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 رــمص
 May 2020 28||  099العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تكتل برملاني مصري: السالم مع إسرائيل لم يسفر إال عن هدر الحقوق  
 سخرية واسعة من "أخونة" األطباء ودعوات ملقاطعة "سانويف"  
 ؟ 2020مصر جديدة" منتصف “هل نفذ السيسي وعده للمصريين بـ  
 « الضحايا بالجملة»و مستمر نزيف األطباء«.. والغندورمشيرة »بعد وفاة  
 صور وفيديو.. حريق يف خط غاز بمنطقة الزيتون بسبب كوبري الحلمية  
 السيسي يتفقد األعمال اإلنشائية لتطوير طرق ومحاور وكباري  
 إبراهيم العرجاني السيناوي يحذر من تصوير أي حدث بسيناء 
 حتجزي أقسام الشرطة"الداخلية" تنفي وجود إصابات كورونا بين م 

 فى هذا العدد:

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

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )الجزيرة( هل ستعود العالقات املصرية التركية قريبا؟

 (RT Arabic)تكتل برملاني مصري: السالم مع إسرائيل لم يسفر إال عن هدر الحقوق 

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/opinion/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%9F
https://arabic.rt.com/middle_east/1118454-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B9%D9%88%D9%85/
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 تطورات السياسة الداخلية
 )الوطن( نائب "االتحاد العام": العمال أكثر الفئات تضررا بسبب فيروس كورونا

 )الجزيرة( مصر.. سخرية واسعة من "أخونة" األطباء ودعوات ملقاطعة "سانويف"

 )بوابة األخبار( قرارات بتخصيص أراض ألغراض مختلفة 5السيسي يصدر 

 )بوابة األخبار(رغبتهم يف التطوع للحرب ضد كورونا أالف فرد يعلنون  5

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/4796468
https://www.elwatannews.com/news/details/4796468
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054923/1/%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%D8%B5%D8%AF%D8%B1-5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054923/1/%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%D8%B5%D8%AF%D8%B1-5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054912/1/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054912/1/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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 )الوطن( من القوات املسلحة للجيش األبيض.. مخططات اإلخوان تستهدف مصر

 )الوطن("صحة البرملان" عن وعي املواطنين: "يف ملكوت تاني خالص" 

لن نحصل ىلع إذن إنشاء مفاعل الضبعة األول قبل «: النووية تاملحطا»رئيس 
 )الشروق( 2021منتصف 

 (21)عربي ؟2020مصر جديدة" منتصف “بـ هل نفذ السيسي وعده للمصريين 

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/4796336
https://www.elwatannews.com/news/details/4796336
https://www.elwatannews.com/news/details/4797275
https://www.elwatannews.com/news/details/4797275
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=425e8e27-5b43-4408-b37f-39480213ad02
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=425e8e27-5b43-4408-b37f-39480213ad02
https://arabi21.com/story/1273525/%D9%87%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-2020
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( 2020% انخفاض العجز يف امليزان التجاري يف الربع األول من 35

 )الوطن( مليار جنيه يف شهرين 150% تتجاوز 15ادات الـ حصيلة شه

 )الشروق( مليون جنيه 38التضامن: بنك ناصر يدعم القطاع الصحي بـ

 )الشروق(شهور  4مليار دوالر خالل  18.797تراجع واردات مصر غير البترولية إلى 

 مصر العربية() دة للتأخير والغرامات الضريبيةتتيح تيسيرات جدي« املالية»

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/3054532/1/35--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2020
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054532/1/35--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2020
https://www.elwatannews.com/news/details/4795661
https://www.elwatannews.com/news/details/4795661
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=8b3cb5a9-b6ef-49a7-8ced-1fcb1ff7862f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=8b3cb5a9-b6ef-49a7-8ced-1fcb1ff7862f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=2ff36a2b-7d32-4c7b-bc2a-845c4a16205d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27052020&id=2ff36a2b-7d32-4c7b-bc2a-845c4a16205d
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1543467-90--%D8%AE%D8%B5%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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 )بوابة األخبار( مزايدة البحر األحمربالبترول: التوقيع مع الشركات الفائزة 

