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 رــمص
 May 2020 8||  087العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 .معركة سد النهضة لألمم املتحدة وإثيوبيا تتحضر لحملة مضادة 
 مليارات دوالر.. االحتياطي األجنبي يفشل أمام كورونا 8تراجع أكثر من  
 ئيس األركان يتفقد عددا من األكمنة واإلرتكازات بشمال سيناءر 
 .الواليات املتحدة األمريكية توافق ىلع عقد تطوير للجوية املصرية 
 .وزير الدفاع االمريكي يشيد بالدعم املصري ملواجهة كورونا 
 الطيران الحربي يقصف بؤر ملسلحين بالشيخ زويد. 
 يا وتعتزم ترحيله للقاهرة.. ما القصة؟أوكرانيا تعتقل مصر 
 وفاة معتقل مصري واشتباه يف إصابته بكورونا 

 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
 )العربي الجديد( معركة سد النهضة لألمم املتحدة وإثيوبيا تتحضر لحملة مضادة

 )بوابة األهرام(الخارجية ترحب باإلعالن عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 

 )بوابة األخبار( الجمعة.. مصر للطيران تبدأ عودة العالقين بالسعودية

 )بوابة األخبار( مايو ١٥و ١٢ملصريين بكندا يومي م رحلة لعودة العالقين ايتنظ

 )الجزيرة(مصريون: اعتبرونا بضاعة وأعيدونا يف سفن شحن  عالقون

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/politics/2020/5/7/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/7/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2404317.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2404317.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044518/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AC%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044518/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AC%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044501/1/-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%A1%D9%A2-%D9%88%D9%A1%D9%A5-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044501/1/-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%A1%D9%A2-%D9%88%D9%A1%D9%A5-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%E2%80%8E
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(لحظر حتى آخر رمضان لرئيس الوزراء: استمرار اإلجراءات الحالية 

 )بوابة األهرام(ستخدام املجتمعي لهيئة إستاد القاهرة السيسي يوجه بإتاحة اال

 )الوطن( سنسمح بعودة السينما واملسارح "الوزراء":

 )الشروق( حاكم االبتدائية واالقتصاديةموظفا بامل 25853العدل: ترقية 

 )الشروق( ألف كرتونة مواد غذائية لألسر املتضررة من كورونا 50توفر « مصر جأورن»

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/3044329/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044329/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2404399.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2404399.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4746666
https://www.elwatannews.com/news/details/4746666
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052020&id=937de23f-7c5b-4a34-82f8-d9ae28fcbd85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052020&id=937de23f-7c5b-4a34-82f8-d9ae28fcbd85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=91b727a0-5423-4b5f-9c47-2d01c32bf4ef
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=91b727a0-5423-4b5f-9c47-2d01c32bf4ef
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 قتصاديتطورات املشهد اال
 )بوابة األهرام( مليار دوالر بنهاية إبريل 37االحتياطي النقدي يهبط إلى 

 )بوابة األخبار(مليار جنيه يف جلسة نهاية األسبوع  9.9البورصة املصرية تخسر 

 )بوابة األخبار( حن الجويللش« مصر للطيران»مليون جنيه إضافية لـ 100الحكومة: 

 )بوابة األخبار(خالل شهرين ونصف « كورونا»مليار جنيه ملواجهة  40املالية: أنفقنا 

 )بوابة األخبار(مليار جنيه يف القطاع العقاري املصري  100ضخ استثمارات بأكثر 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/2404353.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2404353.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044361/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-9.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044361/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-9.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044306/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044306/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044410/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044410/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044128/1/%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044128/1/%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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تريليون جنيه بنهاية فبراير  1.91ارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية بالبنوك إلى 
 )بوابة األهرام(

 )بوابة األخبار(مليار جنيه عجز يف املوازنة العامة  75وزير املالية: 

 )بوابة األهرام(مليار دوالر قيمة صادرات مصر خالل الربع الثاني  7.13البنك املركزي: 

تريليون جنيه نهاية فبراير  4.187البنك املركزي: ارتفاع حجم السيولة املحلية إلى 
 )الشروق(

