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 رــمص
 May 2020 27||  098العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 الخارجية يناقش ملفي اإلرهاب وسد النهضة مع نظيره الفرنسي وزير  
 "باطل" تخاطب الصحة العاملية: القاهرة ستكون "ووهان جديدة"  
  2020٪ 25التجارة األمريكية تتوقع انخفاض عائدات التصدير املصرية  
 مصر: نقابة األطباء تحذر من "انهيار" النظام الصحي يف البالد  
 مروحيات مصرية ستتزود بمعدات وأنظمة تسليح للمهام املتخصصة 
 من املحكوم عليهم يف قضايا متنوعة 3157عفو رئاسي عن  
 مصر.. اإلهمال الطبي بالسجون يودي بحياة معتقلين يف يوم واحد  
 بعد مخاوف حول ترحيله.. أوكرانيا تطلق سراح شاب مصري 

 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


1 | P a g e  

 لصحافةموجز ا
 May 2020 27 || 098العدد 

 

 

 

 

 

 

 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتب ونشر 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( السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفًيا تداعيات انتشار كورونا

 (لوطنا) وزير الخارجية يناقش ملفي اإلرهاب وسد النهضة مع نظيره الفرنسي

 )بوابة األخبار(مباحثات سودانية مع وزيري الري املصري واإلثيوبي 

 (21)عربي طب الصحة العاملية: القاهرة ستكون "ووهان جديدة""باطل" تخا

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/3054282/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054282/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4794170
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054259/1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%A0%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054259/1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%A0%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1272924/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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 رملان النمساوي يبحث مع غادة والي التعاون بمجال مكافحة اإلرهابرئيس الب
 )بوابة األخبار(

ليبيا  الخارجي يفتدخل السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يتوافقان ىلع رفض ال
 )بوابة األهرام(

 )بوابة األهرام( مصر تبحث مع إسبانيا إجراءات الدولتين الستقبال الزائرين

بوابة ) يبحث مع رئيس املجلس العسكري السوداني القضايا اإلقليمية السيسي
 (خباراأل

 )الشروق( السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لرئيسي جويانا التعاونية وجورجيا

بوابة )من املصريين العالقين يف فرانكفورت  165مرسى علم يستقبل 
 (هراماأل

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/3054334/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9%C2%A0%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2410715.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2410947.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2410947.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052753/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052753/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=5b5a4d28-dacc-4d5e-8a34-cadcabf64d1e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=5b5a4d28-dacc-4d5e-8a34-cadcabf64d1e
http://gate.ahram.org.eg/News/2411106.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2411106.aspx


2 | P a g e  

 لصحافةموجز ا
 May 2020 27 || 098العدد 

 

 

 

 

 

 

 طورات السياسة الداخليةت
 )بوابة األخبار(« الصحة»إلى « مستشفيات اإلخوان»نائب يطالب بضم 

 )الوطن( متحدث البرملان ينفي أكاذيب جماعة اإلخوان عن جيش مصر األبيض

 (21)عربي غضب بمواقع التواصل بعد تشويه نظام السيسي لـ"أطباء مصر"

 (21)عربي"باطل" تدعو لتخصيص مشايف الجيش املصري لعالج كورونا 

 (21)عربيكورونا.. محمد علي يهاجم السيسي مجددا ويتهمه بالفشل 

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/3054266/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D9%85--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054266/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D9%85--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
https://www.elwatannews.com/news/details/4794323
https://www.elwatannews.com/news/details/4794323
https://arabi21.com/story/1273229/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1273203/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://arabi21.com/story/1272981/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B4
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 (هرامبة األبوا) كورونابإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من اقتراح برملاني 

 (الشروق) إغالق دار الهالل بسبب كوروناكرم جبر: 

  

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/2410963.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=938cc8e7-8184-4d76-8a77-54c5225a2c75
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( ٢٠٢٠يلإلى أبر 2019تستعرض حجم االستثمارات من يوليو « البترول»

 )بوابة األهرام( مليارات جنيه من ماكينات الصرف اآللي خالل العيد 9 سحباملركزي: 

 )بوابة األخبار( مليون جنيه ٢٨٨إيرادات هذا العام تريليون واملالية: زيادة متوقعة ب

 )بوابة األخبار(٪ ٢وفائض أولى بنحو  ٪ نسبة خفض الدين العام املتوقع٣٨املالية: 

 )الوطن( % تراجعا يف مبيعات السيارات منذ "كورونا"60"الغرف التجارية": 

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/3053587/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053587/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0
http://gate.ahram.org.eg/News/2410953.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2410953.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053556/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%A2%D9%A8%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053556/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%A2%D9%A8%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053554/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%A8%D9%A3%D9%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%A2%D9%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053554/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%A8%D9%A3%D9%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%A2%D9%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4794749
https://www.elwatannews.com/news/details/4794749


