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 وزير الخارجية اإلثيوبي: سنمأل خزان سد النهضة ولن يوقفنا أحد  
 أوزباكستان تمنح شيخ األزهر صفة املواطنة الفخرية  
 مصريون يلجأون للقضاء لحمايتهم من كورونا  
 هذه أبرز خسائر االقتصاد املصري من تفشي فيروس كورونا  
 هشام عشماوي السابق تنفيذ حكم اإلعدام يف ضابط الصاعقة  
 السيسي يترأس اجتماعا موسعا لقيادات القوات املسلحة 
 موقع روسي: مصر تسعى لحشد عربي ضد الوجود التركي بليبيا 
 أعضاء بالكونجرس األمريكي يطالبون مصر باحترام حقوق اإلنسان 

  
  
  

 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
 )الجزيرة( وزير الخارجية اإلثيوبي: سنمأل خزان سد النهضة ولن يوقفنا أحد

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية سامح شكري ونظيره األمريكي يتباحثان هاتفيًا

 مصر العربية() رويترز تكشف كواليس مكاملة ترامب والسيسي بشأن سد النهضة

 )بوابة األخبار( ألمن واستقرار دول الخليج العربي يؤكد مساندة مصر« شكري»

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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A3-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A3-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009183/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009183/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1534853-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%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/3008976/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008976/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 بسام راضي: رسالة من رئيس الكونغو إلى السيسي بشأن تطورات القضية الليبية
 )بوابة األهرام(

 )بوابة األهرام( تفاصيل لقاء السيسي مع وزير خارجية البحرين

 )الوطن( هر صفة املواطنة الفخريةأوزباكستان تمنح شيخ األز

 امُلعلن عنها لن تساعد إثيوبيا يف توليد الكهرباء الري: كمية مياه ملء سد النهضة
 )الشروق(

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/2379013.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379007.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379007.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4619021
https://www.elwatannews.com/news/details/4619021
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=324cca31-1b91-428b-9eee-cfaa65538c4e
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 )املصري اليوم( مصطفى بكري يكشف أهمية اجتماع السيسي مع قيادات الجيش

  

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/1477225
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477225
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 تطورات السياسة الداخلية
 األهرام()بوابة  وزير الطيران املدنى يتابع اإلجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولى

 )الوطن( كورونا؟ هل تحد عقوبات البرملان املحتملة من انتشار شائعات فيروس

 )الوطن( 2020"الجزار": مصر خالية من العشوائيات غير اآلمنة يف يونيو 

 )الشروق(رانيا املشاط: الحكومة املصرية تعطي أولوية لتنمية سيناء 

 )الشروق(مساعد وزير الداخلية األسبق: مصر دولة مستهدفة يف املخدرات 

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/2379260.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4620404
https://www.elwatannews.com/news/details/4620404
https://www.elwatannews.com/news/details/4619477
https://www.elwatannews.com/news/details/4619477
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=81822c82-a384-4054-8d4a-623ef080edc9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=81822c82-a384-4054-8d4a-623ef080edc9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=035580de-451c-48ec-a0c2-ade8f046c79f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=035580de-451c-48ec-a0c2-ade8f046c79f
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رجائي عطية يطالب بتشكيل لجنة من شيوخ املحامين لإلشراف ىلع انتخابات 
 )الشروق(

 (21)عربي مصريون يلجأون للقضاء لحمايتهم من كورونا

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=03032020&id=00cab2eb-0a7b-4704-971b-3613e3c7bf7a
https://arabi21.com/story/1249782/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( مليارات دوالر العام املالي الجاري 6بـ الحكومة تعتزم طرح سندات دولية 

 )بوابة األخبار( مليار دوالر 2الصندوق الكويتي للتنمية: حجم التعاون مع مصر بلغ 

 )بوابة األهرام( زكريا رئيسا للشركة القابضة ملصر للطيران رشدي

 )الوطن( % من سكان الريف املصري يقعون ضمن شريحة الفقر50الجزار: 

 )الوطن( 2018جاري بين مصر وإيطاليا مليار دوالر حجم التبادل الت 7.2العربي: 

