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 May 2022 9||  576العدد ||  يف الصحافة  املصرينشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن 

 

 “الحركة املدنية الديمقراطية” تعلن شروطها لقبول دعوة السيسي للحوار   
  "ECO حتى نهايته    3": قلة من املصريين تابعت مسلسل االختيار 
 هل يعيد نظام السيسي التلويح بورقة اإلرهاب يف سيناء؟   
   2022مليار دوالر منذ بداية    45.7بلومبيرج: مصر اقترضت   
 إجراءات مؤملة تنتظر اقتصاد مصر بعد قرار "الفيدرالي األمريكي"   
 شرق قناة السويس  جنود بهجوم    10مصر تعلن مقتل ضابط و  
 السيسي يترأس اجتماع »املجلس األىلع للقوات املسلحة«  
 تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم شرق قناة السويس  

 هذا العدد:  يف

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.  فة،الصحا

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 صداملر 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://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( اإلرهابي بسيناءالخارجية األمريكية تدين الهجوم 

 بوابة األخبار() الجوية لألرصاد شكري يستقبل سكرتير املنظمة العاملية  

 )الوطن(  د اإلرهاباألردن ولبنان يتضامنان مع مصر يف حربها ض

الضحايا   يف  تعازينا  بسيناء:  الجيش  قوات  ىلع  اإلرهابي  الهجوم  تدين  تركيا 
 )درب(  وتمنياتنا بالشفاء للمصابين

 ( بوابة األخبار) اإلرهابلسيسي مساندة السودان ملصر فى مكافحة لالبرهان يؤكد 

 (بوابة األخبار) وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة املغربية الرباط

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/3754956/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3754730/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3754730/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3754730/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/6077107
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3755895/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3756085/1/%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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يؤكد   سعيد  مك  لسيسيلقيس  يف  مصر  مع  الكامل  بالده  اإلرهاب تضامن   افحة 
 ( بوابة األخبار)

 األخبار( )بوابة    اإلفراج عنهم باليمنألرض الوطن بعد    20  وصول البحارة املصريين الـ

  

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/3755846/1/%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3755599/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3755599/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3755599/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8
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 تطورات السياسة الداخلية
مصر.. “الحركة املدنية الديمقراطية” تعلن شروطها لقبول دعوة السيسي للحوار  

 ( الجزيرة) السياسي

 )الوطن(  الزهراء لتربية الخيول النواب يوافق نهائيا ىلع مشروع قانون محطة 

"ECO( 21)عربي حتى نهايته  3ل االختيار": قلة من املصريين تابعت مسلس 

 ( 21)عربي  ويكشف جريمة ارتكبها ضابط )شاهد( 3"الشريف" يعلق ىلع االختيار

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/6077233
https://arabi21.com/story/1436160/ECO-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B13-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://arabi21.com/story/1436100/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B13-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7
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اال  مسلسل  البريطانية:  ويف اإليكونوميست  التاريخ  تسجيل  يف  فشل  ختيار 
 )الجزيرة(  الدعاية السياسية

 )الوطن(  قرار حكومي بتعديل أحكام معايير املحاسبة املصرية

 ( 21عربي)  هل يعيد نظام السيسي التلويح بورقة اإلرهاب يف سيناء؟ 

العمال واالنتخابات.. اليوم األول: شطب ورفض استالم ترشح واستدعاء أمني.. دار  
 ( درب) د االنتخابات النقابيةالخدمات تنشر أول تقاريرها لرص

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/6077245
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202205081.pdf
https://arabi21.com/story/1436547/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%b1/
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 تصاديشهد االقطورات املت
 )رصد(  2022مليار دوالر منذ بداية    45.7بلومبيرج: مصر اقترضت 

MEE ( 21)عربي القرار: االقتصاد املصري يتلقى ضربة جديدة بعد هذا 

صرف   بدء  لـ    1.2الحكومة:  جنيه  "السداد   500مليار  مبادرة  من  ُمستفيدة  شركة 
 )بوابة األهرام( الفوري" ملستحقات امُلصدرين

 )الشروق( مليار جنيه بنهاية يونيو املقبل 91املالية: نتوقع تحقيق فائض أولى 

 ( 21)عربي ي أكثر من التوقعات؟ ملاذا هوى الجنيه املصر

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://rassd.com/512985.htm
https://arabi21.com/story/1436457/MEE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/3507725.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052022&id=77f1b907-e990-4fcc-8065-ece6adaf58a3
https://arabi21.com/story/1436371/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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  )الشروق(مليار دوالر  37.123املركزي: ارتفاع االحتياطي النقدي األجنبي إلى 

منذ   مستمر  القطاع    17تدهور  بورز:  آند  ستاندرد  يواصل  شهرا|  مصر  يف  الخاص 
  درب() االنكماش بسبب حرب أوكرانيا

 ( الوطن) مليار جنيه لصرف مستحقات العاملين بـ»الصناديق الخاصة« 2»املالية«:  

 (الشروق) رئيس قناة السويس: حّققنا أىلع إيرادات بالدوالر يف أبريل املاضي

 ( الجزيرة) صايف األصول األجنبية يف مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة كورونا