 )بوابة األخبار(« كورونا»ج االستكشاف واإلنتاج بالرغم من البترول: استمرار برام

  

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/3054488/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054488/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054487/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%E2%80%8E-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054487/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%E2%80%8E-
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( قيد العالج وحالتا وفاة 3تعافوا و 4إصابات  9: كورونا الصحفيين

 الصحة

 )بوابة األهرام( حالة وفاة 19حاالت جديدة لفيروس كورونا.. و 910الصحة: تسجيل 

 )الوطن( الصحة تتوقع انخفاض عدد مصابي كورونا األسبوع املقبل

 )الوطن(: ذروة كورونا يف مصر بعد أسبوعين السيسيمستشار 

 )الوطن(من األطقم الطبية يف مستشفى العزل باملنوفية بكورونا  20إصابة 

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/3054871/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%883-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054871/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%883-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2411317.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2411317.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4795865
https://www.elwatannews.com/news/details/4795865
https://www.elwatannews.com/news/details/4797434
https://www.elwatannews.com/news/details/4797434
https://www.elwatannews.com/news/details/4797191
https://www.elwatannews.com/news/details/4797191
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 )الجزيرة( أشقاء يف مصر وشاب يستغيث: أنا بموت 3كورونا يحصد أرواح 

 مصر العربية() «الضحايا بالجملة»و نزيف األطباء«.. مشيرة والغندور»بعد وفاة 

 )الجزيرة( مصري يهدد بحرق نفسه واستغاثات بسبب رفض عالج مرضى كورونا

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%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-3-%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-3-%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AA-%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%B1/1543362-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9--%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 السياحة

 )بوابة األهرام(فندقا يستقبلون نزالئهم  70بعد حصولهم ىلع شهادة السالمة.. 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( يونيو 6ارات الروسية ملصر السكة الحديد: أول دفعة من عربات القط

 أخرى

 )الوطن( بسبب كوبري الحلمية ز بمنطقة الزيتونصور وفيديو.. حريق يف خط غا

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/2411053.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2411053.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054779/1/%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--%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-6-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054779/1/%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--%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-6-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/4797179
https://www.elwatannews.com/news/details/4797179
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار(كباري طرق ومحاور ويتفقد األعمال اإلنشائية لتطوير  السيسي

 

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/3054747/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054747/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 تطورات املشهد السيناوي
أخبار كهرباء رفح ) حدث بسيناء أي تصويرمن يحذر  العرجاني السيناوي إبراهيم

 (2020مايو  28والشيخ زويد 

 

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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 املشهد األمني تطورات
 )الوطن( "الداخلية" تنفي وجود إصابات كورونا بين محتجزي أقسام الشرطة

 )املصري اليوم( فى أوسيم« صالة العيد»إخالء سبيل املتهمين بإقامة 

« التحريض ىلع الفسق»يف « فتاة التيك توك»القبض ىلع منة عبدالعزيز 
 )املصري اليوم(

  

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/4796498
https://www.elwatannews.com/news/details/4796498
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1981177
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1981177
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1981250
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 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

ي السيناوي يحذر من تصوير أي حدث بسيناء )أخبار كهرباء رفح والشيخ زويد 
 9 ... (2020مايو  28إبراهيم العرجان 

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

طة )الوطن( ي وجود إصابات كورونا بير  محتجزي أقسام الشر
 10 ............................................ "الداخلية" تنف 

 10 .................................................... ف  أوسيم )المرصي اليوم(« صالة العيد»إخالء سبيل المتهمير  بإقامة 

ي « فتاة التيك توك»القبض عىل منة عبدالعزيز 
 10 .......................... )المرصي اليوم(« الفسق التحريض عىل»ف 

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