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 رــمص
 May 2020 21||  096العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 الفقي: التدخل العسكري التركي يف ليبيا مكيدة الستفزاز مصر  
 2020مليار دوالر عام  100خبير للمونيتور: كورونا يحرم مصر من  
 مصر تخصم من رواتب املوظفين واملعاشات ملواجهة كورونا 
 برملانية مصرية: أصبت بكورونا بعد مخالطتي قيادات وزارة الصحة )فيديو(  
 قائد ميداني ليبي: ضبطنا أسلحة مصرية وإماراتية يف قاعد الوطية  
 للجيش املصري ومقتل وإصابة من كان ىلع متنها M60تدمير دبابة  
 الجيش املصري يف كمين بسيناءجنود من  4مقتل  
 وفاة محتجزين مصريين مشتبه يف إصابتهما بفيروس كورونا 

 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"
 ةاتيـدية 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
 )بوابة األخبار( الحكومة توافق ىلع اتفاقيتين مع كندا

 )بوابة األخبار(وزير الخارجية يتلقى اتصااًل هاتفيًا من نظيره اللبناني 

سامح شكري يتلقى اتصاال هاتفيا من وزيرة الشئون الخارجية واالتحاد األوروبي 
 )بوابة األهرام( والتعاون اإلسبانية

 )بوابة األهرام( جنوب السودانالى وصول طائرة املساعدات الطبية املصرية 

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/3051841/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051841/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051799/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%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%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051799/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%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%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2409083.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409083.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409132.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409132.aspx
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 بوابة األخبار() الفقي: التدخل العسكري التركي يف ليبيا مكيدة الستفزاز مصر

)بوابة الشوبكي: قطر الداعم الوحيد للتدخل العسكري التركي بليبيا وشمال سوريا 
 األخبار(

 (21)عربي خزان النهضةتصعيد مصري.. وخيارات معدومة أمام بدء ملء 

 
  

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/3052097/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052091/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A--%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052091/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A--%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052091/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A--%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1271859/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( إصابة بكورونا األكثرالحكومة: محافظتا القاهرة والجيزة 

 )بوابة األخبار( توجيهات عاجلة من السيسي للحكومة

 )الشروق( دما تخلصنا من اإلخواننجيب ساويرس: تركت السياسة عن

 )الوطن( .. آليات استعادة فروق أسعار الحجر الصحي14أيام بدال من  7لـ بعد خفضه 

 )بوابة األهرام( " باإلسكندرية٣السيسي يصل مقر افتتاح مشروع "بشائر الخير 

 )بوابة األهرام(باإلسكندرية واإليمان"  بعنوان "الوعي السيسي يشاهد فيلما

  

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/3051871/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051871/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051794/1/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051794/1/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=bfde7289-545c-493c-90cf-49ed85650406
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=bfde7289-545c-493c-90cf-49ed85650406
https://www.elwatannews.com/news/details/4780469
https://www.elwatannews.com/news/details/4780469
http://gate.ahram.org.eg/News/2409328.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409328.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409333.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409333.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )مصر العربية( 2020ار دوالر عام ملي 100خبير للمونيتور: كورونا يحرم مصر من 

 )بوابة األخبار( مليار جنيه 6.6تخسر البورصة املصرية 

 )بوابة األهرام(ة كورونا مليون دوالر ملكافح ٣.٢الواليات املتحدة تدعم مصر بـ

 (21عربي) مصر تخصم من رواتب املوظفين واملعاشات ملواجهة كورونا

 )الشروق( الن بسبب كورونامليون جنيه خسائر شركات الدعاية واإلع 250

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%B1/1542992-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542992-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051787/1/%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-%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051787/1/%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-%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2409061.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2409061.aspx
https://arabi21.com/story/1271798/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=d2b61104-0d63-4901-9fab-8d705186fb3e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=d2b61104-0d63-4901-9fab-8d705186fb3e
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 )الوطن(مليار مديونية السكة الحديد  250الحناوي: الحكومة مطالبة بحل الـ 

 )الشروق(تواكبا مع تغييرات أزمة كورونا  تهصندوق مصر السيادي يغير استراتيجي

 )الوطن(% ببنكي األهلي ومصر 15مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ 140

 )الشروق( اتفاق إلنشاء أكبر مصنع لأللياف الضوئية باستثمارات مليار جنيه

  

