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 رــمص
 May 2020 20||  095العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 استقرار ليبيا من أهم محددات األمن القومي املصري «: السيسي» 
 القاهرة والخرطوم: البد من اتفاق "ثالثي" حول سد النهضة اإلثيوبي  
 شقيقة سعاد حسني ترد ىلع مفيد فوزي: تأكدنا من قتلها أثناء الٌغسل  
 املونيتور: الدعم التركي غير التوازن ىلع الجبهات يف ليبيا 
 محافظ ورئيس مباحث ومدير بمطار.. كورونا يصيب مسؤولين مصريين  
 ط ىلع األبرياء وترويع أهلهم من أشد املمارسات ظلما شيخ األزهر: التسل 
 ساويرس: ىلع الجيش التركيز ىلع الصناعات الحربية  
 لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطينيين 

 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
 المصـرى المرصد

 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 األخبار( السيسي: نرفض التدخالت الخارجية يف الشئون الداخلية الليبية

 )بوابة األخبار(محددات األمن القومي املصري استقرار ليبيا من أهم «: السيسي»

 )بوابة األهرام(ت اإلرهابية ومن يدعمها السيسي: مصر لم ولن تتهاون مع الجماعا

 )بوابة األخبار(مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجنوب السودان 

 )الجزيرة( "ثالثي" حول سد النهضة اإلثيوبي القاهرة والخرطوم: البد من اتفاق

 

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/3051377/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051377/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051393/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A---%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051393/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A---%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2408770.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408770.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051263/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051263/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 )الوطن("عربية النواب": أحفاد عمر املختار سيجعلون ليبيا مقبرة ملرتزقة أردوغان 

 (21)عربي  ليبيااملونيتور: الدعم التركي غير التوازن ىلع الجبهات يف

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره األرميني

 )الشروق(لمفاوضات لالخارجية: السودان يستوضح موقف إثيوبيا إزاء العودة 

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/4777766
https://www.elwatannews.com/news/details/4777766
https://arabi21.com/story/1271539/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2408626.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408626.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=4beddb40-a4d5-4844-b416-b1e182bc153f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=4beddb40-a4d5-4844-b416-b1e182bc153f
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( يوما 15حظر التجول بعد عيد الفطر يبدأ يف الثامنة مساًء ملدة 

 )بوابة األهرام( عالج كورونالجامعة القاهرة تنفي صحة الوثائق املتداولة 

 ة األهرام()بوابأيام  7تقليل مدة العزل اإلجباري للعائدين من الخارج إلى 

 )الجزيرة( مصر تفرض الكمامة وعقوبة كبيرة ىلع املخالفين

 )الشروق( يونيو 13قرار عودة جميع العمل باملحاكم بكامل طاقتها 

 

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/3051243/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051243/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2408595.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408595.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408636.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=411db41a-743b-44fa-8c1d-e0a0b9a47e91
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=411db41a-743b-44fa-8c1d-e0a0b9a47e91
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 )الوطن( الفتح": الناس هتموت من الجوع“بـ ساويرس يطالب 

 )الوطن(نجيب ساويرس: تأثير كورونا ىلع اقتصاد مصر أقل من دول كثيرة  

 بوابة األخبار() «صفر»التزام املصريين بإجراءات الوقاية من كورونا «: ساويرس»

 )الوطن(صناعة النواب تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم تجارب كورونا 

 )الوطن( شقيقة سعاد حسني ترد ىلع مفيد فوزي: تأكدنا من قتلها أثناء الٌغسل

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/4778210
https://www.elwatannews.com/news/details/4778210
https://www.elwatannews.com/news/details/4778255
https://www.elwatannews.com/news/details/4778255
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051531/1/-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%B5%D9%81%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051531/1/-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%B5%D9%81%D8%B1-
https://www.elwatannews.com/news/details/4777778
https://www.elwatannews.com/news/details/4777778
https://honna.elwatannews.com/news/details/2062140
https://honna.elwatannews.com/news/details/2062140
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 )الوطن( نائب: بوابات التعقيم سبوبة وتساعد يف انتشار كورونا

 )مصر العربية( كورونا موقع أمريكي: الحلم النووي املصري يهزم

  

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/4779410
https://www.elwatannews.com/news/details/4779410
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542865-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85--%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%B1/1542865-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام( 2019٪ زيادة يف أعداد العاملين األجانب فى 42,4اإلحصاء: 

 تمديد العمل بالرسوم املفروضة ىلع واردات مصر من الحديد والبليت حتى أكتوبر
 )الشروق(

 مجلس النواب يوافق ىلع إلغاء مادة تقصر ترحيل الخسائر الرأسمالية لسنة واحدة
 )بوابة األهرام(

 )الوطن( 2020"املالية": احتمالية تقليص عطاءات األذون والسندات حتى نهاية 

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/2408583.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408583.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=db8c54df-5afd-44d0-a38c-02883b351d34
http://gate.ahram.org.eg/News/2408360.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4779443
https://www.elwatannews.com/news/details/4779443
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )املصري اليوم( إجراء تحليل سريع للصحفيين املخالطين ملحافظ الدقهلية

 التعليم

 مصر العربية()مدرسين بسبب كورونا.. والتعليم: سنكثف اإلجراءات االحترازية 4وفاة 

 الصحة

 )بوابة األخبار( حالة وفاة 14وحالة جديدة لفيروس كورونا..  720الصحة: تسجيل 

 )الوطن( العتداء ىلع مسعف: جاري التحقيقارئيس هيئة اإلسعاف عن 

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/1979256
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979256
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542892-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-4--%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051403/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-720-%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%88-14-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051403/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-720-%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%88-14-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4778069
https://www.elwatannews.com/news/details/4778069
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 )الشروق( أيام 4مصدر: إصابة سامح فهمي بكورونا تأكدت منذ 

