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 « كورونا»الكويت وقطر تحظران دخول املصريين بسبب  
 الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة  
 شخصيات عامة ونشطاء أقباط يدشنون املجلس املصري األمريكي  
 تصاعد قلق املصريين من كورونا وانعدام الثقة يف التصريحات الحكومية  
 « كورونا»مليار جنيه بسبب مخاوف  32تخسر البورصة املصرية  
 «كورونا»الصين لتبادل الخبرات حول  إلىوزيرة الصحة تغادر  
 مؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونسكلمة وزير الداخلية يف  
 النظام املصري يواصل سياسة اإلخفاء القسري.. واألعداد صادمة 

  
  
  

 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،

 فريق الرصــد: إعداد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 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
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )مدى مصر( «كورونا»الكويت وقطر تحظران دخول املصريين بسبب 

 )بوابة األخبار(الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة 

 )املصري اليوم( شخصيات عامة ونشطاء أقباط يدشنون املجلس املصري األمريكي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/03/01/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://madamasr.com/ar/2020/03/01/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007809/1/-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-..-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007809/1/-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-..-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476606
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476606
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 )بوابة األخبار( تعليق من الخارجية املصرية ىلع بيان أثيوبيا بشأن سد النهضة

 )بوابة األخبار(عبدالعال يستقبل رئيس برملان النمسا 

 إضاءة معابد الكرنك وفيلة بألوان العلم الصيني تضامنا مع بكين يف أزمة كورونا
 )بوابة األهرام(

 )املصري اليوم(األزهر ينعى الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء باألزهر 

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/3007931/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007931/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007663/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2378253.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476056
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476056
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام( أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء باألزهر 4قرار جمهوري بتعيين 

 )الجزيرة( قة يف التصريحات الحكوميةتصاعد قلق املصريين من كورونا وانعدام الث

 )الوطن(نشاء محاكم جديدة لتحقيق العدالة الناجزة مقترح برملاني بالتوسع يف إ

 )الشروق( عاشور: النيابة اإلدارية تشرف ىلع انتخابات املحامينسامح 

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/2378332.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378332.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/1/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/1/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4615292
https://www.elwatannews.com/news/details/4615292
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=8aa2436a-e9fb-46df-ae00-9fa710ad72fb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=8aa2436a-e9fb-46df-ae00-9fa710ad72fb
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رجائي عطية: إعادة الحرية والديمقراطية يف نقابة املحامين ىلع قمة أولوياتي 
 )الشروق(

 )الوطن( التجمع" يوضح السبب“بـ قيادي  مبارك؟ملاذا غاب "اليسار" عن عزاء 

 )الوطن( نوح: اإلعالم متعطل.. واألزهر ليس مع الدولة يف حربها ىلع اإلرهاب

 )بوابة األخبار(« كورونا»رفع درجة الجاهزية لـبالسيسي يوجه الحكومة 

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=02032020&id=e4ee8488-dd62-4a0a-869f-a6b1c7456cb0
https://www.elwatannews.com/news/details/4612058
https://www.elwatannews.com/news/details/4612058
https://www.elwatannews.com/news/details/4615679
https://www.elwatannews.com/news/details/4615679
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007753/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007753/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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 لعاصمة اإلدارية الجديدةلتعامل مع الجمهور لن تنتقل الهيئات هاني محمود: 

 (وقشرلا)

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=01032020&id=c824e09d-617e-40d3-8d5d-be8e1ada736a
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(« كورونا»مليار جنيه بسبب مخاوف  32 تخسر البورصة املصرية 

 )بوابة األخبار( العاملية« شنايدر إلكتريك»السيسي يجتمع مع رئيس 

 )الوطن( مليار جنيه ضرائب مستحقة "كارثة" 33.4برملاني: الفشل يف تحصيل 

 "الصيادلة": املواطن سيشعر بالتغيير يف األسعار بعد فصل "الدواء" عن "الصحة"
 )الوطن(

 )الوطن( مليار جنيه 4.51بـ "املالية" تطرح أذون خزانة 

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/3007685/1/%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%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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/3007685/1/%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%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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/3007821/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3--%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007821/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3--%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4614290
https://www.elwatannews.com/news/details/4614290
https://www.elwatannews.com/news/details/4615295
https://www.elwatannews.com/news/details/4614740
https://www.elwatannews.com/news/details/4614740
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 )الوطن( 2019مليار دوالر قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يف  8.6

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/4614548
https://www.elwatannews.com/news/details/4614548
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )الشروق( يف مصر الناس هتعمل احتفال« كورونا» عمرو أديب ساخرا: لو ظهرت

)بوابة األهرام(الحكومة بمساندة هاني شاكر فرج عامر يطالب 

 )الوطن(الديهي: حملة يقودها ضعاف النفوس للزعم بوجود كورونا يف البالد 

 التعليم
 أساسييتقدم بطلب إحاطة بشأن أجور املعلمين وتجميد رواتبهم عند  برملاني

 )الشروق( 2014

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=01032020&id=5895bcc4-7137-4b95-8d9d-80f93aabbcd4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032020&id=5895bcc4-7137-4b95-8d9d-80f93aabbcd4
http://gate.ahram.org.eg/News/2378123.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378123.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4615268
https://www.elwatannews.com/news/details/4615268
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022020&id=a7418d6f-9773-44f8-8682-85e03473252f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022020&id=a7418d6f-9773-44f8-8682-85e03473252f
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 )الوطن( شوقي: لم نرصد كورونا باملدارس