5 | P a g e  

 لصحافةموجز ا
 May 2020 27 || 098العدد 

 

 

 

 

 

 

 )الشروق( % محليا وتوقف التصدير بشكل كامل50األثاث: تراجع املبيعات بنسبة 

 )الشروق( مليار دوالر 19مشروعا جديدا إلنتاج البتروكيماويات باستثمارات  11البترول: 

 2020٪ فى 25غرفة التجارة األمريكية تتوقع انخفاض عائدات التصدير املصرية 
 )الشروق(

 (الشروق)% من مستحقات الركب الطائر بالجنيه 75مصر للطيران: صرف 

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=26052020&id=355e715b-a77a-4190-8177-ceefd57a06fd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=355e715b-a77a-4190-8177-ceefd57a06fd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25052020&id=0f42db84-cee6-491e-aa84-eab6e5879d45
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25052020&id=0f42db84-cee6-491e-aa84-eab6e5879d45
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052020&id=ab81aa6f-dc89-415a-abb1-51adf9a598db
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=3e3a4774-dcc3-48a5-a31e-f5232260223a
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (21يعرب) هكذا رّوج نظام السيسي "أكاذيب" ىلع لسان إعالميين معارضين

 (الشروق) كورونالل% فقط من املستشفيات 20أحمد موسى: مصر استخدمت 

 الصحة

 (الجزيرة) رعب ينتاب األطقم الطبية مع تصاعد اإلصابات والوفيات يف صفوفهم

 جزيرة()ال مصر: نقابة األطباء تحذر من "انهيار" النظام الصحي يف البالد

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/1273253/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=c0690ae3-5e16-4134-8157-555000f11c5d
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 )بوابة األخبار( وزيرة الصحة توجه بفتح تحقيق عاجل يف واقعة وفاة طبيب املنيرة

 )الشروق( الطب الوقائي: زمالء الطبيب وليد يحيى كان يمكنهم إنقاذ حياته

 )بوابة األهرام( وفاة 14كورونا.. و حالة جديدة لفيروس 789تسجيل «: الصحة»

 )بوابة األخبار( تستعد لالستعانة باملحالين للمعاش يف مواجهة كورونا« ةالصح»

 ؤسسات دينيةم

 )الشروق( دينية النواب: مصر تصلي الجمعة بعد القادمة بنسبة كبيرة فى املساجد

 السياحة

)بوابة  وزير السياحة يبحث مع نظيره اليوناني تبادل الحركة بين البلدين
 األهرام(

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/3054032/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054032/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25052020&id=f3a2cb68-7f0e-4200-9169-943961929b3e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25052020&id=f3a2cb68-7f0e-4200-9169-943961929b3e
http://gate.ahram.org.eg/News/2411010.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2411010.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054220/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF---%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054220/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF---%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=03fb54e7-508a-4ea5-979b-97e2d99b898c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=03fb54e7-508a-4ea5-979b-97e2d99b898c
http://gate.ahram.org.eg/News/2410728.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2410728.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2410728.aspx
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 )الوطن( غرفة السياحة: ننتظر قرارا سعوديا بتحديد مصير الحج خالل أسبوعين

 )الشروق( أشهر 3شيرات السياحية بعد أزمة كورونا ملدة مصر ستخفض التأ

 لطرق واملواصالتا

 )بوابة األخبار( السكة الحديد: ممنوع ركوب القطارات بعد العيد بدون الكمامة

 )بوابة األخبار(جديد من أمريكا بعد العيد  GEجرار  20السكة الحديد: وصول 

 األقباط

 )الشروق( تأجيل افتتاح مشروع مسار العائلة املقدسة

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/4794554
https://www.elwatannews.com/news/details/4794554
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=17c87b5e-0fba-484c-b18d-8dc09256773d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=17c87b5e-0fba-484c-b18d-8dc09256773d
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054372/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054372/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054098/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-20-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-GE-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054098/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-20-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-GE-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=80d2d5ef-1d11-4044-86e7-450573c12585
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052020&id=80d2d5ef-1d11-4044-86e7-450573c12585
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 العسكري املشهدتطورت 
موقع الدفاع ) مصرية ستتزود بمعدات وأنظمة تسليح للمهام املتخصصةمروحيات 

 (العربي

″

 (مصراوي)السيسي يقدم هدايا عينية ومادية ألبناء وأسر الشهداء واملصابين 

 

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/2020/05/23/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-aw149-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/23/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-aw149-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85/
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/5/24/1793535/%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%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
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 (خباربوابة األ) أغنية جديدة تخليًدا لذكرى شهداء الوطن« سالم سالم»شاهد| 

 )بوابة األهرام( ب كافيتريا إلى النيابة العسكرية"الري" تحيل صاح

 (بعاليوم السا) بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك السيسيالقوات املسلحة تهنئ 