 ( 21عربي) ار "الفيدرالي األمريكي"إجراءات مؤملة تنتظر اقتصاد مصر بعد قر

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=08052022&id=01c2e98d-dbad-4e18-9852-720411a5c649
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b0-17-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b2/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b0-17-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b2/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b0-17-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b2/
https://www.elwatannews.com/news/details/6078022
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052022&id=368c9213-c3f2-4645-865d-5ded5158b108
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84
https://arabi21.com/story/1436559/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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 (الشرق) دوالرًا لبرميل النفط يف ميزانيتها الجديدة 80مصر تعتمد سعر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.asharqbusiness.com/article/37141
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 ي حور املجتمع ت املاطور ت
 مؤسسات دينية 

 ( 21)عربي تحول دراماتيكي بسياسة األوقاف بمصر تجاه املساجد.. ما دالالته؟ 

 السياحة 

 )بوابة األخبار( قرار جمهوري بإعادة تنظيم املجلس األىلع للسياحة

 األقباط

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تؤكد صالتها وتعضيدها للقوات املسلحة يف مواجهة  
 )الشروق( اإلرهاب

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/1436367/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3755499/1/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07052022&id=4219c531-b13c-43ad-b00d-bf94bf1e2884
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 )الشروق( الكنيسة األرثوذكسية تنعى شهداء القوات املسلحة بغرب سيناء

 أخرى

 ( لوطنا) مايو  15عامل يلقي بنفسه من أىلع كوبري  

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=07052022&id=f248cc44-ba32-498b-9df6-7459b62ef180
https://www.elwatannews.com/news/details/6078133
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 العسكري  املشهدت اتطور 
 ( 21)عربي قناة السويسجنود بهجوم شرق  10مصر تعلن مقتل ضابط و

 درب() السيسي يترأس اجتماع »املجلس األىلع للقوات املسلحة«

إف  2M/M29-MiGمقايضة   مقابل  ألوكرانيا  فاع  )الد  األمريكية  15-/إف16- املصرية 
 العربي( 

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/1436342/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%8810-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2022/05/06/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a9-mig-29m-m2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a5%d9%81-16-%d8%a5/
https://www.defense-arabic.com/2022/05/06/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a9-mig-29m-m2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a5%d9%81-16-%d8%a5/
https://www.defense-arabic.com/2022/05/06/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a9-mig-29m-m2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a5%d9%81-16-%d8%a5/
https://www.defense-arabic.com/2022/05/06/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a9-mig-29m-m2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a5%d9%81-16-%d8%a5/
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املقبل  اإلثنين  املغرب  يزور  املصري  الخارجية  وزير  ملصر..  الجزائري  التحذير   بعد 
 لعربي( الدفاع ا)

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2022/05/07/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/
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 تطورات املشهد السيناوي
 (املصري اليوم) التجاهين بعد عطلة العيدإعادة فتح معبر رفح البري يف كال ا

 

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/2592128
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 تطورات املشهد األمني 
 ( 21)عربي الرئاسي بمصر.. وهذه خطوطها الحمر عراقيل تواجه لجنة العفو 

 ( 21)عربي تقالهمطالب بمصر لكشف مصير إيمان البحر درويش بعد أنباء اع

السي من  يطلب  لم  صباحي  الطنطاوي:  وحده..  أحمد  مؤنس  حسام  خروج  سي 
 )مدى مصر(  سجين رأي وقدمها لـ»العفو الرئاسي«   700و»الكرامة« حصر  

السلطة وتضع  الحركة   السياسي« مع  »الحوار  للمشاركة..    7املدنية تقبل  ضوابط 
  درب() وتؤكد: رفع الظلم عن سجناء الرأي إشارة الزمة ىلع الجدية

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/1436289/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A7
https://arabi21.com/story/1436236/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7
https://mada32.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2022/05/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/
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قضايا حصر أمن دولة بعد فترات    3متهمين يف    10ء.. الجنايات تخلي سبيل  باألسما
 )درب(  حبس متباينة

املعطي    3محبوس منذ   أيمن عبد  الناشر  تجديد حبس  ونصف..  يوما    45سنوات 
 )درب( أخرى

 )درب(  متهما يف أحداث فض اعتصام النهضة  23يونيو.. الحكم يف إعادة محاكمة    9

وفاته   قبل  هدهود  أيمن  للباحث  األخيرة  اللحظات  كواليس  باملستندات.. 
 )درب( بمستشفى العباسية.. وأطباء: نرفض سيناريو تقديم كبش فداء 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-10-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81-2/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b0-3-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1/
https://daaarb.com/9-%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-23-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a3/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84/
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نبح الرئاسي«:  تتضمن  »العفو  قائمة  ولدينا    900ث  الغارمات   3اسم..  منها    مهام 
 (الوطن)

 (املصري اليوم) ي : ال خروج لإلرهابيين أو من يهددون األمن القوميطارق الخول

 ( 21عربي) سلطات مصر تخلي سيبيل "ظرفاء الغالبة".. انتقدوا غالء األسعار

 (الجزيرة) تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم شرق قناة السويس

  

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/6077962
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2592469
https://arabi21.com/story/1436606/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/5/9/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B3
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