 الصحة
 )الجزيرة( كاليفورنيا تعلن إصابة شخصين عائدين من مصر بفيروس كورونا

 (21)عربي فشل مصر يف اكتشاف كورونا يثير شكوكا حول جاهزيتها له

 )بوابة األخبار( «أجنبي»تعلن اكتشاف حالة كورونا لشخص « الصحة»

 (الوطن) نقل مساعدي األجنبي املصاب بكورونا للحجر الصحي بمستشفى النجيلة

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/4615220
https://www.elwatannews.com/news/details/4615220
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%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://arabi21.com/story/1249200/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007969/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5--%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007969/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5--%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-
https://www.elwatannews.com/news/details/4615799
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 هرام()بوابة األ «كورونا»الصين لتبادل الخبرات حول  ىوزيرة الصحة تغادر إل

 )الشروق( أيام 4وزير الصحة األسبق يطالب بمنح أي مصاب بالبرد إجازة 

 الزراعة
 )بوابة األهرام(ات مشددة للتصدي لـ"جراد شرق إفريقيا" وزير الزراعة: مصر تتبع إجراء

 )الشروق( الجديد« الزراعات العضوية»السيد القصير يشرح قانون 

 األقباط
 )بوابة األهرام( وفد رئاسة الطائفة اإلنجيلية يقدم واجب العزاء ألسرة مبارك

 )الوطن( الكنيسة: انتهاء تدريبات ثاني مجموعات مشروع "ألف معلم دين مسيحي"

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/2378230.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=411aa378-8847-4646-9ca4-d90b6c678c33
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=411aa378-8847-4646-9ca4-d90b6c678c33
http://gate.ahram.org.eg/News/2378263.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378263.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=153472c4-5c2e-4682-a34b-8462e5b25e8a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=153472c4-5c2e-4682-a34b-8462e5b25e8a
http://gate.ahram.org.eg/News/2377451.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2377451.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4615241
https://www.elwatannews.com/news/details/4615241
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 العسكري شهدت املاتطور
 القوات املسلحة تنظيم دورات تدريبية للمجندين يف مجال تكنولوجيا املعلومات

 )بوابة األخبار(

)بوابة  القوات املسلحة تقدم الدعم للمتضررين من الفيضانات بجنوب السودان
 ألخبار(ا

 )مصر العربية( أول صورة حديثة للمشير طنطاوي بعد شائعة وفاته

  

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/3007790/1/%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%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007676/1/%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%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007676/1/%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%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007676/1/%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%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534666-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534666-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األخبار( ة وزير الداخلية يف مؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونسكلم

 (21)عربي النظام املصري يواصل سياسة اإلخفاء القسري.. واألعداد صادمة

 
 

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/3007744/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3007744/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://arabi21.com/story/1249279/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 7 ............................................... )الوطن( البالد ف

 7 ..................................................................................................................................... التعليم

  
وق( 2014 أساس   عند رواتبهم وتجميد المعلمي    أجور بشأن إحاطة بطلب يتقدم برلمان   7 ........................ )الشر

 :  
ر
 8 ......................................................................................... )الوطن( بالمدارس كورونا نرصد لم شوف

 8 .................................................................................................................................. الصحة

https://almarsad.co.uk/
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وس مرص من عائدين شخصي    إصابة تعلن كاليفورنيا  8 ...................................................... )الجزيرة( كورونا بفت 

   مرص فشل
 
 8 ............................................................ (21)عرن    له جاهزيتها حول شكوكا يثت   كورونا اكتشاف ف

 8 .......................................................... األخبار( )بوابة «أجنن   » لشخص كورونا حالة اكتشاف تعلن «الصحة»

 8 ............................................ )الوطن( النجيلة بمستشف   الصح   للحجر بكورونا المصاب األجنن    مساعدي نقل

ات لتبادل الصي    إىل تغادر الصحة وزيرة  9 .................................................... األهرام( )بوابة «كورونا» حول الخت 

د مصاب أي بمنح يطالب األسبق الصحة وزير وق( أيام 4 إجازة بالت   9 ......................................................... )الشر

 9 ..................................................................................................................................... الزراعة

ق لـ"جراد للتصدي مشددة إجراءات تتبع مرص الزراعة:  وزير  9 ........................................ األهرام( )بوابة إفريقيا" شر

ح القصت   السيد وق( الجديد «العضوية الزراعات» قانون يشر  9 ................................................................ )الشر

 9 .................................................................................................................................... األقباط

 9 ...................................................... األهرام( )بوابة مبارك ألشة العزاء واجب يقدم اإلنجيلية الطائفة رئاسة وفد

   تدريبات انتهاء الكنيسة: 
وع مجموعات ثان  " دين معلم "ألف مشر  9 ............................................ )الوطن( مسيح 

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

   للمجندين تدريبية دورات تنظيم حةالمسل القوات
 
 10 ......................... األخبار( )بوابة المعلومات تكنولوجيا مجال ف

رين الدعم تقدم المسلحة القوات  10 ................................... األخبار( )بوابة السودان بجنوب الفيضانات من للمترص 

 10 .............................................................. العربية( )مرص وفاته شائعة بعد طنطاوي للمشت   حديثة صورة أول

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

   الداخلية وزير كلمة
 
 11 ...................................................... األخبار( )بوابة بتونس العرب الداخلية وزراء رمؤتم ف

 11 .................................................. (21)عرن    صادمة واألعداد القشي..  اإلخفاء سياسة يواصل المرصي النظام
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