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 رــمص
 May 2020 4||  083العدد ||  الصحافة يف نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ية: السيطرة ىلع "أعمال شغب" ملصريين يف مراكز إيواء الداخلية الكويت 
 «تنمية موارد الدولة»مشادة بين هيثم الحريري وفتحي الشرقاوي بسبب  
 % 45توقعات بتراجع املساحات املزروعة بالقطن بنسبة تصل لـ  
 ضابط مصري ينشر صوره مع رفاقه يف طبرق الليبية 
 جنود يف سيناء  8ضباط صف و 3ضباط و 4وإصابة  مقتلالقوات املسلحة:  
 الداخلية املصرية" تنشر صورا "مفبركة" لحادث بسيناءفضيحة.. " 
 منظمات محلية ودولية تطالب بإنقاذ الصحفيين املعتقلين بمصر 
 مصر تستحدث حدودا رابعة بدعوى مواجهة قوى الشر 

 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 

 نشر روابطها. وت 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( وزير الخارجية يتلقى اتصااًل هاتفيًا من نظيره اإليطالي

 )بوابة األهرام( لمرأة والطفلل« كورونا»مم املتحدة ملواجهة األ يف مصر تتحرك

 وأم هارون يهدفان للتطبيع ويجب وقف بثهما 7املحامين العرب: مسلسال مخرج 
 )الوطن(

 )الشروق( وزيرة الهجرة للعالقين بالكويت: ماتصدقوش اإلشاعات

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/3042061/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3042061/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2402878.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402878.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4735530
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052020&id=a1b058eb-2296-4978-986b-e0fbf2ce11ec
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052020&id=a1b058eb-2296-4978-986b-e0fbf2ce11ec
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 )الجزيرة(الداخلية الكويتية: السيطرة ىلع "أعمال شغب" ملصريين يف مراكز إيواء 

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%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( مشروع قانون يفرض رسوما ىلع البنزين والسوالر وعقود الالعبين

 )بوابة األخبار(البرملان يستثني البنزين والسوالر من الرسوم الجديدة 

 )الشروق(« وارد الدولةتنمية م»مشادة بين هيثم الحريري وفتحي الشرقاوي بسبب 

 )بوابة األخبار( سي يوجه باستمرار العمل باملشروعات الكبرىالسي

 )بوابة األهرام( رئيس الوزراء يصل البرملان لعرض أسباب إعالن حالة الطوارئ

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/3041870/1/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041870/1/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041923/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%E2%80%8E
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=e5607cde-ebbc-4b14-8c7d-44b0574dad9a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=e5607cde-ebbc-4b14-8c7d-44b0574dad9a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041976/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041976/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2402697.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402697.aspx
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 )الشروق(نا نواب يطالبون الحكومة بخطة تقشف ملواجهة كورو

 )الجزيرة( الحكومة أم الشعب.. من يتحمل طفرة إصابات كورونا يف مصر؟

  

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=03052020&id=268dc1d6-1566-4a32-a81b-35bdb38032ac
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=268dc1d6-1566-4a32-a81b-35bdb38032ac
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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 قتصاديتطورات املشهد اال
 هرام()بوابة األاألحد مليار جنيه خسائر يف البورصة بختام تعامالت  15

 )بوابة األخبار(األسمنت يواصل مسلسل الهبوط 

 )بوابة األهرام(تحيا مصر لماليين جنيه  10االتحاد املصري للتأمين يتبرع بـ 

بلومبرج: البنوك املصرية قامت بتغطية الجزء األكبر من التدفقات النقدية الخارجة 
 )بوابة األهرام(

 )الشروق( فى مصر لناتج املحلىاالغرفة األمريكية: فيروس كورونا يهدد 

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/2402751.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3042106/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7..-%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/3042106/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7..-%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
http://gate.ahram.org.eg/News/2402036.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402036.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402005.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=6c14d1f4-7542-49a1-8c91-d7b07a9dc907
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=6c14d1f4-7542-49a1-8c91-d7b07a9dc907
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% حال استمرار كورونا حتى منتصف العام 30هالة السعيد: انخفاض االستثمارات 
 )الشروق( املقبل املالي

 )بوابة األهرام( مليارات جنيه أقساط ضمن مبادرة املركزي 8البنك الزراعي يرجئ 

 )بوابة األخبار( وزير املالية: استمرار الصناديق الخاصة ضرورة

 )املصري اليوم(السوق  تنشطيضرب سوق املال.. وعودة األجانب « كورونا»

 )املصري اليوم( مليار جنيه 5.6يتصدر تداوالت األسهم بـ« التجارى الدولى»

 مليون يورو للتصدي للهجرة غير الشرعية 27جهاز تنمية املشروعات: منحة بـ
 )الشروق(

  

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=03052020&id=19815d91-36cc-4590-8b1e-46836ebfad91
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=19815d91-36cc-4590-8b1e-46836ebfad91
http://gate.ahram.org.eg/News/2402844.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402844.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3042117/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3042117/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1974149
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1974149
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1974145
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1974145
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=2ff0e140-9f83-4bd5-aea2-fcd8831ad228
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (21)عربي تبقى منها يف عهد السيسي؟ اماذيف يوم حرية الصحافة العاملي.. 

