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 رــمص
 May 2020 19||  094العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 إثيوبيا: لسنا بحاجة إلخطار مصر والسودان بملء سد النهضة 
 مصر لأللومنيوم تعتمد املوازنة التقديرية بخسائر بقيمة مليار جنيه 
ـ    ع الخاصمليار جنيه للبنوك لتحفيزها ىلع إقراض القطا 100ضمانات ب
 شيخ األزهر: يجب تدقيق النظر يف اختيار من يتولى املسئولية 
 .يوجه القوات املسلحة بالتحلي باالستعداد القتالي« السيسي» 
 .أسرار ومحاوالت ظهور "الجيش املصري الحر" 
 .بيان بأسماء القتلى واملصابين إثر الهجوم ىلع تجمع العجالين 
 معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي املعتقلين بمصر 

 

 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


0 | P a g e  

 موجز الصحافة
 May 2020 19 || 094العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الخارجية
 (الجزيرة) إثيوبيا: لسنا بحاجة إلخطار مصر والسودان بملء سد النهضة

 )الجزيرة( أردوغان: أي مشروع إقليمي يستبعد تركيا مصيره الفشل

 )بوابة األخبار( شكري يتلقى اتصااًل هاتفيًا من وزيرة خارجية النرويج

 )املصري اليوم( للعائدين من واشنطن 8مطار مرسى علم يستقبل الرحلة الـ

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%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050820/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%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-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050820/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%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-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1978885
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1978885
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( يطالب النواب بعدم املشاركة فى األفراح واملناسبات«: عبدالعال »

 )روسيا اليوم(: قد نضطر لفرض الحظر الشامل سيسيشار المست

 )الشروق(البرملان يوافق ىلع معاهدة إلنشاء تجمع دول الساحل والصحراء 

 )بوابة األهرام( "الري" توضح الحالة الصحية للوزير

 )بوابة األهرام( اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

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/3050786/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84----%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050786/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84----%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://arabic.rt.com/middle_east/1115285-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1115285-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=5b6ed957-353e-48cb-bc5e-1f76c264e505
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=5b6ed957-353e-48cb-bc5e-1f76c264e505
http://gate.ahram.org.eg/News/2408468.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408468.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408395.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408395.aspx
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 )الوطن( البرملان يوافق ىلع تعديالت ضرائب "الدخل واألطيان"

  

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/4776005
https://www.elwatannews.com/news/details/4776005
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 تطورات املشهد االقتصادي
 24لخليج وأوروبا خالل مصر تعلن تصدير آالف األطنان من الفواكه والخضروات لدول ا

 )روسيا اليوم( ساعة مضت

 )بوابة األخبار( لوزارة املالية أن تدفع أمواال للشركات الخاسرة زال يجوعبد العال: 

 )بوابة األخبار( وزير املالية: تعديل جديد لقانون القيمة املضافة قريبا

 )بوابة األخبار( ة التقديرية بخسائر بقيمة مليار جنيهمصر لأللومنيوم تعتمد املوازن

 )الشروق( 2019مليون دوالر أرباحا من سنتامين خالل  87.1مصر تحصل ىلع 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/business/1115347-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/?fbclid=IwAR1IBEuJTMm919RGjp-MIFoyguuCkvUXPWfoZ4VeM5QBLwur_txVRr-rnFQ
https://arabic.rt.com/business/1115347-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/?fbclid=IwAR1IBEuJTMm919RGjp-MIFoyguuCkvUXPWfoZ4VeM5QBLwur_txVRr-rnFQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050887/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050887/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050785/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050785/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050680/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050680/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=cd1f6045-a831-4747-8232-f6c20aed3d22
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=cd1f6045-a831-4747-8232-f6c20aed3d22
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 )بوابة األهرام( أموالهمصر الدولة الوحيدة التي ال يخسر فيها مودع «: املركزي»

 الشروق() توقف صفقة بيع بنك عوده مصر لبنك أبو ظبي األول

 )بوابة األهرام(تراجع جماعي ملؤشرات البورصة بختام تعامالت 

 )الوطن( ر الستيراد سلع ومواد خاممليار دوال 20"املستوردين": جار تدبير 

مليار جنيه للبنوك لتحفيزها ىلع إقراض القطاع  100بـ يصدر ضمانات « املركزي»
 )الشروق( الخاص

