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 رــمص
 May 2020 12||  089العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 "سفارتنا فين".. عالقون مصريون بالكويت يحتجون ويضربون عن الطعام  
ـ ساويرس: أز   مشكلة أخرى بمصر  2000مة كورونا تضاف ل
 مليار دوالر 2.77صندوق النقد يوافق ىلع إقراض مصر  
 مصر ستحتاج لدعم إضايف سريع ملواجهة تداعيات كورونا  النقد:صندوق  
 "كوبري يف البلكونة".. نائب العمرانية يكشف تفاصيل "امتداد ترعة الزمر" 
 حلفاء حفتر يدعون لاللتزام بالهدنة والوفاق الليبية ترد: تدخل سافر  
 وزير الدفاع يقرر تأجيل تجنيد عدد من كليات جامعة العريش 
 بدهس ضابط شرطة يف املنصورة بسبب الحظرحبس املحامي املتهم   

 

 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 ،يةات إعالمـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األهرام(مصر وقبرص واليونان يدينون التدخل العسكري التركي يف ليبيا 

 )الشروق( السيسي يهنئ رئيس وزراء العراق ىلع ثقة البرملان وتشكيل الحكومة

 )بوابة األهرام( رحالت استثنائية اليوم إلعادة العالقين يف كندا والكويت 4

 (21)عربي املصريون العالقون

 

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/2405833.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405833.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052020&id=79cc10fd-0c65-49a2-a51c-70f82c58cb09
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052020&id=79cc10fd-0c65-49a2-a51c-70f82c58cb09
http://gate.ahram.org.eg/News/2405785.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405785.aspx
https://arabi21.com/story/1269317/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86
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 )الجزيرة( "سفارتنا فين".. عالقون مصريون بالكويت يحتجون ويضربون عن الطعام

 (الشروق) ن التطوررئيس الوزراء: نأمل أن تشهد العالقات مع العراق مزيدا م

تكنولوجيا املعلومات واالتجار »مصر تشارك يف اجتماع األمن والتعاون بأوروبا حول 
 (املصري اليوم) «بالبشر

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%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%86-%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%86-%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052020&id=6717b30b-314b-443f-abdf-111662bb0f45
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1976960
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 تطورات السياسة الداخلية
 (مصر العربية) مشكلة أخرى بمصر 2000ساويرس: أزمة كورونا تضاف لـ 

 )بوابة األخبار( بنواب املحافظين خاصيصدق ىلع قانون  السيسي

 )الشروق( صحة البرملان: ال يجوز تطبيق حظر كلي.. والتعايش مع كورونا الحل األمثل

 (املصري اليوم) «كورونا»بسبب يوًما  14مصلحة الدمغة واملوازين بالجمالية غلق 

  

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%B1/1542072-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%80-2000-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046329/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046329/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052020&id=3fec2984-ca84-4ddc-85a0-955b1f476b61
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052020&id=3fec2984-ca84-4ddc-85a0-955b1f476b61
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1976759
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار دوالر 2.77صندوق النقد يوافق ىلع إقراض مصر 

 (املال) صندوق النقد : مصر ستحتاج لدعم إضايف سريع ملواجهة تداعيات كورونا

مليون دوالر.. "بنك القاهرة" يوقع اتفاقية قرض مع "بنك االستثمار  100بقيمة 
 )بوابة األهرام( األوروبي"

 )بوابة األخبار(مليارات جنيه  10 بباملوازنة  إضايفيصدق ىلع اعتماد  السيسي

 )بوابة األهرام(( B2تؤكد تصنيفها االئتماني ملصر عند )« موديز»

 )بوابة األهرام(مليار جنيه  2.6البورصة تخسر 

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/3046430/1/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2.77-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046430/1/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2.77-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://almalnews.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9/
http://gate.ahram.org.eg/News/2405870.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405870.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046330/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A8%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-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046330/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A8%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-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2405925.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405925.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405736.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405736.aspx
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 )الوطن( مليون عامل سيستفيدون من الحد األدنى لألجر 25"القطاع الخاص": 

 (املال) مليون دوالر 600البنك األهلى يقود تحالفًا مصرفيًا القتناص قرض بقيمة 

  

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/4755201
https://www.elwatannews.com/news/details/4755201
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%89-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%a7%d9%82/
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 ياملجتمع حورت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة( "منافق وكذاب".. مصريتان يف الحجر الصحي تردان ىلع عمرو أديب

 الصحة

 )بوابة األخبار( فيات 8حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 346الصحة: تسجيل 

 (الوطن)ى عزل للطاقم الطبي "أطباء القاهرة" تطالب الصحة بتخصيص مستشف

 )الوطن( آالف طبيب يمتنعون عن التسجيل يف نظام التكليف الجديد 7

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/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046388/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-346-%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%888-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046388/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-346-%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%888-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4756632
https://www.elwatannews.com/news/details/4755846
https://www.elwatannews.com/news/details/4755846
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 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( ب أمسألف راك 123مترو األنفاق ينقل مليون و

 )الوطن( "كوبري يف البلكونة".. نائب العمرانية يكشف تفاصيل "امتداد ترعة الزمر"

 أخرى

 )بوابة األهرام( انتحار عاطل شنقا داخل منزله بمنطقة الهاويس بالسويس

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/3046615/1/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88123-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046615/1/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88123-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/4756989
https://www.elwatannews.com/news/details/4756989
http://gate.ahram.org.eg/News/2405963.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405963.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
 (21عربي) موقع إيطالي: أبو ظبي تكشر عن أنيابها بليبيا وقد تتدخل مباشرة

 (الجزيرة) حلفاء حفتر يدعون لاللتزام بالهدنة والوفاق الليبية ترد: تدخل سافر

 

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/1269422/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%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%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األهرام( سيارة مخالفة 1922حظر والآالف اخترقوا  5أكثر من الداخلية: ضبط 

 )الوطن( شخصا إلى جنح أمن الدولة إلقامتهم التراويح أىلع سطح منزل 12إحالة 

 )الوطن(حبس املحامي املتهم بدهس ضابط شرطة يف املنصورة بسبب الحظر 

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/2405846.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405846.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4754217
https://www.elwatannews.com/news/details/4754217
https://www.elwatannews.com/news/details/4757484
https://www.elwatannews.com/news/details/4757484
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