 (21)عربيهذه الدول العربية يف ذيل قائمة الحريات الصحفية بالعالم 

 (21)عربيانتهاكا ضد الحريات اإلعالمية بمصر الشهر املاضي  26

 مصر العربية() يف اليوم العاملي لحرية الصحافة.. متى يرى عادل صبري النور؟

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/1267330/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1267323/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://arabi21.com/story/1267300/26-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1541299-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%9F
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 الصحة

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 14و.. حالة جديدة لفيروس كورونا 272الصحة: تسجيل 

 )الشروق( % من حاالت كورونا يف مصر بالطاقم الطبي11الصحة العاملية: 

 )بوابة األخبار(للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمي نقابة األطباء تتقدم ببالغ 

 )الوطن( ة الطواقم الطبية"األطباء" تطالب "الصحة" بتفعيل إجراءات حماي

 

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/3042101/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-272-%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%8814-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3042101/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-272-%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%8814-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052020&id=c3da1813-537d-4ab8-aac7-bc20bfb412bf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052020&id=c3da1813-537d-4ab8-aac7-bc20bfb412bf
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041936/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%C2%A0%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%C2%A0%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%C2%A0%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%C2%A0%D8%B6%D8%AF%C2%A0%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%C2%A0%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041936/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%C2%A0%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%C2%A0%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%C2%A0%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%C2%A0%D8%B6%D8%AF%C2%A0%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%C2%A0%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4733790
https://www.elwatannews.com/news/details/4733790
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 مصر العربية() القاهرة يف املقدمة.. قائمة إصابات كورونا يف محافظات مصر

 مؤسسات دينية

 )الوطن( اإلمام الطيب: الخروج للتجمعات مع وجود الوباء مخالفة للشرع

 )بوابة األهرام( مايو 14يف الصالة يوم  انركشايشيخ األزهر وبابا الفاتيكان 

 السياحة

 )الشروق(الحكومة تعتمد ضوابط عودة أنشطة السياحة الداخلية 

ـ  تصلالعناني: فتح فنادق شرم الشيخ والغردقة بطاقة استيعابية   )الشروق(% 05ل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1541312-%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-10-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4734009
https://www.elwatannews.com/news/details/4734009
http://gate.ahram.org.eg/News/2402798.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402798.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=9a00c7d5-bd1a-497e-a974-8a3955936a30
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=9a00c7d5-bd1a-497e-a974-8a3955936a30
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052020&id=c1b1ee1b-384f-4d43-adb7-1634750b4587
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052020&id=c1b1ee1b-384f-4d43-adb7-1634750b4587
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 الزراعة

 )الشروق(% 54لـ توقعات بتراجع املساحات املزروعة بالقطن بنسبة تصل 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار(ترو استكمال جميع مراحل املب السيسيرئيس الوزراء: تكليفات 

 األقباط

 «كورونا»الكنيسة الكاثوليكية بمصر تدعو أبناءها للمشاركة الصالة ملواجهة 
 )بوابة األهرام(

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=03052020&id=f518c1af-7113-4db6-baf8-7caf850fdbea
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052020&id=f518c1af-7113-4db6-baf8-7caf850fdbea
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041943/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041943/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2402863.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
 (21)عربي ضابط مصري ينشر صوره مع رفاقه يف طبرق الليبية

 
 )الوطن( : معظمهم مصريونمسلًحا 126املتحدث العسكري عن قتل 

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/1267239/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/4735578
https://www.elwatannews.com/news/details/4735578
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 )بوابة األهرام( املتحدث العسكري: أحدث غواصة هجومية يف العالم قريبا يف مصر

املتحدث العسكري: تضحيات الشهداء ال تضيع هباء.. وسيطرة أمنية كاملة يف 
 )بوابة األهرام( سيناء

 )الجزيرة( مصر: تنظيم الدولة اإلسالمية يتبنى هجوما ىلع عسكريين بسيناء

 )الجزيرة(الجيش املصري: مقتل مسلحين اثنين يف تبادل إطالق نار يف سيناء 

السيسي: انتصار العاشر من رمضان جسد قدرة املصريين ىلع قهر املستحيل 
 ة األخبار()بواب

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/2402787.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402787.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402909.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402909.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041896/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84
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 )الوطن( جنود يف سيناء 8ضباط صف و 3ضباط و 4وإصابة  قتلمالقوات املسلحة: 

 )بوابة األهرام( ق أول محمد زكي يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضانالفري

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/4733427
https://www.elwatannews.com/news/details/4733427
http://gate.ahram.org.eg/News/2402329.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2402329.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 (21)عربي "والية سيناء" يعلن تدمير مدرعة للجيش املصري برفح

 )الوطن( سنوات 10مليار جنيه لتنمية سيناء يف  600الجمعية املصرية لالستثمار: 

 

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/1267332/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://www.elwatannews.com/news/details/4734222
https://www.elwatannews.com/news/details/4734222
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي فضيحة.. "الداخلية املصرية" تنشر صورا "مفبركة" لحادث بسيناء

 )بوابة األخبار( تبادل إلطالق النار يف بئر العبدمسلًحا يف 18الداخلية| مقتل 

 (21)عربي منظمات محلية ودولية تطالب بإنقاذ الصحفيين املعتقلين بمصر

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/1267371/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041735/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-18-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041735/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-18-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://arabi21.com/story/1267234/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A
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 (21)عربيقام بإخراج أغنية "بلحة".. وفاة فنان مصري داخل محبسه 

 

 )الجزيرة( مصر تستحدث حدودا رابعة بدعوى مواجهة قوى الشر

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/1266980/%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%9F
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