
                                

 موجز الصحافة

 

 

 

 

 

 

 

 رــمص
 May 2020 7||  086العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 مصر توجه خطابا بشأن تطورات سد النهضة إلى مجلس األمن  
 شعبة املستوردين: ال يوجد مبرر لفرض رسوم يف الوقت الراهن  
 مليار دوالر بنهاية ديسمبر املاضي 112.7ارتفاع الدين الخارجي إلى  
 أشهر من العام املالي 8% من مصروفات الدولة أول 40الفوائد تقتنص  
 ملقاه أمام مستشفى.. مصرية مصابة بكورونا تشعل منصات التواصل  
 تقرير يرصد رؤية جماعة اإلخوان ألهمية سيناء وُسبل تنميتها  
 نيويورك تايمز: بعد تنازلها عن الجنسية املصرية.. اإلفراج عن ريم دسوقي  
 عفو عن بعض السجناءمجلس الوزراء يوافق ىلع قرار السيسي بال 

 

 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 باتبوا
 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
 )الشروق(مصر توجه خطابا بشأن تطورات سد النهضة إلى مجلس األمن 

 )بوابة األخبار(شكري ونظيره اإلستوني يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون 

 )بوابة األخبار(ة جنوب أفريقيا سامح شكري يتلقى اتصااًل هاتفيًا من وزيرة خارجي

 )بوابة األخبار(ل مجموعة لتحريض صندوق النقد ضد مصر أيمن نور يشك

  بوابة األخبار() رحالت لعودة العالقين من اإلمارات وعمان ونيجيريا 3: الطيران

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=07052020&id=03bca89e-875b-424f-9afe-d3f06adc10e1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=03bca89e-875b-424f-9afe-d3f06adc10e1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043729/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043729/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043643/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043643/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043593/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043593/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044072/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-3-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044072/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85..-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-3-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%8E
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 )بوابة األخبار( فقي: قضية سد النهضة ال تقل أهمية عن أزمة كورونامصطفى ال

 (مصر العربية) تقرير: إثيوبيا تعتزم بناء سد جديد لتوفير املياه العذبة

 

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/3044065/1/%D8%AF.-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A--%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044065/1/%D8%AF.-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A--%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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%85/1541614-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9%C2%A0
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن( مدن جامعية 01بـ الوزراء: جميع عالقي الكويت سيعودون والحجر الصحي 

 )الوطن( الحكومة تعلن قرارات جديدة ملجابهة كورونا بعد ساعات

  

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/4744095
https://www.elwatannews.com/news/details/4744095
https://www.elwatannews.com/news/details/4744383
https://www.elwatannews.com/news/details/4744383
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق( ل اجتماعاته االسبوع املقبلصندوق النقد يدرج مصر علي جدو

 بة األهرام()بوا شعبة املستوردين: ال يوجد مبرر لفرض رسوم يف الوقت الراهن

دخرات غير مستغلة بالبنوك أبو العينين يطالب الحكومة باستثمار تريليون جنيه م
 )بوابة األهرام(

 )الوطن( "مصر السيادي" و"كونكورد" يطلقان صندوقا لالستثمار يف الرعاية الصحية

 )املال( أشهر 8تريليون جنيه إصدارات أوراق دين حكومية يف  2.45: «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=06052020&id=4db1c1b9-93dd-46cc-bb23-2025c5d69304
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052020&id=4db1c1b9-93dd-46cc-bb23-2025c5d69304
http://gate.ahram.org.eg/News/2403846.aspx
محمد%20أبو%20العينين%20يطالب%20الحكومة%20باستثمار%20تريليون%20جنيه%20مدخرات%20غير%20مستغلة%20بالبنوك%20لدفع%20التنمية
https://www.elwatannews.com/news/details/4741791
https://www.elwatannews.com/news/details/4741791
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-2-45-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-2-45-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7/
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 )بوابة األهرام( سراج الدين: أزمة "كورونا" تنعكس باإليجاب ىلع االقتصاد املصري