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/4780109
https://www.elwatannews.com/news/details/4780109
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=d4c7a8f1-88b9-4908-ae6b-2dd334673986
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=d4c7a8f1-88b9-4908-ae6b-2dd334673986
https://www.elwatannews.com/news/details/4780667
https://www.elwatannews.com/news/details/4780667
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=8b56e5ac-f0a7-4a3c-9b20-d495d5270462&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052020&id=8b56e5ac-f0a7-4a3c-9b20-d495d5270462&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
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 يحور املجتمعت املاتطور
 التعليم

 )الوطن( وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة ملدارس املتفوقين

 الصحة

 الجزيرة() برملانية مصرية: أصبت بكورونا بعد مخالطتي قيادات وزارة الصحة )فيديو(

 مصر العربية() صحيفة أملانية: ملاذا يتهاون املصريون بخطر كورونا؟

 )بوابة األخبار( وفاة 21حالة ا جديدة بفيروس كورونا.. و 745تسجيل «: الصحة»

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/4779731
https://www.elwatannews.com/news/details/4779731
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542976-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051845/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9---%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-745-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8821-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051845/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9---%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-745-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7..-%D9%8821-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
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 لجزيرة()ا شاهد: هروب أحد مرضى فيروس كورونا من املستشفى يف القاهرة

 )بوابة األخبار(« كورونا»ضم املستشفيات العامة واملركزية لفحص حاالت 

 )الشروق( نجيب ساويرس: شقيقي اكتشف إصابته بكورونا بعد السفر إلى سويسرا

 )املصري اليوم( االعتداء ىلع طبيب يف مستشفى طنطا الجامعي )صورة صادمة(

 )اليوم السابع( خالد مجاهد ينفى إصابة وزيرة الصحة بكورونا

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%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051800/1/%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3051800/1/%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=cf3ce822-3641-44f3-836a-616c72fc2f4c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=cf3ce822-3641-44f3-836a-616c72fc2f4c
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979793
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979793
https://www.youm7.com/story/2020/5/21/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7/4786353
https://www.youm7.com/story/2020/5/21/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7/4786353
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 السياحة

 )الشروق( حج إلعالن الضوابطالالسياحة: ننتظر قرار السعودية بشأن موسم 

 الطرق واملواصالت

 )املصري اليوم( آخرين يف انقالب أتوبيس عمال بالشرقية 17مصرع عاملين وإصابة 

 )مصر العربية( «الكوبري»بعد أزمة محور امللك سلمان.. الحل هو نقل السكان وليس 

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=20052020&id=c314b65b-1320-4082-81c2-fedf653cff04
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052020&id=c314b65b-1320-4082-81c2-fedf653cff04
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979883
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979883
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542963-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%87%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%C2%BB
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1542963-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%87%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%C2%BB
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 العسكري املشهدتطورت 
 )الجزيرة( قائد ميداني ليبي: ضبطنا أسلحة مصرية وإماراتية يف قاعد الوطية

 )املنتدى العربي( EDEX-2020دفاعية معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية وال

 

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%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://defense-arab.com/vb/threads/144845/#post-3443477
https://defense-arab.com/vb/threads/144845/#post-3443477
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 تطورات املشهد السيناوي
 )املصري اليوم( مليون جنيه للعمالة غير املنتظمة يف شمال سيناء 2.2صرف 

 للجيش املصري ومقتل وإصابة من كان ىلع متنها M60دبابة تدمير 

 نود من الجيش املصري يف كمين بسيناءج 4مقتل 

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/1979870
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979870
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 تطورات املشهد األمني
 )العربي الجديد( وفاة محتجزين مصريين مشتبه يف إصابتهما بفيروس كورونا

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/5/20/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/5/20/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

ة األكير إصابة بكورونا )بوابة األخبار( ن  2 .................................................... الحكومة: محافظتا القاهرة والجي 

 2 .......................................................................... توجيهات عاجلة من السيسي للحكومة )بوابة األخبار(

وق(  2 ...................................................... نجيب ساويرس: تركت السياسة عندما تخلصنا من اإلخوان )الشر

 2 .................................. .. آليات استعادة فروق أسعار الحجر الصحي )الوطن(14أيام بدال من  7بعد خفضه لـ 