 (21ي)عرب مصري ينتحر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا

 (الجزيرة) محافظ ورئيس مباحث ومدير بمطار.. كورونا يصيب مسؤولين مصريين

 )الشروق(وزير الري يدخل يف حجر منزلي بعد مخالطته محافظ الدقهلية 

 )بوابة األخبار( صيل إصابة شقيقه بكوروناساويرس يكشف تفا

 )بوابة األخبار( تكشف تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة« الصحة»

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=19052020&id=c0852641-57d0-422e-bcc5-058f4cd7dd1d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=c0852641-57d0-422e-bcc5-058f4cd7dd1d
https://arabi21.com/story/1271520/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=fabda652-cbe2-4422-b3ab-4486089a6ce7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=fabda652-cbe2-4422-b3ab-4486089a6ce7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051529/1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051529/1/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051433/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051433/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 )املصري اليوم( «كورونا»اكتشاف إصابة مصريين عائدين من واشنطن بـ

  مؤسسات دينية

 )الشروق( شيخ األزهر: التسلط ىلع األبرياء وترويع أهلهم من أشد املمارسات ظلما

 (21)عربي ملاذا أوجبت اإلفتاء املصرية الزكاة لصندوق" تحيا مصر"؟

 األقباط

 )بوابة األهرام(حبس املتهم بإلقاء "مولوتوف" داخل كنيسة العذراء باإلسكندرية 

 )الشروق(كنيسة ومبنى تابعا  70الحكومة توافق ىلع تقنين أوضاع 

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/1979508
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979508
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=84e262b6-6e11-4254-b9ef-9edb707eb8a0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=84e262b6-6e11-4254-b9ef-9edb707eb8a0
https://arabi21.com/story/1271294/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2408588.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2408588.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=cf8302e5-16e7-4d82-9469-5273c4a97b79
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=cf8302e5-16e7-4d82-9469-5273c4a97b79
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 العسكري املشهدتطورت 
 )الشروق(بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة للقوات املسلحة وجامعة بنى سويف 

 )املصري اليوم( التركيز ىلع الصناعات الحربية ساويرس: ىلع الجيش

 )الوطن( وزير اإلنتاج الحربي يطمئن ىلع صحة محافظ الدقهلية هاتفيا

 )الشروق(عدم انتشار األسلحة النووية عاهدة مل 05الـ بينها مصر.. الذكرى 

 

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=19052020&id=751a6b43-6c76-4457-ad1a-52f795b940e9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=751a6b43-6c76-4457-ad1a-52f795b940e9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979499
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979499
https://www.elwatannews.com/news/details/4779437
https://www.elwatannews.com/news/details/4779437
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=dc7af5a6-4c3e-4c58-8557-70f5112b65da
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=dc7af5a6-4c3e-4c58-8557-70f5112b65da
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 تطورات املشهد األمني
 )الوطن( لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطينيين

 

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/4779413
https://www.elwatannews.com/news/details/4779413
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وق( 4مصدر: إصابة سامح فهمي بكورونا تأكدت منذ   7 .............................................................. أيام )الشر

ي  وس كورونا )عرث   7 ...................................................................... (21مرصي ينتحر بعد تأكد إصابته بفبر

 7 ....................................... محافظ ورئيس مباحث ومدير بمطار.. كورونا يصيب مسؤولير  مرصيير  )الجزيرة(

وق( ىلي بعد مخالطته محافظ الدقهلية )الشر
ي حجر مب  

 7 .................................................. وزير الري يدخل ف 

 7 .............................................................. ساويرس يكشف تفاصيل إصابة شقيقه بكورونا )بوابة األخبار(

 7 ................................................. تكشف تفاصيل حريق مستشق  حميات إمبابة )بوابة األخبار(« الصحة»

 8 ................................................... )المرصي اليوم(« كورونا»اكتشاف إصابة مرصيير  عائدين من واشنطن بـ

 8 ............................................................................................................................... دينية مؤسسات

وق(  8 .................................... شيخ األزهر: التسلط عىل األبرياء وترويــــع أهلهم من أشد الممارسات ظلما )الشر

ي لماذا أوجبت اإلفتاء المرصية الزكاة لصند  8 ...................................................... (21وق" تحيا مرص"؟ )عرث 

 8 .......................................................................................................................................... األقباط

 8 ....................................... حبس المتهم بإلقاء "مولوتوف" داخل كنيسة العذراء باإلسكندرية )بوابة األهرام(

وق(  70الحكومة توافق عىل تقنير  أوضاع   8 .......................................................... كنيسة ومبن  تابعا )الشر

 9 ............................................................................................................. تطورت المشهد العسكري

وق(بروت  9 ...................................... وكول تعاون بير  جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجامعة بن  سويف )الشر

كبر  عىل الصناعات الحربية )المرصي اليوم(  9 ....................................................... ساويرس: عىل الجيش البر

ي يطمي   عىل صحة محافظ الدقهلية هاتفيا )الوطن(  9 ..................................................... وزير اإلنتاج الحرث 

وق( 50بينها مرص.. الذكرى الـ   9 ................................................ لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية )الشر

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

 10 ............................................................ لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطينيير  )الوطن(
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


                                

 
 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

