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 رــمص
 May 2020 14||  091العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 ز ملصر صحيفة أملانية عن سد النهضة: قفزة إلثيوبيا واستفزا 
 تكشف خطة التعايش مع كورونا « الصحة»مراحل..  3تنفذ ىلع  
 مصر: محادثات مع صندوق النقد لطلب قرض آخر هو الثاني خالل شهر  
 كورونا.. شهادات قاتمة عن تردي األوضاع الصحية بمصر  
 طبيب مصري يفقد بصره نتيجة ضغط العمل بمستشفى العزل  
 مفكر مصري: السيسي شّكل فرق موت بسيناء لفرض صفقة القرن  
مصدر مسئول ينفي إجبار األجهزة األمنية ملواطنة مسيحية ىلع اعتناق  

 قتلهااإلسالم و

 لعدد:فى هذا ا

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 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )مصر العربية( صحيفة أملانية عن سد النهضة: قفزة إلثيوبيا واستفزاز ملصر

 )الجزيرة( شاهد: سودانيون يف مصر يطالبون بالعودة ويشكون من تعامل الشرطة

 )بوابة األخبار( اًل هاتفيًا من رئيس جنوب أفريقيايتلقى اتصا« السيسي»

 )بوابة األهرام( خالل هذه الفترة مصريألفا  16سنعيد أكثر من رئيس الوزراء: 

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%B1/1542272-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9---%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542272-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9---%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3048581/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%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-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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/3048581/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%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-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2406474.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406474.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( البرملانإجراءات وقائية إضافية ب«.. كورونا»بعد تأكيد إصابة نائبة بـ

 )بوابة األخبار(تطالب ببيانات أعضائها املتوفين واملصابين بكورونا « الصيادلة»

 )بوابة األهرام( قطاعات ممنوعة من العودة إلى العمل حتى انتهاء كورونا 5

 )مصر العربية( تكشف خطة التعايش مع كورونا« الصحة»مراحل..  3تنفذ ىلع 

  

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/3048559/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-..-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3048559/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-..-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3048667/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%C2%A0%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%C2%A0-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%C2%A0%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%C2%A0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%C2%A0%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3048667/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%C2%A0%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%C2%A0-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%C2%A0%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%C2%A0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%C2%A0%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2406734.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406734.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542301-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84--%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%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%B1/1542301-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84--%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الجزيرة( مصر: محادثات مع صندوق النقد لطلب قرض آخر هو الثاني خالل شهر

 )الشروق(صندوق النقد يدرس تقليص فترة سداد حافز كورونا يف مصر 

 )الشروق( أشهر 7البنك املركزي: احتياطي مصر من النقد األجنبي يغطي االستيراد 

 )الوطن( راتبا سنويا.. لن تدفع أي ضرائب ىلع دخلك ألف جنيه 24ملن يتقاضى 

 )الشروق(مليون جنيه  650يرتبون قرضا بقيمة  وبنوك أخرىاألهلي املصري 

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%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=e9b9c390-a5d3-4ddf-ad11-7d0ccca2e0b7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=e9b9c390-a5d3-4ddf-ad11-7d0ccca2e0b7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=6ba0997f-990a-4b83-b46e-62b83fea64f2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=6ba0997f-990a-4b83-b46e-62b83fea64f2
https://www.elwatannews.com/news/details/4760742
https://www.elwatannews.com/news/details/4760742
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=f2a7c103-4b23-4bd4-a655-20bbfc969096
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=f2a7c103-4b23-4bd4-a655-20bbfc969096
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 )الوطن( ألف جنيه متوسط اإلنفاق الكلي لألسرة املصرية سنويا 51اإلحصاء: 

 )الوطن( أشهر 3ت رأسمالية أجنبية ملصر يف هولندا يف الصدارة.. قائمة تدفقا

 )الشروق( 2020فى  املصرييتوقع تباطؤ االقتصاد  األوروبيالبنك 

 )املصري اليوم( مليار جنيه 100يضم املقاوالت ملبادرة الـ« املركزي»

 )بوابة األهرام( مليارات جنيه 9يفقد املال  ورأس .البورصة.تراجع مؤشرات 

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/4763123
https://www.elwatannews.com/news/details/4763123
https://www.elwatannews.com/news/details/4762632
https://www.elwatannews.com/news/details/4762632
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=6e2159de-83d0-434f-adcb-a358a34ffdb8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=6e2159de-83d0-434f-adcb-a358a34ffdb8
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1977642
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1977642
http://gate.ahram.org.eg/News/2406579.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406579.aspx
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم

 )املصري اليوم( مايو 18مد فترة تسليم املشروعات البحثية حتى «: التعليم»

 الصحة

اء تطالب بزيادة عدد مستشفيات العزل وتخصيص مستشفى للطواقم الطبية األطب
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 12وحالة جديدة لفيروس كورونا..  338الصحة: تسجيل 

