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 رــمص
 May 2020 1||  082العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي ينعى شهداء بئر العبد: يد الغدر نالت من أبنائنا األبطال  
  الغرفة األمريكية: كورونا تضرب قطاعي النقل البحري والجوي يف مصر 
 "االختيار".. الدراما يف خدمة الحاكم!  
 لإلهمالستشفى امللنا يموتون".. مرضى كورونا يحاولون مغادرة "أطفا 
 .أزمة "سد النهضة" تدفع مصر لصيانة الترع بتكاليف باهظة  
 .العبد بئرأسماء قتلى الجيش املصري يف حادث # 
 .العبد _بئر# ارات ىلع مناطق محيطة بغ الطيران الحربي املصري يشن 
 .ناشط عالء عبد الفتاحمنظمة تطالب باإلفراج الفوري عن ال 40 

 

 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 األخبار(انتهاك للقانون  ء لضم املستوطنات بالضفة الغربيةشكري: أي إجرا

 )بوابة األهرام(السيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من رئيس وزراء باكستان 

 )بوابة األخبار(فضح اإلخوان  السعودي وزير الشئون اإلسالمية عابد:عالء 

 ي اليوم()املصر مطار مرسى علم يستقبل طائرة املصريين العالقين بجزر املالديف

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/3040672/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D8%A3%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040672/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D8%A3%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2401663.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401663.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040548/1/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF---%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040548/1/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF---%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973678


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 May 2020 1 || 082العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن( السيسي ينعى شهداء بئر العبد: يد الغدر نالت من أبنائنا األبطال

 )بوابة األخبار(« العار سيالحق اإلرهابيين»مجلس الوزراء ناعيا شهداء الجيش: 

 )بوابة األخبار( ءحادث ببئر العبد بشمال سيناالبرملان يدين 

 )الوطن( "املحامين" تشترط الحصول ىلع الثانوية العامة للقيد بها

 )الشروق(إلجازة القضائية إلنجاز املؤجالت نادي القضاة يرد ىلع مطالب إلغاء ا

  

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/4726623
https://www.elwatannews.com/news/details/4726623
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040759/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4---%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86..-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D9%86%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040759/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4---%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86..-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D9%86%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040796/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040796/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%E2%80%8E
https://www.elwatannews.com/news/details/4726491
https://www.elwatannews.com/news/details/4726491
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=61a70382-fe00-4b00-8c55-0c43de1978e2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=61a70382-fe00-4b00-8c55-0c43de1978e2
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق( يف مصر يالجوو يكورونا تضرب قطاعي النقل البحرالغرفة األمريكية: 

 )بوابة األخبار(يعقد اجتماعا مع رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  مدبولي

 )بوابة األخبار(رار تراجع األسمنت لليوم الخامس استم 

 )الوطن("مستثمري الغاز": قرض صندوق النقد يدعم برامج التنمية 

 )الشروق( مليار جنيه 21تطرح أذون خزانة بقيمة « املالية»

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=01052020&id=34038935-d4f2-4679-b8c3-3c21c661d4b7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01052020&id=34038935-d4f2-4679-b8c3-3c21c661d4b7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040433/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040433/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040687/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040687/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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
https://www.elwatannews.com/news/details/4725543
https://www.elwatannews.com/news/details/4725543
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=0d600f11-3295-4e09-8b4c-94eab986bca8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=0d600f11-3295-4e09-8b4c-94eab986bca8
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 )الشروق( 2019عام  % نسبة املشتغلين بشكل دائم خالل66.2املركزي لإلحصاء: 

)املصري  «كورونا»مليون وظيفة دائمة بسبب  200العالم قد يفقد «: اإلحصاء»
  اليوم(

تنفيذًا لخطة صندوق النقد  الدولة موظفيالحكومة تكذب شائعة تسريح عدد من 
 )اليوم السابع(

