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 رــمص
 May 2020 18||  093العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تقرير روسي: لهذا السبب أعاد ترامب تفعيل دعم السيسي 
 سنوات 7أىلع معدل لخروج االستثمارات األجنبية من مصر خالل  
 "ما خفي أعظم": مصر سمحت بتجريب أدوية ىلع مرضى دون علمهم 
 .ملصر Su-35طائرة مقاتلة من طراز  26روسيا تبيع   
 .الجيش املصري يعلن عن دخول الفرقاطة "األقصر" الخدمة 
 .مقتل من كان ىلع متنها من الجنودتابعة للجيش املصري و اليةتدمير  
 .النيابة املصرية تخلي سبيل رئيسة تحرير موقع مدى مصر بكفالة 
 كورونا: معتقلو سجون السيسي.. ماذا تريد الدولة منا؟ 

 

 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
 (21)عربي دعم السيسيتقرير روسي: لهذا السبب أعاد ترامب تفعيل 

 )الجزيرة( مصر: اعتقال عالقين سودانيين أمام سفارتهم يف القاهرة

 )الشروق( السيسي يهنئ ملك النرويج بمناسبة يوم الدستور

 ()بوابة األهرام املصريين العالقين بالسعودية إلجالء استثنائيةرحالت  8

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/1271006/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17052020&id=e81edb83-bb79-410b-b016-10fc3746a3d2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17052020&id=e81edb83-bb79-410b-b016-10fc3746a3d2
http://gate.ahram.org.eg/News/2408085.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21)عربي رفض عمالي لقانون يهمشهم يف القطاع العام بمصر

 )بوابة األخبار(يف أسبوع العيد مساًء  5حظر تجول املواطنين من الساعة 

 )بوابة األخبار(الوزراء: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول املترو واملنشآت العامة 

 )بوابة األهرام( فترة العيدالحكومة: حظر االنتقال بين املحافظات خالل 

)بوابة  املصاب بكورونا بعد سقوطه من شرفة منزله القليوبية مساعد محافظ موت
 األهرام(

 )الشروق( الوزراء عن الحظر الكامل: مكاسبه محتملة ولكن خسائره مؤكدة

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/1270536/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050297/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-5%C2%A0%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050297/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-5%C2%A0%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050316/1/%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%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050316/1/%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%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2407890.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2407890.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408093.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408093.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408093.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=a5678be1-734d-4cb1-8459-18f33a390ae4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=a5678be1-734d-4cb1-8459-18f33a390ae4
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 )املصري اليوم( من قرار وقف املواصالت« أوبر وامليكروباص والتاكسي»استثناء 

 
  

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/1978867
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1978867
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام( اجهة "كورونا"مليون دوالر ملصر ملو 50البنك الدولي: 

 )الجزيرة( سنوات 7أىلع معدل لخروج االستثمارات األجنبية من مصر خالل 

 ()بوابة األهراممجلس النواب يوافق ىلع مشروع قانون البنك املركزي 

 )بوابة األهرام(لقطاع الطيران املدني « قرض مساند»مليار جنيه  2وزير املالية: 

 مليار جنيه 137% إلى 51لـ اارتفاع حصيلة "األهلي" و"مصر" من شهادات 
 )الوطن(

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/2407778.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2407778.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2407976.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2407516.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2407516.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4769516
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 )بوابة األخبار( البرملان يوافق ىلع مواد تنظيم النقود اإللكترونية 

 )الشروق( منت% مخصصات ىلع قروض شركات الحديد واألس20البنوك تضع 

 الشروق()مليون دوالر  30خدمات البترول تؤجل تسّلم طائرتين بتكلفة 

 (21)عربي % بسبب كورونا10مصر للطيران تخفض رواتب كبار العاملين 

  

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/3050369/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050369/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052020&id=4f8152dd-859f-4877-9e49-e1d0def30eff
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052020&id=4f8152dd-859f-4877-9e49-e1d0def30eff
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17052020&id=80887a3e-fc40-4e46-9b6b-fb386c33265a
https://arabi21.com/story/1271031/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-10-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة( "زكاة املصريين بالخارج".. عمرو أديب يوظف فيديو قديم ملهاجمة اإلخوان

 )الوطن( أزمة كورونا يف“حاجة يرفع شعار "مخبناش  اإلعالم ..بشهادة السيسي

 التعليم

 )اليوم السابع( ىلع فيس بوك ويامتحان التاريخ للصف األول الثانتداول إجابات 

 (املصري اليوم) ن الطالب وزميله داخل لجان الثانوية العامةمسافة مترين بي

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%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4773959
https://www.elwatannews.com/news/details/4773959
https://www.youm7.com/story/2020/5/18/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83/4779593
https://www.youm7.com/story/2020/5/18/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83/4779593
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1978833
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 الصحة

 )الجزيرة( "ما خفي أعظم": مصر سمحت بتجريب أدوية ىلع مرضى دون علمهم

 )بوابة األخبار( وفاة حالة 18وحاالت جديدة لفيروس كورونا..  510تسجيل الصحة: 

 )الوطن( "الصحة" تنفي فرض حظر كلي خالل األيام املقبلة: أخبار مفبركة

 )الجزيرة( مصر.. تحذير من كارثة بعد تهديد طاقم طبي للعمل بمستشفى موبوء

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%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050404/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-510-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%88-18-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050404/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-510-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%88-18-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4770833
https://www.elwatannews.com/news/details/4770833
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 الطرق واملواصالت

 )الشروق( مليار جنيه 250وزير النقل يعرض مديونية السكك الحديدية البالغة 

 )الوطن( سائقون يتحدثون عن قرار وقف النقل الجماعي يف العيد: صعب علينا

 )بوابة األهرام( ورفع درجة االستعداد بقنا السيول تقطع طريق األقصر الصحراوي..

