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 رــمص
 May 2020 15||  092العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة من السيسي  
  ساويرس يفتح النار ىلع نفسه«.. اايا كورونا مثل اإلنفلونزضح» 
 مليارات دوالر أخرى يف طريقها ملصر 9بعد ملياري صندوق النقد..  
 شيخ األزهر يهاجم "باشا" و"بيه": ألقاب خّيلت ألصحابها أنهم متميزون  
 نخنوخ يتحدى كورونا ويقيم حفل زفافه وسط أقاربه وأصدقائه  
 رقاطة شبحية جديدة من طراز جوويند وزير الدفاع يدشن ف 
 الشريف تدفع ثمن فيديوهاته عن الجيش هعبد اللنيويورك تايمز: عائلة  
 أيام 3إغالق معبر رفح البري بشمال سيناء بعد فتحه استثنائيا  

 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
 )الشروق( الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة من السيسي

 )بوابة األخبار( وزيرة الهجرة تنعي الجالية القبرصية يف مصر بسبب وفاة رئيسها

 رام()بوابة األه شكري يتلقى اتصاال هاتفيا من وزير خارجية مالطا

 )بوابة األخبار( مصريا من العالقين بالكويت 330مطار القاهرة يستقبل 

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=14052020&id=a3973597-54ef-4c55-b140-3d702dd00239
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=a3973597-54ef-4c55-b140-3d702dd00239
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049226/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049226/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2406920.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049203/1/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-330-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049203/1/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-330-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( مطار سفنكس يستقبل رحالت املصريين العائدين من الخارج

 )الوطن( األسبوع املقبل.. البرملان يصوت نهائيا ىلع عقوبات عدم ارتداء الكمامة

 )الوطن( السيسي يطلع ىلع تطورات تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء

 )الشروق(« التكافل الزراعي»نائب يتقدم بطلب إحاطة لسرعة إنشاء صندوق 

 (21)عربي تراشق واتهامات بالفساد بين نقيبي محامي مصر السابق والحالي

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/3049093/1/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%86%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049093/1/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%86%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://www.elwatannews.com/news/details/4764869
https://www.elwatannews.com/news/details/4764869
https://www.elwatannews.com/news/details/4764611
https://www.elwatannews.com/news/details/4764611
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=0cd35245-993e-4890-b0a0-62db18be10db
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=0cd35245-993e-4890-b0a0-62db18be10db
https://arabi21.com/story/1270050/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-
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 (مصر العربية)ساويرس يفتح النار ىلع نفسه «.. ضحايا كورونا مثل اإلنفلونزا»

  

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%B1/1542406-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7--%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه 3.8 تخسرالبورصة املصرية 

« الشرق األوسط لتكرير البترول»من بنك قناة السويس يعلن عن إجراءات التخارج 
 )بوابة األخبار(

 (21)عربي نصف مليون مصري ينضمون لطابور البطالة يف شهر واحد

 )الوطن( % من مخصصاتها ملواجهة "كورونا" خالل شهرين ونصف40الحكومة تنفق 

 (21عربي) مصر تبقي أسعار الفائدة دون تغيير الحتواء زيادة مفاجئة للتضخم

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/3049056/1/%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%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-3.8-%C2%A0%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049056/1/%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%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-3.8-%C2%A0%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3048920/1/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-
https://arabi21.com/story/1270160/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/4751238
https://www.elwatannews.com/news/details/4751238
https://arabi21.com/story/1270200/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7
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 (مصر العربية) مليارات دوالر أخرى يف طريقها ملصر 9بعد ملياري صندوق النقد.. 

 )الشروق(تريليون جنيه  1.5البنك األهلي: ارتفاع حجم محفظة الودائع إلى أكثر من 

 )بوابة األخبار(الطيران الخاص تطلب إعفاءات ضريبية وجمركية ملدة عامين  شركات

 )الوطن( % يف الربع األخير من العام الجاري9"املركزي": معدل التضخم سيصل إلى 

 

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%B1/1542363-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF---%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=2ca8167d-d935-4834-a16b-bf403612de3c
shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=2ca8167d-d935-4834-a16b-bf403612de3c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049357/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049357/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4765583
https://www.elwatannews.com/news/details/4765583
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (21)عربي ماذا وراء الهجوم ىلع ابن تيمية يف مسلسل "االختيار"؟

 الصحة

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 15وحالة جديدة لفيروس كورونا..  398ل الصحة: تسجي

 )الجزيرة( املعاملة بالحجر الصحيمصريان يستغيثان من إجراءات فحص كورونا و

 مؤسسات دينية

 (الجزيرة)شيخ األزهر يهاجم "باشا" و"بيه": ألقاب خّيلت ألصحابها أنهم متميزون 

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/1270132/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049150/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-398-%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%88-15-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049150/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-398-%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%88-15-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%8A%D9%91%D9%84%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 السياحة

 (الشروق)جهود الدولة لدعم السياحية سفيرا  20العناني يستعرض مع 

 الزراعة

 )بوابة األخبار( الزراعة: مصر تنضم رسميا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف

 الطرق واملواصالت

 )الشروق( مليون يورو 622بـ اتفاقية قرض كندي للسكة الحديد 

 أخرى

 )الوطن( نخنوخ يتحدى كورونا ويقيم حفل زفافه وسط أقاربه وأصدقائه

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=14052020&id=6f8c781c-f9b2-44a1-ab18-8d101b3b54fe
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049185/1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%C2%A0%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049185/1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%C2%A0%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=7cc4357c-e276-488e-8a0a-d2c9f13b9234
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=7cc4357c-e276-488e-8a0a-d2c9f13b9234
https://www.elwatannews.com/news/details/4765358
https://www.elwatannews.com/news/details/4765358
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 العسكري املشهدتطورت 
 هرام()بوابة األ املنضمة حديثا للبحرية S-43وزير الدفاع يتفقد الغواصة 

 )بوابة األهرام(وزير الدفاع يدشن فرقاطة شبحية جديدة من طراز جوويند 

 

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/2406952.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406946.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2406946.aspx
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 شهد السيناويتطورات امل
 )بوابة األخبار( السيسي يوجه بإيالء األولوية ملنظومة الكهرباء يف شمال سيناء

 

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/3049103/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3049103/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد األمني
 )الجزيرة( نيويورك تايمز: عائلة عبدالله الشريف تدفع ثمن فيديوهاته عن الجيش

 (املصري اليوم) أيام 3إغالق معبر رفح البري بشمال سيناء بعد فتحه استثنائيا 

 )الشروق( إسقاط الجنسية املصرية عن فتاة تجنست باإلسرائيلية دون إذن

 

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%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1978006
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=e785cc08-7765-4c90-95bf-755e2e1461ed
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052020&id=e785cc08-7765-4c90-95bf-755e2e1461ed
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