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 رــمص
 April 2020 30||  081العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

بعدما لجأت مجددا لصندوق النقد.. هل كشف كورونا هشاشة االقتصاد  
 املصري؟ 

ـ طبوعة مصرية تصف البطل سليمان الحلبي م   القاتل املأجور" “ب
 تواضروس: سيناء ُأهملت لفترة واالهتمام بها سيكون إضافة للوطن  
 مصر: تهدفون إلقامة ديكتاتورية عسكرية يف ليبيا  تركيا ردا ىلع اتهامات 
 وزير الدفاع يقرر تأجيل تجنيد عدد من كليات جامعة العريش  
 منظمة حقوقية: وباء االستبداد وكورونا يعصفان بسجناء مصر  
 مجلس الوزراء يوافق ىلع قرار السيسي بالعفو عن بعض السجناء 

 

 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
 )بوابة األهرام( القادة األفارقةمشاركة السيسي فى قمة مصغرة مع عدد من 

 )املصري اليوم( وزراء الخارجية العرب يبحثون مواجهة إسرائيل بضم الضفة الغربية

 )الوطن( "الغرف التجارية": ال تسريح للعمالة املصرية بالخليج منذ أزمة كورونا

 )الجزيرة( سيون يف ميناء ضبا السعوديتركتهم السفينة ورحلت.. مصريون من

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/2401400.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401400.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973216
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973216
https://www.elwatannews.com/news/details/4722603
https://www.elwatannews.com/news/details/4722603
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 السياسة الداخليةتطورات 
 )بوابة األخبار( تعرف ىلع موعد عودة حركة الطيران املنتظم إلى مطار القاهرة

 )بوابة األخبار(يهنئ السيسي بعيد العمال « عبدالعال»

 )بوابة األخبار(سبة االحتفال بعيد العمال رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمنا

 )بوابة األخبار(ركيب بوابات تعقيم طلب إحاطة إللزام املراكز التجارية بت

 )اليوم السابع( الجديد والواديشروعات بسوهاج والبحر األحمر ملتخصيص أراٍض 

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/3039970/1/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039970/1/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039855/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%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%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039855/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%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%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039840/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%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%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039840/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%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%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039815/1/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039815/1/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89/4750585
https://www.youm7.com/story/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89/4750585
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 )الوطن( عبد الغفار: تخصيص مستشفى بكل جامعة لعزل مصابي 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/4722648
https://www.elwatannews.com/news/details/4722648
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بعدما لجأت مجددا لصندوق النقد.. هل كشف كورونا هشاشة االقتصاد املصري؟

 (الجزيرة)

 )بوابة األخبار(لتأمين الصحي لمليون دوالر أمريكي تمويل من البنك الدولي  400

 )بوابة األخبار(لليوم الرابع انخفاض األسمنت 

 )الوطن( مايو 10مد تقديم إقرار القيمة املضافة إلكترونيا عن فبراير حتى 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/4/29/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039953/1/400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039953/1/400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040102/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%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/3040102/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%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/4722573
https://www.elwatannews.com/news/details/4722573
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 )بوابة األهرام( واجهة "كورونا"ملماليين جنيه  01بـ أكتوبر تتبرع  6جامعة 

 )بوابة األهرام( ق النقد ليس له أي تأثيرات سلبيةرئيس الوزراء: البرنامج مع صندو

 مليار دوالر.. مصر واألمم املتحدة تسعيان لتنفيذ برنامج ملجابهة كورونا 1.2بقيمة 
 )بوابة األهرام(

 )املصري اليوم( «إي فاينانس»تتعاقد مع « التعاون للبترول»

 )الشروق( % تراجعا فى مبيعات رمضان30عضو بشعبة املواد الغذائية: 