 )الشروق(من الطاقم الطبي واإلداري بكورونا  19مستشفى املطرية: إصابة 

 ن()الوط بالجيش األبيض".. وفاة طبيب بعزل األقصر 10"الشهيد رقم 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1977498
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1977498
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3047428/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3048543/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-338-%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%88-12-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3048543/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-338-%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%88-12-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=948541a3-d0f4-4c49-9818-13ae34c95b79
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052020&id=948541a3-d0f4-4c49-9818-13ae34c95b79
https://www.elwatannews.com/news/details/4762922
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 (21)عربي كورونا.. شهادات قاتمة عن تردي األوضاع الصحية بمصر

 )بوابة األهرام( وفاة مدير مستشفى األقصر العام السابق بفيروس كورونا

 )الجزيرة( مستشفى مصري يلقي جثة ضحية كورونا خارجه لساعات )فيديو(

 )الجزيرة( طبيب مصري يفقد بصره نتيجة ضغط العمل بمستشفى العزل

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/1269853/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2406625.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406625.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84
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 السياحة

 (21)عربي ل متواصل بمصر بعد نقل "كباش الكرنك" إلى ميدان التحريرجد

 الزراعة

 )مصر العربية( مصر تواجه السيناريو األسوأ من كورونا بتخزين القمح

 الطرق واملواصالت

 )الوطن( حارات و"هنشيل بيوت" 7وزير النقل يكشف خطة تطوير الدائري: سيصبح 

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/1269918/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542283-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542283-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://www.elwatannews.com/news/details/4762919
https://www.elwatannews.com/news/details/4762919
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 )الوطن(وزير النقل عن كوبري الزمر: مش هنبص لعمارة ونهمل مشروع قومي 

 (21)عربي ضحايا "كوبري" يف مصر يكّذبون املسؤولين باألدلة

 األقباط

 )الوطن( قبطيا بليبيا 21ذكرى عودة جثامين 

 )بوابة األخبار(. كذب اإلسالم.قبطية ترد ىلع إدعاءات إجبارها ىلع 

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/4762788
https://www.elwatannews.com/news/details/4762788
https://arabi21.com/story/1270001/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B0%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/4762928
https://www.elwatannews.com/news/details/4762928
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3047439/1/%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-..-%D9%83%D8%B0%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3047439/1/%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-..-%D9%83%D8%B0%D8%A8
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 العسكري شهداملتطورت 
 (21)عربي مفكر مصري: السيسي شّكل فرق موت بسيناء لفرض صفقة القرن

 )الجزيرة( ملاذا تحاصر مصر نفسها يف شرق املتوسط؟

 

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/1269940/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%9F
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 تطورات املشهد السيناوي
 )بوابة األهرام(التطوير باملحافظة محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال 

 )بوابة األهرام( رئيس الثروة السمكيةيناء يستقبل محافظ جنوب س

 

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/2406668.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406668.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406666.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406666.aspx
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 تطورات املشهد األمني
إجبار األجهزة األمنية ملواطنة مسيحية ىلع اعتناق اإلسالم مصدر مسئول ينفي 

 الشروق() وقتلها

 

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=13052020&id=a4fc17e3-9711-4f8f-8e7a-79e438a11bf7
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 6 .................................................................................................................................. الزراعة
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 6 ....................................................... مرص تواجه السيناريو األسوأ من كورونا بتخزين القمح )مرص العربية(

 6 .......................................................................................................................... والمواصالت الطرق

 6 ................................. حارات و"هنشيل بيوت" )الوطن( 7وزير النقل يكشف خطة تطوير الدائري: سيصبح 

وع قومي )الوطن(
 7 ............................................. وزير النقل عن كوبري الزمر: مش هنبص لعمارة ونهمل مشر

بون المسؤولي   باألدلة )
ّ
ي مرص يكذ

ي ضحايا "كوبري" ف   7 ............................................................... (21عرنر

 7 .......................................................................................................................................... األقباط

 7 ..................................................................................... قبطيا بليبيا )الوطن( 21ذكرى عودة جثامي   

 7 ......................................................... عاءات إجبارها عىل اإلسالم.. كذب )بوابة األخبار(قبطية ترد عىل إد

 8 ............................................................................................................. تطورت المشهد العسكري

ي  ل فرق موت بسيناء لفرض صفقة القرن )عرنر
ّ
 8 ............................................ (21مفكر مرصي: السيسي شك

ق المتوسط؟ )الجزيرة( ي رسر
 8 ......................................................................... لماذا تحاض مرص نفسها ف 

 9 ............................................................................................................ شهد السيناويتطورات الم

 9 ...................................................... محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال التطوير بالمحافظة )بوابة األهرام(

وة السمكية )بوابة األهرام(  9 ......................................................... محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الثر

  
 10 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي إجبار األجهزة األمني
وق(مصدر مسئول ينق   10 .................. ة لمواطنة مسيحية عىل اعتناق اإلسالم وقتلها )الشر
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