 )املال(تتوقع عدم تحصيل أرباح من البنك املركزي العام املالي الجاري « املالية»

 )املال(مليار دوالر بنهاية ديسمبر املاضي  112.7ارتفاع الدين الخارجي إلى 

 )املال(أشهر من العام املالي  8% من مصروفات الدولة أول 40الفوائد تقتنص 

 (املصري اليوم) من موظفيها يف مصر 700تسّرح « أوبر»

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/2403987.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403987.aspx
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%b5-40-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84-8-%d8%a3/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%b5-40-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84-8-%d8%a3/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1975510
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 مليار دوالر.. تعرف ىلع تفاصيل القرض الجديد ملصر من صندوق النقد 2.7بقيمة 
 (مصر العربية)

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%B1/1541608-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-2-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
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 ياملجتمعحور ت املاتطور
 اإلعالم

 (21)عربي مرتضى منصور البن سلمان: يرضيك بث املسخرة كل يوم؟

 )الجزيرة( ميس الحديدي بسبب العالقين يف الكويتللانتقادات الذعة 

 التعليم

 )بوابة األخبار( «األوائل بعد كورونا.. والكل ماشي ورانا ١٠بقينا من الـ»طارق شوقي: 

 )بوابة األخبار( ؟مجانية التعليم: هل يكون للجميع طارق شوقي يتساءل عن

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/1267894/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043817/1/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%A1%D9%A0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043817/1/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%A1%D9%A0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043795/1/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%E2%80%8E%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043795/1/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%E2%80%8E%D8%9F
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 الصحة

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 17حالة جديدة لفيروس كورونا.. و 387الصحة: تسجيل 

 )بوابة األهرام(" بالغربية املنشاويالكلى بـ "عزبة  الصحيتنفيذ العزل 

 )الوطن( يف اليوم 040الـ الوزراء: زيادة املصابين متوقعة ومن الوارد تخطي حاجز 

 (الجزيرة) منصات التواصلملقاه أمام مستشفى.. مصرية مصابة بكورونا تشعل 

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/3043814/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-387-%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%8817-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043814/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-387-%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%8817-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2404015.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2404015.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4744083
https://www.elwatannews.com/news/details/4744083
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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 )الوطن(وزيرة الصحة تعين مديرا جديدا ملستشفى حميات إمبابة 

 (الوطن) % من األطباء يرفضونه75وعدالة النظام التكليف الجديد يفتقد الطاهر: 

 مؤسسات دينية

 )بوابة األهرام( تحسين األوضاع الصحية بدال من تطوير األسلحة منشيخ األزهر: البد 

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/4743837
https://www.elwatannews.com/news/details/4743837
https://www.elwatannews.com/news/details/4744326
http://gate.ahram.org.eg/News/2403994.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403994.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار(حدود الحماية قائد القوات البحرية: سنظل ىلع العهد دائمًا يف 

 (21عربي) األمم املتحدة تؤكد وجود مرتزقة لدعم حفتر يف ليبيا

 

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/3043515/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043515/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1268224/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 شهد السيناويتطورات امل
 (21)عربي تقرير يرصد رؤية جماعة اإلخوان ألهمية سيناء وُسبل تنميتها

 )بوابة األخبار( يوجه بمواصلة التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء« السيسي»

 )املال( للمناطق الصناعية بمدينة بئر العبد« تسليم مفتاح»السيسي وجه بـ 

 (الوطن) مليار جنيه لتنمية سيناء 600ر خصصت برملاني: مص

 

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/1268168/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043809/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3043809/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://almalnews.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%80-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://almalnews.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%80-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://www.elwatannews.com/news/details/4743579
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 تطورات املشهد األمني
مصر ) اإلفراج عن ريم دسوقينيويورك تايمز: بعد تنازلها عن الجنسية املصرية.. 

 (العربية

 

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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