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/3053410/1/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF---%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2410854.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2410854.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/5/22/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/4788594
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 تطورات املشهد السيناوي
 لعناصر تنظيميةنظيم والية سيناء ينشر صور احتفاالت عيد الفطر ت

 

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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 تطورات املشهد األمني
 (خباربوابة األ) من املحكوم عليهم يف قضايا متنوعة 7315عفو رئاسي عن 

 )الجزيرة( مصر.. اإلهمال الطبي بالسجون يودي بحياة معتقلين يف يوم واحد

 (خباربوابة األ) هرة و"فالكون" لتأمين ميدان التحريربرتوكول بين محافظة القا

 )بوابة األهرام( سيسي يصدر عددا من القرارات بتعيينات يف الهيئات القضائيةال

 )الجزيرة( طة تتدخلمصر.. محاولة تهريب جثمان ضحية كورونا والشر

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/3053296/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1..-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-3157-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053172/1/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%22%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%22-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2411004.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2411004.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 (rabicT AR) (18إعدام عشماوي )+وسائل إعالم مصرية تنشر فيديوهات 

 (21عربي) بعد مخاوف حول ترحيله.. أوكرانيا تطلق سراح شاب مصري

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/middle_east/1117052-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-18/
https://arabi21.com/story/1272993/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A


14 | P a g e  

 لصحافةموجز ا
 May 2020 27 || 098العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

 0 ......................................... السيسي ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفًيا تداعيات انتشار كورونا )بوابة األخبار(

ه الفرنسي )الوطن( ي اإلرهاب وسد النهضة مع نظير
 0 ............................................. وزير الخارجية يناقش ملف 

ي )بوابة األخبار(  0 ......................................................... مباحثات سودانية مع وزيري الري المرصي واإلثيوب 

ي "باطل" تخاطب الصحة العالمية: القاهرة ستكون "ووهان جديد  0 ........................................... (21ة" )عرب 

لمان النمساوي يبحث مع غادة والي التعاون بمجال مكافحة اإلرهاب )بوابة األخبار(  1 ........................ رئيس الي 

ي ليبيا )بوابة األهرام(
ي ف  ي يتوافقان عىل رفض التدخل الخارج 

 1 ............................ السيسي ورئيس الوزراء اليوناب 

 1 ................................................ مرص تبحث مع إسبانيا إجراءات الدولتير  الستقبال الزائرين )بوابة األهرام(

ي القضايا اإلقليمية )بوابة األخبار(
 1 ................................ السيسي يبحث مع رئيس المجلس العسكري السوداب 

ي تهنئة لرئيسي جويان
قيت  وق(السيسي يبعث بي   1 ................................................... ا التعاونية وجورجيا )الشر

ي فرانكفورت )بوابة األهرام( 165مرىس علم يستقبل 
 1 ............................................. من المرصيير  العالقير  ف 

 2 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

 2 ...................................................)بوابة األخبار(« الصحة»إل « مستشفيات اإلخوان»طالب بضم نائب ي

ي أكاذيب جماعة اإلخوان عن جيش مرص األبيض )الوطن(
لمان ينف   2 ........................................... متحدث الي 

ي   2 ............................................... (21غضب بمواقع التواصل بعد تشويه نظام السيسي لـ"أطباء مرص" )عرب 

ي  ي الجيش المرصي لعالج كورونا )عرب 
 2 .................................................. (21"باطل" تدعو لتخصيص مشاف 

ي   2 ...................................................... (21كورونا.. محمد عىلي يهاجم السيسي مجددا ويتهمه بالفشل )عرب 

ي بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافير  من كورونا )بوابة
اح برلماب   3 ....................................... األهرام( اقي 

وق( : إغالق دار الهالل بسبب كورونا )الشر  3 ............................................................................. كرم جي 

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

ول»  4 ................................ )بوابة األخبار( ٢٠٢٠إل أبريل 2019تستعرض حجم االستثمارات من يوليو « البي 

 4 ................................. مليارات جنيه من ماكينات الرصف اآللي خالل العيد )بوابة األهرام( 9المركزي: سحب 

 4 ..................................... مليون جنيه )بوابة األخبار( ٢٨٨ذا العام تريليون والمالية: زيادة متوقعة بإيرادات ه

 4 ................................... ٪ )بوابة األخبار(٢٪ نسبة خفض الدين العام المتوقع وفائض أول بنحو ٨٣المالية: 

ي مبيعات السيارات منذ "كورونا" )الوطن(60"الغرف التجارية": 
 4 ............................................. % تراجعا ف 

وق(50األثاث: تراجع المبيعات بنسبة   5 ...................................... % محليا وتوقف التصدير بشكل كامل )الشر