وع "بشائر الخي    2 ........................................... " باإلسكندرية )بوابة األهرام(٣السيسي يصل مقر افتتاح مشر

 2 ................................................ ابة األهرام(السيسي يشاهد فيلما بعنوان "الوعي واإليمان" باإلسكندرية )بو 

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 3 ....................................... )مرص العربية( 2020مليار دوالر عام  100خبي  للمونيتور: كورونا يحرم مرص من 

 3 ........................................................................ مليار جنيه )بوابة األخبار( 6.6البورصة المرصية تخش 

 3 .......................................... مليون دوالر لمكافحة كورونا )بوابة األهرام( ٣.٢الواليات المتحدة تدعم مرص بـ

ي  ن والمعاشات لمواجهة كورونا )عرن   3 ................................................. (21مرص تخصم من رواتب الموظفي 

وق( 250 كات الدعاية واإلعالن بسبب كورونا )الشر  3 ................................................ مليون جنيه خسائر شر

 4 ............................................ مليار مديونية السكة الحديد )الوطن( 250الحناوي: الحكومة مطالبة بحل الـ 

وق( ات أزمة كورونا )الشر اتيجيته تواكبا مع تغيي   4 ........................................ صندوق مرص السيادي يغي  اسيى

 4 ................................................... % ببنكي األهىلي ومرص )الوطن(15مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ 140

و   4 ............................................... ق(اتفاق إلنشاء أكي  مصنع لأللياف الضوئية باستثمارات مليار جنيه )الشر

 5 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 5 .......................................................................................................................................... التعليم

ن )الوطن(وزير التعليم يعتمد جدول امتحان  5 .......................................... ات الثانوية العامة لمدارس المتفوقي 

 5 ..................................................................................................................................... الصحة

ي قيادات وزارة الصحة )فيديو( )الجزيرة(
 5 .................................. برلمانية مرصية: أصبت بكورونا بعد مخالطتى

 5 ...................................................... صحيفة ألمانية: لماذا يتهاون المرصيون بخطر كورونا؟ )مرص العربية(

وس كورونا.. و 745تسجيل «: الصحة»  5 ...................................... األخبار(وفاة )بوابة  21حالة ا جديدة بفي 

ي القاهرة )الجزيرة(
وس كورونا من المستشقن فن  6 .............................................. شاهد: هروب أحد مرضن في 

 6 ............................................. وابة األخبار()ب« كورونا»ضم المستشفيات العامة والمركزية لفحص حاالت 

وق( ي اكتشف إصابته بكورونا بعد السفر إىل سويشا )الشر
 6 ........................................ نجيب ساويرس: شقيقى

ي مستشقن طنطا الجامعي )صو 
 6 ....................................... رة صادمة( )المرصي اليوم(االعتداء عىل طبيب فن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 6 ................................................................. خالد مجاهد ينقن إصابة وزيرة الصحة بكورونا )اليوم السابع(

 7 ........................................................................................................................................ السياحة

وق(  7 ............................................ السياحة: ننتظر قرار السعودية بشأن موسم الحج إلعالن الضوابط )الشر

 7 .......................................................................................................................... والمواصالت الطرق

ن وإصاب قية )المرصي اليوم( 17ة مرصع عاملي  ي انقالب أتوبيس عمال بالشر
 7 ..................................... آخرين فن

 7 ................................. )مرص العربية(« الكوبري»بعد أزمة محور الملك سلمان.. الحل هو نقل السكان وليس 

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

ي قاعد الوطية )الجزيرة(
: ضبطنا أسلحة مرصية وإماراتية فن ي ي ليت 

 8 ................................................ قائد ميدانن

( EDEX-2020ية والدفاعية معرض مرص الدوىلي للصناعات العسكر  ي  8 ...................................... )المنتدى العرن 

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

ي شمال سيناء )المرصي الي 2.2رصف 
 9 ............................................ وم(مليون جنيه للعمالة غي  المنتظمة فن

 9 ......................................................... للجيش المرصي ومقتل وإصابة من كان عىل متنها M60تدمي  دبابة 

ن بسيناء 4مقتل  ي كمي 
 9 ............................................................................... جنود من الجيش المرصي فن

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

ي الجديد( وس كورونا )العرن  ي إصابتهما بفي 
ن مشتبه فن  10 ............................................ وفاة محتجزين مرصيي 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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