 )اليوم السابع( 2020شركات اشترت حزم بيانات املزايدة العاملية للذهب  10

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/2407943.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2407943.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=85c0bd6c-9d5f-42de-bd1a-50c292cffe2d
http://gate.ahram.org.eg/News/2408270.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408270.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4775774
https://www.elwatannews.com/news/details/4775774
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=6236e39a-0a9e-4529-8db5-78397ee7d509
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=6236e39a-0a9e-4529-8db5-78397ee7d509
https://www.youm7.com/story/2020/5/19/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-10-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4780364
https://www.youm7.com/story/2020/5/19/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-10-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4780364


5 | P a g e  

 موجز الصحافة
 May 2020 19 || 094العدد 

 

 

 

 

 

 

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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 يحور املجتمعت املاتطور
 الصحة

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 15وحالة جديدة لفيروس كورونا..  535الصحة: تسجيل 

 )الجزيرة( و األنفاق يف مصر.. كورونا يقتحم متر8موظفين وإصابة  3وفاة 

 )الوطن( إصابة نائب مدير معهد القلب بكورونا: يف قبضة الفيروس

 مؤسسات دينية

 )الشروق( شيخ األزهر: يجب تدقيق النظر يف اختيار من يتولى املسئولية

 )الوطن( عن مساعدة املحتاجيناألزهر ينعى الشيخ صالح كامل: لم يتأخر يوما 

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/3050900/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-535-%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/3050900/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-535-%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%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-3-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-3-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4776638
https://www.elwatannews.com/news/details/4776638
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=6fb24f45-03ca-4ce1-9afc-5d6eaf69f43b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=6fb24f45-03ca-4ce1-9afc-5d6eaf69f43b
https://www.elwatannews.com/news/details/4776443
https://www.elwatannews.com/news/details/4776443
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 السياحة

 )الشروق( سفر للمدن السياحيةالغرفة الفنادق: حظر التجوال لن يؤثر ىلع 

 أخرى

 )بوابة األخبار( يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة الشيخ صالح كامل« تويتر»

 

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=18052020&id=398e3578-f6ab-4590-8e2c-41152dee4530
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=398e3578-f6ab-4590-8e2c-41152dee4530
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051002/1/-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1--%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051002/1/-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1--%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( االستعداد القتاليبالتحلي بيوجه القوات املسلحة « السيسي»

 اليوم()روسيا  أسرار ومحاوالت ظهور "الجيش املصري الحر"

 )روسيا اليوم( األسلحة الروسيةمصر تتحدى أمريكا القتناء أحد أقوى 

 )بوابة األهرام( عسكرية "أون الين"طالب جامعة عين شمس يؤدون التربية ال

 

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/3050872/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050872/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1113146-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1115235-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-/
https://arabic.rt.com/middle_east/1115235-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-/
http://gate.ahram.org.eg/News/2408534.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408534.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
الهجوم ىلع تجمع العجالين بقرية قبر عمير  إثرالقتلى واملصابين  بأسماءبيان 

أول أمس، والذي قام به تنظيم والية سيناء لتعاونهم  زويد شمال سيناء بالشيخ
 مع الجيش املصري:

املقدم اركان وأصيب  تم انفجار عبوة ناسفة سلحةاثناء مداهمته إحدى البؤر ال-
 )الرابط(. تدخل سريع 408قائد املجموعة  حرب / أمير أحمد البنا

 

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/haroun5001/?__tn__=kCH-R&eid=ARAGtcay7ezo-viXck4UxIKQH3rBFI0CAnqzoqDSn5z2uT773qNrCi1Nz4_zib0HQKQNF_H1QINZg1D2&hc_ref=ARQKJ7vZCQzUsVe24x2PaQx04l7anRd2osF3mauFLPdUbBZplvFZFZXLCg6sE2QWeEk&fref=nf
https://www.facebook.com/haroun5001/?__tn__=kCH-R&eid=ARAGtcay7ezo-viXck4UxIKQH3rBFI0CAnqzoqDSn5z2uT773qNrCi1Nz4_zib0HQKQNF_H1QINZg1D2&hc_ref=ARQKJ7vZCQzUsVe24x2PaQx04l7anRd2osF3mauFLPdUbBZplvFZFZXLCg6sE2QWeEk&fref=nf
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 تطورات املشهد األمني
 )الجزيرة( معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي املعتقلين بمصر

 (21)عربي أخفقت الثورة املصرية.. وهل يمكن استعادتها؟ملاذا 

 )روسيا اليوم( األمن املصري يوجه تحذيرا للمواطنين بشأن عيد الفطر

  

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%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1271123/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://arabic.rt.com/middle_east/1115252-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1115252-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1/
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