 )اليوم السابع( تقليص مخصصات الصحة والتعليم فى املوازنة العامةاملالية تنفى 

 )اليوم السابع( تأجيل تحصيل فواتير الغاز ملدة ثالثة أشهر تنفيالحكومة 

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=30042020&id=1758ea6d-d39c-4127-a2fb-41ca0a916dd9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=1758ea6d-d39c-4127-a2fb-41ca0a916dd9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973393
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973393
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973393
https://www.youm7.com/story/2020/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D9%8B/4752213
https://www.youm7.com/story/2020/5/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/4752231
https://www.youm7.com/story/2020/5/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/4752231
https://www.youm7.com/story/2020/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/4752219
https://www.youm7.com/story/2020/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/4752219
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة( "االختيار".. الدراما يف خدمة الحاكم!

  )املصري اليوم( «مصر MBC»ليس لنا سلطة ىلع : «رامز»عن « األىلع لإلعالم»

 التعليم

 )الوطن( طلب إحاطة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب جائحة كورونا

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/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973410
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973410
https://www.elwatannews.com/news/details/4724604
https://www.elwatannews.com/news/details/4724604
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 الصحة

 )بوابة األخبار( وفاة 12و حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. 269تسجيل 

 خبار()بوابة األ من املخالطين 17وعزل القاهرة إصابة عميد طب أسنان 

بسبب اإلهمال  يورونا يحاولون مغادرة مستشفى مصر"أطفالنا يموتون".. مرضى ك
 )الجزيرة(

 )بوابة األخبار( إصابة أسرة كاملة بفيروس كورونا ونقلهم ملستشفى الحجر الصحي

 )الوطن( نقابة األسنان تطالب باملساواة مع "البشريين" يف مكافأة االمتياز

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/3040664/1/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-269-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..%D9%8812-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040664/1/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-269-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..%D9%8812-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040605/1/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%84-17-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040577/1/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040577/1/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4727463
https://www.elwatannews.com/news/details/4727463
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 )بوابة األهرام( صحة جنوب سيناء: إصابة أسرة بفيروس كورونا يف شرم الشيخ

)مصر  الصحة تكشف تفاصيل أول تجربة حقن ببالزما املتعافين ملريض كورونا
 العربية(

 الزراعة

 )العربي الجديد( أزمة "سد النهضة" تدفع مصر لصيانة الترع بتكاليف باهظة

 مؤسسات دينية

وقلب  عاما ىلع إنشاء األزهر.. الطيب: ذكرى عزيزة ىلع قلبي 1080بمناسبة مرور 
 )الشروق( كل مسلم

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/2401889.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401889.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1541055-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1541055-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1541055-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/30/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/30/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=ffa18570-4b87-4bb3-b3f2-873569e3c06d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=ffa18570-4b87-4bb3-b3f2-873569e3c06d
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 السياحة

عن تصريح الهاللي بأن فرعون موسى اسمه وليد: بقوله يا دكتور خليك « حواس»
 )الشروق( يف شغلك

 )الشروق( %3خفض أسعار الفائدة ىلع قروض السياحة بنسبة ي «املركزي»

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األهرام( انهيار إحدى كمرات كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر

 )العربي الجديد(ماليين  103التحقيق يف استيالء رئيس ميناء اإلسكندرية ىلع 

 األقباط

 )بوابة األهرام( الكنيسة األرثوذكسية تنعى شهداء الوطن

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=30042020&id=4612fef5-bc2f-470f-904d-0936825ea079
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=4612fef5-bc2f-470f-904d-0936825ea079
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=ab3270f9-f0c1-4913-b5d4-d6ea0d7dde59
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=ab3270f9-f0c1-4913-b5d4-d6ea0d7dde59
http://gate.ahram.org.eg/News/2401882.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401882.aspx
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-103-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-103-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2401897.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2401897.aspx
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 )العربي الجديد( إصابات بفيروس كورونا بين الكهنة 4الكنيسة املصرية تسجل 