 األقباط

)مصر  الحكومة املصرية لم تقصر يف مكافحة كورونا«: الفاتيكان»مطران أسيوط لـ 
 العربية(

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=16052020&id=05b5a8ff-a750-42b1-9138-80d0015647ba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052020&id=05b5a8ff-a750-42b1-9138-80d0015647ba
https://www.elwatannews.com/news/details/4772507
https://www.elwatannews.com/news/details/4772507
http://gate.ahram.org.eg/News/2408076.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408076.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542670-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7--%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%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%B1/1542670-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7--%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%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%B1/1542670-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7--%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 العسكري املشهدتطورت 
 )الدفاع العربي(ملصر  Su-35طائرة مقاتلة من طراز  26تبيع روسيا 

 )روسيا اليوم(الخدمة  عن دخول الفرقاطة "األقصر"الجيش املصري يعلن 

 )بوابة الدفاع املصرية(لقطات للكورفيت الشبحي "بور سعيد" 

 )بوابة األخبار( «كورونا»القوات املسلحة ترفع كفاءة املدن الجامعية ملجابهة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/05/15/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%b9-26-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-su-35-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/15/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%b9-26-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-su-35-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1113843-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1113843-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.517972031648604/2671632666282519/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.517972031648604/2671632666282519/?type=3&theater
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050286/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050286/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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 )بوابة األهرام( وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات املظالت

 )بوابة األخبار(زوجة العقيد حازم إبراهيم تكشف وصيته األخيرة 

 )الشروق( مليون كمامة يوميا من تصنيع اإلنتاج الحربي 4.5متحدث الوزراء: 

 

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/2407565.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2407565.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050577/1/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%E2%80%8E
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=965cf60b-1c29-4ddf-b780-f88aaf4e84d6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=965cf60b-1c29-4ddf-b780-f88aaf4e84d6
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 تطورات املشهد السيناوي
تابعة للجيش املصري  اليةم، عن تدمير 2020مايو  17أعلن تنظيم والية سيناء يف -

 )الرابط(ومقتل من كان ىلع متنها من الجنود غرب مدينة رفح. 

م، عن مقتل عدد من جنود الجيش 2020مايو  13 أعلن تنظيم والية سيناء -
 )الرابط(املصري جنوب غرب مدينة رفح. 

العدد الجديد ملجلة النبأ التابعة لتنظيم الدولة وفى الجزء الخاص بمصر أعلن  يف-
التنظيم عن عملياته خالل شهر رمضان ضد قوات الجيش، وكذلك عمليات اإلعدام 

 )الرابط(امليداني الذي نفذتها عناصر التنظيم ضد املتعاونين مع الجيش املصري. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1262087878517161994/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1262087878517161994/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1260779506937274368/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1260779506937274368/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1261701270546649090/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1261701270546649090/photo/1
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تنفذ  م، عن2020مايو  15يف  لقوات املسلحةأعلن املتحدث الرسمي باسم -
 )الرابط(. عملية نوعية بشمال سيناء

 )روسيا اليوم(يف الشيخ زويد شمال سيناء مسلحة قتلى وجرحى يف عملية 

 )بوابة األخبار( مليون جنيه تكلفة األعمال اإلصالحية بشمال سيناء ٦الكهرباء| 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1261320028479270912
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1261320028479270912
https://arabic.rt.com/middle_east/1115057-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/?fbclid=IwAR3zJzoUrKyfKF044s3MBtj75_ILGakDzLDnWgOVZXYFtuaWpc0NiT7KIMU
https://arabic.rt.com/middle_east/1115057-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/?fbclid=IwAR3zJzoUrKyfKF044s3MBtj75_ILGakDzLDnWgOVZXYFtuaWpc0NiT7KIMU
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050595/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%A6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050595/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D9%A6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%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
 )إيرو نيوز( املصرية تخلي سبيل رئيسة تحرير موقع مدى مصر بكفالةالنيابة 

 الجزيرة() كورونا: معتقلو سجون السيسي.. ماذا تريد الدولة منا؟

 (21)عربي تعديالت الطوارئ تكشف رعب نظام السيسي"املصري لإلعالم": 

 )الوطن( نائبا برملانيا بوسط البلد 25الشرطة تفض حفل إفطار جماعي لـ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.euronews.com/2020/05/17/mada-masr-editor-in-chief-lina-attalah-released-on-bail-egypt-press-freedom-tora-prison
https://arabic.euronews.com/2020/05/17/mada-masr-editor-in-chief-lina-attalah-released-on-bail-egypt-press-freedom-tora-prison
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%9F
https://arabi21.com/story/1270544/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/4773776
https://www.elwatannews.com/news/details/4773776
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