dd-9dc4-0e9ee006bb04
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%85/1540743-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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 تطورات املشهد االقتصادي
 (21عربي) مطالب من مصر بملياري دوالر بعد انهيار تسوية إلسالة الغاز

 )الشروق( مليارات دوالر من صندوق النقد 3مصدر حكومي: مصر تعتزم الحصول ىلع 

 )الشروق(مليارات جنيه  7تطرح سندات خزانة بقيمة « املالية»

 )بوابة األهرام( اليوم تباين مؤشرات البورصة بختام تعامالت

 )بوابة األخبار(تها % من طاق60ير العقاري تعمل بـ "التشييد والبناء": شركات التطو

 )الوطن(ع الحجز ىلع املمولين واملسجلين الضرائب تصدر تعليمات بآلية رف

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/1264717/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=31c9a115-e06f-4241-b396-44562c5acbc6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=31c9a115-e06f-4241-b396-44562c5acbc6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=13c93988-4f82-422f-a289-5aab26e9d3fb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=13c93988-4f82-422f-a289-5aab26e9d3fb
http://gate.ahram.org.eg/News/2400617.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400617.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400650.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400650.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4720482
https://www.elwatannews.com/news/details/4720482
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 الوطن()مليون جنيه من منحة العمالة غير املنتظمة  400 فالبريد: صر

 (مصر العربية) مزايا استعانة مصر بصندوق النقد يف مواجهة كورونا :«بلومبرج»

 
  

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/4719773
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1540764-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF--%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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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (21عربي) ر تطالب النائب العام بوقف برنامج "رامز""الصحة النفسية" بمص

 (زيرةج)ال أطفاله"بعد أسبوعين عذاب".. وفاة أول صحفي مصري بكورونا وإصابة 

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/1264740/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87
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 (21عربي) هل ترضخ مصر لضغوط إسرائيل بوقف مسلسل "النهاية"؟

 التعليم

 )الوطن(التعليم تحذر من الغش الجماعي يف امتحانات "أولى وثانية" ثانوي 

 )الوطن( أبريل الجاري 30الجامعات مستمرة يف الدراسة عن بعد حتى 

 الصحة

 )الوطن( ممرضا أصيبوا بفيروس كورونا 50نقيب التمريض: 

 )بوابة األخبار( كورونا ال يعانون من أعراض ي% من مصاب80: السيسيمستشار 

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/1264757/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4720235
https://www.elwatannews.com/news/details/4720235
https://www.elwatannews.com/news/details/4720290
https://www.elwatannews.com/news/details/4720290
https://www.elwatannews.com/news/details/4720216
https://www.elwatannews.com/news/details/4720216
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039188/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--80--%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%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039188/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--80--%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%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%E2%80%8E
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 )بوابة األخبار( ن طاقم أول مستشفى مصري لعزل مرضى كوروناوفاة حالة ثانية بي

 )بوابة األخبار(حالة وفاة  20و. .حالة جديدة لفيروس كورونا 248الصحة: تسجيل 

 )بوابة األهرام(أيام  10"صحة الغربية": مد فترة الحجر الصحي بقرية "صفط تراب" 

 )الوطن( % من إصابات األطقم الطبية بكورونا من خارج املستشفيات88الصحة: 

 )املصري اليوم( «كورونا»بسبب  تعلق العمل بأحد مصانعها« نستله مصر»

 السياحة

 )الوطن( %25نقيب السياحيين: مصر يف حاجة لعودة السياحة ولو بنسبة إشغال 

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/3038750/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038750/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038969/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-248-%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%8820-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038969/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-248-%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%8820-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2400714.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400714.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4720392
https://www.elwatannews.com/news/details/4720392
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1972480
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1972480
https://www.elwatannews.com/news/details/4720311
https://www.elwatannews.com/news/details/4720311
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 )بوابة األهرام( ا ميدان التحرير"العناني" يتفقد أعمال ترميم الكباش تمهيدا لنقله

 ام()بوابة األهرعوامل إلنقاذ القطاع السياحي خالل "كورونا" 4السياحة تحدد 

 األقباط

 )الوطن( الحكومة تعيد "القساوسة والشمامسة" ملظلة التأمينات واملعاشات

 )اليوم السابع( مصادر كنسية: إصابة ثالث كاهن بكورونا بعد كاهني قنا ودمياط

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/2400621.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400621.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2400668.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4719699
https://www.elwatannews.com/news/details/4719699
https://www.youm7.com/story/2020/4/28/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7/4747217
https://www.youm7.com/story/2020/4/28/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7/4747217
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( توزيع املاسكات الطبية ىلع املواطنين مجانًاالقوات املسلحة 

 )الشروق( العصار وشعراوي يتابعان تصنيع األتوبيسات الكهربائية

 )الشروق( وزيرا اإلنتاج الحربي والبيئة يبحثان إزالة نفايات مناطق الحجر الصحي

  

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/3038914/1/%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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038914/1/%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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=92e5d5c3-8beb-4166-901b-96aa4989cce4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=92e5d5c3-8beb-4166-901b-96aa4989cce4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28042020&id=5826a4fa-c0ac-4a36-9b78-2c79f2c01c3b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28042020&id=5826a4fa-c0ac-4a36-9b78-2c79f2c01c3b
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 ويتطورات املشهد السينا
 (الشروق)رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال يف بعض مناطق سيناء 

 (الرابط) لجنودمن اىلع متنها للجيش املصري ومقتل من كان  "كوجار"عربة تدمير 

 

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=28042020&id=2d118276-7d20-4bad-82a9-472e4867e1cc
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9+%22%D9%83%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%22+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84+%D9%85%D9%86+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF&sa=X&ved=2ahUKEwjiwc-96YrpAhVNilwKHSnKBVkQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=wmtQf3VVibxv_M
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األخبار( أشهر 3السيسي يعلن حالة الطوارئ يف البالد ملدة 

 
 

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/3039145/1/%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%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039145/1/%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%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

وق(رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجو  ي بعض مناطق سيناء )الشر
 9 .................................................. ال فن

 9 .................................... تدمير عربة "كوجار" للجيش المرصي ومقتل من كان عىل متنها من الجنود )الرابط(

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي البالد لمدة 
 10 ......................................................... أشهر )بوابة األخبار( 3السيسي يعلن حالة الطوارئ فن
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