 )الشروق( 2020-2019شهور من  6مليار دوالر حجم تجارة مصر خالل  47.2املركزي: 

 )اليوم السابع(% 1 عميل يقوم بسداد أيعن  الضريبيالحكومة: رفع الحجز 

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/2404486.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044339/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044339/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2404458.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2404458.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=c43e2d7b-3324-4995-9181-f0a5e6c429bf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=b676ca91-eb3a-474d-8cdb-b2dcd984d03e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=b676ca91-eb3a-474d-8cdb-b2dcd984d03e
https://www.youm7.com/story/2020/5/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF/4764228
https://www.youm7.com/story/2020/5/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF/4764228
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 )مصر العربية(ر.. االحتياطي األجنبي يفشل أمام كورونا مليارات دوال 8 كثر منأتراجع 

 )املصري اليوم( تثير الجدل بالبرملان« االتصاالت والبريد»خسائر 

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%B1/1541691-%D8%A8%D9%808-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1541691-%D8%A8%D9%808-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1975720
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1975720
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 يحور املجتمعت املاطورت
 اإلعالم

 )الوطن( مسلم: لن أسامح من صّوت ملرسي.. وكل إرهابي إخواني

 الصحة

 )بوابة األخبار( وفاة 13حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 393الصحة: تسجيل 

 : ما زلنا يف مرحلة التفاوض للحصول ىلع عقار "ريمديسيفير"السيسيمستشار 
 )الوطن(

 مؤسسات دينية

 )الشروق( شيخ األزهر: محمد الضويني رئيسا ألكاديمية تدريب األئمة والوعاظ

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/4745880
https://www.elwatannews.com/news/details/4745880
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044454/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-393-%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%8813-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044454/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-393-%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%8813-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4747029
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=7b15da80-7432-444b-bc80-f02a244c78b2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052020&id=7b15da80-7432-444b-bc80-f02a244c78b2
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 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( أيام 4غلق جزئي لكوبري الجيزة املعدني ملدة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044403/1/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044403/1/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األهرام(بشمال سيناء  واإلرتكازاتيتفقد عددا من األكمنة رئيس األركان 

 )الدفاع العربي( املصريةلجوية لتوافق ىلع عقد تطوير  الواليات املتحدة األمريكية

 )بوابة األخبار( وزير الدفاع االمريكي يشيد بالدعم املصري ملواجهة كورونا

 )الدفاع العربي( الغواصة األملانية امُلنضمة للبحرية املصريةإمكانيات 

 

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/2404347.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2404347.aspx
http://www.defense-arabic.com/2020/05/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82-2/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82-2/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044555/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%C2%A0%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044555/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%C2%A0%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.defense-arabic.com/2020/05/06/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-209-1400mod-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/06/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-209-1400mod-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
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 تطورات املشهد السيناوي
ستهدف بؤر ألشيخ زويد وا مدينة فوق قام الطيران الحربي املصري بالتحليق-
 )كهرباء الشيخ زويد(ضخمة. وسماع صوت انفجارات  أطرافهاىلع  مسلحينلل
يد لوحة كهرباء هندسة وتجد إحاللجارى العمل ىلع  التواليىلع  الثانيليوم ل-

  )كهرباء الشيخ زويد(. الشيخ زويد

 

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/moee.eg/posts/3555306997829615?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/3555306997829615?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/3555045944522387?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/3555045944522387?__tn__=-R
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 املشهد األمني تطورات
 )الجزيرة( أوكرانيا تعتقل مصريا وتعتزم ترحيله للقاهرة.. ما القصة؟

 )العربي الجديد( استمرار حبس مدير "تنسيقية الحريات" رغم قرار إخالء سبيله

 ي الجديد()العرب بيان النيابة بقضية حبش: تسرع لتغطية مسؤولية الداخلية

 )بوابة األخبار(ىلع تعديل "حالة الطوارئ"  السيسيالجريدة الرسمية تنشر تصديق 

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%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87
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