 )الشروق( شهداء بئر العبد: مصر صامدة يف وجه اإلرهاب يرئيس اإلنجيلية ينع

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/society/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-4-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-4-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01052020&id=547d69e0-cfd9-4282-accb-3b07505ea145
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01052020&id=547d69e0-cfd9-4282-accb-3b07505ea145
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 العسكري املشهدتطورت 
جنود فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة جنوب  8وإصابة ضابط وضابط صف و لمقت

 )موقع وزارة الدفاع املصرية( مدينة بئر العبد

 )الجزيرة( انهيار كوبري بالقاهرة.. واتهامات للهيئة الهندسية يف الجيش

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25456
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25456
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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 )الدفاع واألمن العربي( البحرية جاهزة ملراقبة حظر األسلحة إلى ليبيا” إيريني“

 )الدفاع واألمن العربي( مصراتهالوفاق تحتج بشأن تحليق طائرتين عسكريتين فوق 

 )بوابة األخبار(لعالي العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع التعليم ا

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sdarabia.com/2020/04/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%ad/
https://sdarabia.com/2020/04/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%ad/
https://sdarabia.com/2020/04/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%ac-%d9%84%d8%af%d9%89-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%a8%d8%b4/
https://sdarabia.com/2020/04/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%ac-%d9%84%d8%af%d9%89-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%a8%d8%b4/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040553/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040553/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 تطورات املشهد السيناوي
م، عن مقتل جندي 2020أبريل  29أعن تنظيم والية سيناء يوم األربعاء املوافق -

 )الرابط(ه غرب مدينة "رفح". من الجيش املصري إلطالق قناص النار علي

سيناء بعد  مناطق محيطة ببئر العبد شمالي طائرات مصرية تشن غارات ىلع-
 )الجزيرة(. تفجير مدرعة للجيش

، أول إصابة بكورونا يف محافظة م2020 إبريل 30املوافق  يوم الخميسُسّجلت، -
  )العربي الجديد( .مصر شمال سيناء شرقي مصر بعد أشهر من دخول الفيروس

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/1255508256220471296/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1255508256220471296/photo/1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد األمني
 )الشروق( هداء القوات املسلحةوزارة الداخلية تنعى ش

 (21)عربي يب وتهديد بمصر ملنتقدي تعامل الحكومة مع كوروناحمالت تره

 (الوطن)بعد عرضه يف "االختيار"  2013وزير الداخلية السابق يروي محاولة اغتياله 

 (21)عربي منظمة تطالب باإلفراج الفوري عن الناشط عالء عبد الفتاح 40

 

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=30042020&id=172630cf-64e2-452b-9a2c-fec8bed637d0&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=172630cf-64e2-452b-9a2c-fec8bed637d0&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
https://arabi21.com/story/1266594/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4726665
https://arabi21.com/story/1266603/40-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
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م، عن مقتل جندي من الجيش المرصي إلطالق 2020أبريل  29نظيم والية سيناء يوم األربعاء الموافق أعن ت-

 11 .................................................................................. قناص النار عليه غرب مدينة "رفح". )الرابط(

 العبد شمالي سيناء بعد تفجئ  مدرعة للجيش. )الجزيرة(-
 11 .. طائرات مرصية تشن غارات عىل مناطق محيطة ببئر

ي مرص بعد 2020ابريل  30ُسّجلت، يوم الخميس الموافق -
فى ي محافظة شمال سيناء رسر

م، أول إصابة بكورونا فن

ي الجديد( وس مرص. )العربر  11 ............................................................................... أشهر من دخول الفئ 

  
 12 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

وق(  12 ........................................................................ وزارة الداخلية تنىع شهداء القوات المسلحة )الشر

ي   12 .......................................... (21حمالت ترهيب وتهديد بمرص لمنتقدي تعامل الحكومة مع كورونا )عربر

ي "االختيار" )الوطن( 2013وزير الداخلية السابق يروي محاولة اغتياله 
 12 .................................. بعد عرضه فن

ي  40  12 .............................................. (21منظمة تطالب باإلفراج الفوري عن الناشط عالء عبد الفتاح )عربر

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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