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/2401350.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401350.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401232.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401232.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401197.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973258
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973258
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29042020&id=cf8c318c-2b07-4e10-8ebb-0b2ff0231acc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29042020&id=cf8c318c-2b07-4e10-8ebb-0b2ff0231acc
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الوطن( ىلع أي وسيلة إعالمية مصرية"اإلعالميين" تقرر منع ظهور رامز جالل 

 )الوطن( عن "رامز ": ال نفكر يف وقفه ويحقق أىلع نسب مشاهدة MBCمجموعة 

 (21)عربي مطبوعة مصرية تصف البطل سليمان الحلبي بـ"القاتل املأجور"

 الصحة

 )بوابة األهرام( وفاة 21إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 226تسجيل «: الصحة»

 )بوابة األخبار(وزير الصحة تعلن مالمح الخطة العامة للتعايش مع 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/4722699
https://www.elwatannews.com/news/details/4722699
https://www.elwatannews.com/news/details/4721964
https://www.elwatannews.com/news/details/4721964
https://arabi21.com/story/1266385/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2401383.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401383.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039959/1/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9..-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039959/1/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9..-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 )بوابة األخبار( «كورونا»الصحة تصدر تعريفا جديدا لتشخيص مرضى فيروس 

 )بوابة األخبار(عزل الأطباء نفسيين للعمل يف مستشفيات بتطالب « الصحة»

 مؤسسات دينية

 )املصري اليوم( شيخ األزهر يقرر ندب محمد الضويني أميًنا لهيئة كبار العلماء

 الزراعة

 )بوابة األخبار(ألف طن حتى اآلن  579ألف فدان قمح وتوريد  893حصاد «: الزراعة»

 طاألقبا

 )الشروق( تواضروس: سيناء ُأهملت لفترة واالهتمام بها سيكون إضافة للوطن

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/3039964/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039964/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040333/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%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/3040333/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%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://www.almasryalyoum.com/news/details/1973256
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973256
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040041/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9---%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-893-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-579-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040041/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9---%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-893-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-579-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29042020&id=40bb6a3e-eb6d-4f0e-aa38-41eb01813691
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29042020&id=40bb6a3e-eb6d-4f0e-aa38-41eb01813691
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 )الوطن( تواضروس عن منتقدي قرار غلق املساجد والكنائس: مبدأ خالف تعرف

 أخرى

 )الوطن(مفيض توشكى.. مخزون استراتيجي للمياه والثروة السمكية 

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/4724082
https://www.elwatannews.com/news/details/4724082
https://www.elwatannews.com/news/details/4719799
https://www.elwatannews.com/news/details/4719799
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 العسكري املشهدتطورت 
 تركيا ردا ىلع اتهامات مصر: تهدفون إلقامة ديكتاتورية عسكرية يف ليبيا

 )الجزيرة(

 )الجزيرة( حفتر تركيا تتعهد بالدفاع عن طرابلس ضد ديكتاتورية

 )بوابة األخبار( الجيزة والسويسبالقوات املسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم 

 

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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039871/1/%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%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039871/1/%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%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( تأجيل تجنيد عدد من كليات جامعة العريشيقرر وزير الدفاع 

 )بوابة األهرام( محافظ جنوب سيناء يناقش سرعة االنتهاء من املشروعات الخدمية

 )املصري اليوم( مواطًنا بجنسيات أخرى 88تسمح بتجنس « خليةالدا»باألسماء.. 

 

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/1973328
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973328
http://gate.ahram.org.eg/News/2401434.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401434.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973329
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973329
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي منظمة حقوقية: وباء االستبداد وكورونا يعصفان بسجناء مصر

 )بوابة األخبار( وزير الداخلية يؤكد أهمية العمل املشترك لدفع املسيرة الوطنية

 )بوابة األخبار(عن بعض السجناء العفو ب السيسيمجلس الوزراء يوافق ىلع قرار 

 )املصري اليوم( ٢٠١٩يف « عشماوي»جامعة عين شمس: إنهاء خدمة زوجة 

 

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/1266341/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039969/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039969/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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