ول:  وكيماويات باستثمارات  11البي  وعا جديدا إلنتاج البي  وق( 19مشر  5 ................................مليار دوالر )الشر

وق( 2020٪ ف  25غرفة التجارة األمريكية تتوقع انخفاض عائدات التصدير المرصية   5 ........................... )الشر

ان: رصف  وق(% من مستحقات الركب الطائر بالجن75مرص للطير  5 ................................................ يه )الشر

 6 ................................................................................................... تطورات المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم

ي   )عرب 
 6 .............................................. (21هكذا رّوج نظام السيسي "أكاذيب" عىل لسان إعالميير  معارضير 

وق(20أحمد موىس: مرص استخدمت   6 .......................................... % فقط من المستشفيات للكورونا )الشر

 6 ..................................................................................................................................... الصحة

ي صفوفهم )الجزيرة(
 6 ........................................ رعب ينتاب األطقم الطبية مع تصاعد اإلصابات والوفيات ف 

ي البالد )الجزيرة(
 6 ................................................. مرص: نقابة األطباء تحذر من "انهيار" النظام الصحي ف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


15 | P a g e  

 لصحافةموجز ا
 May 2020 27 || 098العدد 

 

 

 

 

 

 

ة )بوابة األخبار( ي واقعة وفاة طبيب المنير
 7 ..................................... وزيرة الصحة توجه بفتح تحقيق عاجل ف 

وق( : زمالء الطبيب وليد يحتر كان يمكنهم إنقاذ حياته )الشر ي
 7 ................................................. الطب الوقاب 

وس كورون 789تسجيل «: الصحة»  7 ........................................ وفاة )بوابة األهرام( 14ا.. وحالة جديدة لفير

ي مواجهة كورونا« الصحة»
 7 ........................................ )بوابة األخبار( تستعد لالستعانة بالمحالير  للمعاش ف 

 7 ............................................................................................................................... دينية مؤسسات

وق(دينية النواب: مرص تصىلي الجمعة بعد القادمة بن ة ف  المساجد )الشر  7 ....................................... سبة كبير

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

ي تبادل الحركة بير  البلدين )بوابة األهرام(
ه اليوناب   7 .......................................... وزير السياحة يبحث مع نظير

 8 ......................................... غرفة السياحة: ننتظر قرارا سعوديا بتحديد مصير الحج خالل أسبوعير  )الوطن(

ات السياحية بعد أزمة كورونا لمدة  وق(أشهر ) 3مرص ستخفض التأشير  8 .............................................. الشر

 8 .......................................................................................................................... والمواصالت الطرق

 8 ........................................... السكة الحديد: ممنوع ركوب القطارات بعد العيد بدون الكمامة )بوابة األخبار(

 8 ............................................ جديد من أمريكا بعد العيد )بوابة األخبار( GEجرار  20السكة الحديد: وصول 

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

وق( وع مسار العائلة المقدسة )الشر  8 .......................................................................... تأجيل افتتاح مشر

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

(مروحيات  ي ود بمعدات وأنظمة تسليح للمهام المتخصصة )موقع الدفاع العرب   9 ........................... مرصية ستي  

 9 .............................................. )مرصاوي( السيسي يقدم هدايا عينية ومادية ألبناء وأرس الشهداء والمصابير  

ا لذكرى شهداء الوطن )بوابة األخبار(« سالم سالم»شاهد| 
ً
 10 ...................................... أغنية جديدة تخليد

يا إل النيابة العسكرية )بوابة األهرام(  10 .......................................................... "الري" تحيل صاحب كافيي 

 10 ...................................... القوات المسلحة تهت   السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك )اليوم السابع(

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

 11 ..................................................... ت عيد الفطر لعنارص  تنظيميةتنظيم والية سيناء ينشر صور احتفاال 

  
 12 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي قضايا متنوعة )بوابة األخبار( 3157عفو رئاىسي عن 
 12 ............................................. من المحكوم عليهم ف 

ي يوم واحد )الجزيرة(
ي بالسجون يودي بحياة معتقلير  ف   12 ............................................ مرص.. اإلهمال الطت 

 12 .......................................... برتوكول بير  محافظة القاهرة و"فالكون" لتأمير  ميدان التحرير )بوابة األخبار(

ي اله
 12 ........................................ يئات القضائية )بوابة األهرام(السيسي يصدر عددا من القرارات بتعيينات ف 

طة تتدخل )الجزيرة(  12 ................................................... مرص.. محاولة تهريب جثمان ضحية كورونا والشر

 13 .............................................. (RT Arabic( )18وسائل إعالم مرصية تنشر فيديوهات إعدام عشماوي )+

ي   13 .................................................. (21بعد مخاوف حول ترحيله.. أوكرانيا تطلق رساح شاب مرصي )عرب 

https://almarsad.co.uk/
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/