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/4620092
https://www.elwatannews.com/news/details/4620092
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008700/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008700/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2379126.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379126.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4619138
https://www.elwatannews.com/news/details/4619138
https://www.elwatannews.com/news/details/4619315
https://www.elwatannews.com/news/details/4619315
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 )الشروق( لتطوير بنيتها التحتية« PS -CONNECT»تختار « صان مصر»

 )الشروق( تلغي طرح حصة منها يف البورصة« مصر الجديدة»

 (21)عربي هذه أبرز خسائر االقتصاد املصري من تفشي فيروس كورونا

 )مصر العربية( بيع الغاز املسال خالل العام الجاري؟« إيني»من حقل ظهر.. هل تبدأ 

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=03032020&id=485b2cd5-21c4-4c06-a7d8-8f39029066cd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=485b2cd5-21c4-4c06-a7d8-8f39029066cd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=6869013f-09c4-4d32-80af-a73785df0ae4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=6869013f-09c4-4d32-80af-a73785df0ae4
https://arabi21.com/story/1249837/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%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%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1534807-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1534807-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%9F
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 التعليم

 )املصري اليوم( مارس القادم 7إخالء املدارس من الطالب يف  ينفيطارق شوقي 

 الصحة
 سفارة يف مصر لشرح خطط مواجهة كورونا 12"الصحة العاملية" تلتقي بممثلي 

 )الوطن(

ـ « كورونا»وزيرة الصحة: اشتباه بـ )بوابة  آخرين يف الحميات 12قادم من العمرة و 23ل
 األخبار(

 السياحة
 )الوطن( " باملنشآت بعد وقف مطربي املهرجاناتDJ“لـ الغرف السياحية: لجأنا 

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/1477204
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477204
https://www.elwatannews.com/news/details/4619717
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009165/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%84%D9%8032-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%8812-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009165/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%84%D9%8032-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%8812-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009165/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%84%D9%8032-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%8812-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/4620080
https://www.elwatannews.com/news/details/4620080
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 األقباط
 )الوطن( أمين مفتاح كنيسة القيامة: أعداد الزوار يف تراجع خوفا من كورونا

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/4620221
https://www.elwatannews.com/news/details/4620221
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 العسكري شهدت املاتطور
 )اليوم السابع(هشام عشماوي السابق تنفيذ حكم اإلعدام يف ضابط الصاعقة 

 )بوابة األخبار( السيسي يترأس اجتماعا موسعا لقيادات القوات املسلحة

 )الجزيرة( موقع روسي: مصر تسعى لحشد عربي ضد الوجود التركي بليبيا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A/4656780
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A/4656780
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009054/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009054/1/%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%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/3/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/3/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 «حلول العمليات العسكرية والتحديات يف إفريقيا»نميرة نجم تشارك يف ندوة 
 )بوابة األهرام(

)اليوم صيني هربائية بالطاقة الشمسية مع وفد "العصار" يبحث إقامة محطات ك
 السابع(

 )املال( «القلعة»تتعاقد مع جهة سيادية لتقديم خدمات « اآلثار»

 )اليوم السابع( منسيالبرومو األول ملسلسل "االختيار" عن قصة أحمد 

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/2379034.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89/4656713
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89/4656713
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89/4656713
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE/
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%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%B9%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%89/4656206
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%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%B9%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%89/4656206
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 تطورات املشهد السيناوي
مقتل جندي من الجيش املصري وإصابة أخر، بإطالق قناصين من عناصر تنظيم -

 )الرابط(الدولة النار عليهما، يف حجاز "أبو ذراع" جنوب مدينة "رفح" بسيناء". 

مقتل وإصابة جنود من الجيش املصري، بتفجير مقاتلي تنظيم الدولة عبوة -
 )الرابط(ناسفة عليهم غرب حجاز "أو فريح" جنوب مدينة رفح. 

