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 .هلةالسلطات لم تسلم جثة هشام أل: ام عشماويهشمحامي  
 .لتعاونهم مع الجيش املصريفردين  يعدم تنظيم الدولة 
 .القبض الجئين إريتريين واحتجازهم يف مديرية أمن الجيزة 
 .مصر غير قلقة.. وتعتمد ىلع أمريكا ملنع أثيوبيا من ملء خزان السد 
 دي تسايت: مصر األسوأ بين العالم يف التعليم 
 .ن إلى مصر "معاملة باملثل"حظر دخول املواطنين القطريي 
 .بسبب كورونا.. وزير األوقاف يتحدث عن إمكانية إلغاء صالة الجمعة 
 .تشكيل تحالف انتخابي ضد النظامل صباحي يدعواحمدين  

  
  
  

 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: دإعدا

 

، 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(السد ملنع أثيوبيا من ملء خزان  أمريكامصر غير قلقة.. وتعتمد ىلع 

 )الشروق( شكري يعرض تطورات مفاوضات سد النهضة ىلع وزراء الخارجية العرب

 مصر العربية() الجامعة العربية تتخذ قرار اعد التوترات بين مصر وإثيوبيابعد تص

 )مصراوي(" معاملة باملثل"القطريين إلى مصر الحكومة: حظر دخول املواطنين 

 ليس إرهابًيا.. ماذا قالت صحف روسيا؟« متروجيت»بعد الحكم بأن سقوط طائرة 
 مصر العربية()

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/2020/03/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/03/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=569d7cbd-e19e-4e52-94d3-583d91dff2be
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=569d7cbd-e19e-4e52-94d3-583d91dff2be
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534981-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/4/1736243/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#HpFeature
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/4/1736243/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9#HpFeature
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1534941-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA%C2%BB-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%9F
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إثيوبيا تهاجم الواليات املتحدة.. ومصر تتوقع | « النهضةسد »آخر تطورات أزمة 
 مصر العربية() «خديعة»

 (21)عربي مستشرق إسرائيلي: السيسي يسير ىلع درب مبارك بهذا امللف

 )اليوم السابع(يستقبل نائب رئيس جنوب السودان  السيسي

 بوابة األخبار() شكري يستقبل مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سوريا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534962-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB--%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%C2%AB%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9%C2%BB
https://arabi21.com/story/1249786/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/4657127
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/4657127
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009737/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 )بوابة األهرام(سفير مصر يف اليونان يلتقي نائب وزير الخارجية اليوناني 

 مصراوي()شكري يلتقي نظيره الُعماني 

 (الشروق) بدر عبد العاطي يلتقي بوزيرة الدولة اإلسبانية للشؤون الخارجية

 اليوم السابع() PCRالهجرة: من يرغب فى العودة لعمله بالكويت إجراء 

  

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/2379542.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379542.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/3/4/1736254/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=972dc44e-f1c1-4756-8c5a-e279e47768ea
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-PCR-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/4657324
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21عربي) هل تنجح املعارضة املصرية يف تشكيل تحالف انتخابي ضد النظام؟

 )الشروق( دعم مصر يناقش قانون املحليات بحضور سكرتير العموم باملحافظات

 )الشروق(البرملان يناقش تنظيم أوضاع نواب املحافظين 

 )الشروق(ي" مسألة أمن قوم"«: إعالم الدولة تطوير»برملانيون عن 

 )الشروق(للوقوف خلف القيادة السياسية جيهان السادات وتحث املصريين 

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/1250034/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=1bce05a3-3327-4e3b-bbdc-13f9b156c019
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=1bce05a3-3327-4e3b-bbdc-13f9b156c019
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=5add6869-2a4d-40ed-a810-c8f14e41c922
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=5add6869-2a4d-40ed-a810-c8f14e41c922
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=2ff54c2b-3a06-43b1-916a-a46b5c593a2a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=2ff54c2b-3a06-43b1-916a-a46b5c593a2a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=3c36c278-3819-4737-b3f9-532f60dcd349
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=3c36c278-3819-4737-b3f9-532f60dcd349
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 )صدى البلد(أحمد بدوي: البد من ضوابط مشددة للتصدي لألكاذيب والشائعات 