من الجيش املصري وإصابة أخر، بإطالق قناصين من مقاتلي الدولة مقتل جندي -
اإلسالمية النار عليهما، يف حاجزي "كفرشن" و "سادوت" غرب مدينة "رفح" 

 )الرابط(بسيناء". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1234926408641794049/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1234926408641794049/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1234887759409614848/photo/2
https://twitter.com/Oded121351/status/1234887759409614848/photo/2
https://twitter.com/Oded121351/status/1234866187936423937/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1234866187936423937/photo/1
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 تطورات املشهد األمني
 )مدى مصر( الكونجرس األمريكي يطالبون مصر باحترام حقوق اإلنسانأعضاء ب

 

 
 

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/2020/03/03/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-3-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
https://madamasr.com/ar/2020/03/03/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-3-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
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وق( التحتية بنيتها لتطوير «CONNECT- PS» تختار «مرص صان»  6 ........................................................... )الشر

ي  «الجديدة مرص»
ي  منها حصة طرح تلغ 

 
وق( البورصة ف  6 ........................................................................ )الشر

ي  من المرصي االقتصاد خسائر أبرز هذه
وس تفسر ي  كورونا فير  6 ........................................................... (21)عرب 

ي » تبدأ هل ظهر..  حقل من
 6 ......................................... العربية( )مرص الجاري؟ العام خالل المسال الغاز بيع «إيت 

 7 ........................................................................................................... تطورات المشهد المجتمع  

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

ي  طارق
ر
ي  شوف

ي  الطالب من المدارس إخالء ينف 
 
 7 ............................................. اليوم( )المرصي القادم مارس 7 ف

 7 ..................................................................................................................................... الصحة

ي  العالمية" "الصحة
ي  سفارة 12 بممثىلي  تلتفر

 
ح مرص ف  7 ................................ )الوطن( كورونا مواجهة خطط لشر

ي  آخرين 12و العمرة من قادم 32 لـ «كورونا»بـ اشتباه الصحة:  وزيرة
 
 7 .......................... األخبار( )بوابة الحميات ف

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

ي  وقف بعد بالمنشآت "DJ“ لـ لجأنا السياحية:  الغرف  7 ........................................ )الوطن( المهرجانات مطرب 

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

ي  الزوار أعداد القيامة:  كنيسة مفتاح أمير  
 
 8 ...................................................... )الوطن( كورونا من خوفا تراجع ف

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد العسكري

ي  عداماإل  حكم تنفيذ
 
 9 ................................................... السابع( )اليوم عشماوي هشام السابق الصاعقة ضابط ف

أس السيسي   9 ......................................................... األخبار( )بوابة المسلحة القوات لقيادات موسعا اجتماعا يير

:  موقع ي  لحشد تسغ مرص روسي كي  الوجود ضد عرب 
 9 .......................................................... )الجزيرة( بليبيا الير

ة ي  تشارك نجم نمير
 
ي  والتحديات العسكرية العمليات حلول» ندوة ف

 
 10 ............................... األهرام( )بوابة «إفريقيا ف

ي  وفد مع الشمسية بالطاقة كهربائية محطات إقامة يبحث "العصار"
 10 ................................... السابع( )اليوم صيت 

 10 ............................................................... )المال( «القلعة» خدمات لتقديم سيادية جهة مع تتعاقد «اآلثار»

ومو  10 ......................................................... السابع( )اليوم منسي  أحمد قصة عن "االختيار" لمسلسل األول الي 

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

ي  عليهما، النار الدولة تنظيم عنارص من قناصير   بإطالق أخر، وإصابة المرصي الجيش من جندي مقتل-
 
 "أبو حجاز ف

 11 ......................................................................................... )الرابط( بسيناء".  "رفح" مدينة جنوب ذراع"

 جنوب فريــــح" "أو حجاز غرب عليهم ناسفة عبوة الدولة تنظيم مقاتىلي  بتفجير  المرصي، الجيش من جنود وإصابة مقتل-

 11 ........................................................................................................................ )الرابط( رفح.  مدينة

ي  عليهما، النار اإلسالمية الدولة مقاتىلي  من قناصير   بإطالق أخر، وإصابة المرصي الجيش من جندي مقتل-
 
 حاجزي ف

 11 ..................................................................... )الرابط( بسيناء".  "رفح" مدينة غرب "سادوت" و "كفرشن"

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

ام مرص يطالبون األمريكي  بالكونجرس أعضاء  12 ................................................ مرص( )مدى اإلنسان حقوق باحير
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