 (21)عربي لوزيرة الصحة املصرية عن مكافحة "كورونا" تغريدهجدل حول 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elbalad.news/4200388
https://www.elbalad.news/4200388
https://arabi21.com/story/1249923/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )مصر العربية( مريكي: لهذا تراجعت صناعة حديد التسليح يف مصرموقع أ

 )مدى مصر( الفاشلة« مصر الجديدة»تسلسل زمني لصفقة 

 ()مصر العربية الصفقة؟« كورونا»وهل يوقف «.. بيع بنك القاهرة»القصة الكاملة لـ

 بزيادة دعم السلع التموينية.. هل تلغي الحكومة خطط التحول للدعم النقدي؟
 مصر العربية()

 مصر العربية() قياسية وتحديات عاملية .. أرقام2020قبرص ميل: الغاز املصري يف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1534972-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1534972-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://madamasr.com/ar/2020/03/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/03/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a/
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1534956-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%C2%BB--%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1534957-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1534770-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D9%84----%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 تبدأ تفعيل خدمة التحصيل والشحن إلكترونًيا« جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء»
 )املصري اليوم(

 )الدستور(مجلس الوزراء يوافق ىلع عدة قرارات 

 بوابة األخبار() بشأن إزالة االزدواج الضريبي السيسيالحكومة توافق ىلع قرار 

 (21)عربي سائر االقتصاد املصري من تفشي فيروس كوروناهذه أبرز خ

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/1477449
https://www.dostor.org/3020002
https://www.dostor.org/3020002
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009415/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 التعليم

 مصر العربية() األسوأ بين العالم يف التعليم دي تسايت: مصر

 مصر العربية() يقة تعطيل الدراسة بسبب كوروناالتعليم توضح حق

 عالماإل
 )املصري اليوم( خالل أيام« إيجيبشن تى فى»إطالق «: الوطنية لإلعالم»

 )اليوم السابع( الحكوميلالتصال  الدوليدى وزير اإلعالم يشارك فى فعاليات املنت

 والسكان الصحة
 )بوابة األخبار( حاالت مشتبه يف إصابتها بكورونا 5سلبية لـ  جالحكومة: نتائ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1534968-%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA---%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85--%D9%81%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534918-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%91%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%C2%BB
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477562
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477562
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9/4657233
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9/4657233
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008869/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-5-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008869/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-5-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 )مصر العربية( كورونا؟الصين عالجا لفيروس « هالة زايد»ما حقيقة تسليم 

 )مصر العربية( خطة املصرية للتعامل مع كورونا؟ال لعامليةالصحة ا ملاذا حذفت

 )املصري اليوم( «بير السلم»غرفة القاهرة التجارية تحذر من كمامات 

 )املصري اليوم( يونيو املقبل 30وزير اإلسكان: مصر بال عشوائيات 

 السياحة
 )املصري اليوم(تواصل مع السعودية ت« اللجنة العليا للعمرة»

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534974-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%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%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534974-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%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%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534967-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%AA--%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%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534967-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%AA--%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%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477190
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477190
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477537
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477537
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477565
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477565
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 املؤسسات الدينية
 )املصري اليوم( مرصد اإلفتاء: إعدام عشماوي رسالة ردع ويحقق العدالة اإللهية

 )مصر العربية( بسبب كورونا.. وزير األوقاف يتحدث عن إمكانية إلغاء صالة الجمعة

 أخري
 )مصر العربية( أشهر.. مصنع كيما يخنق طالبات أسوان 3للمرة الثانية يف 

 )مصر العربية( تركي آل الشيخ يكشف أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية لألهلي

  

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/1477458
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477458
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534896-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534896-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534921-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%86%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534921-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%86%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://masralarabia.net/sports/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1534988-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
https://masralarabia.net/sports/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1534988-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
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 تطورات املشهد األمني
 )مدى مصر( إريتريين واحتجازهم يف مديرية أمن الجيزةالقبض الجئين 

 )الدستور( «تحرير سيناء»العقوبة للمحكوم عليهم بمناسبة عيد  باقيالعفو عن 

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/2020/03/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/03/04/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a/
https://www.dostor.org/3020002
https://www.dostor.org/3020002
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 العسكري شهدت املاتطور
 )الجزيرة نت(محامي هشام عشماوي: السلطات لم تسلم جثة هشام ألهلة.

 )املصري اليوم( املنسي عن إعدام عشماويالضابط أحمد أول تعليق من زوجة 

ريق تقييم جهود مصر يف مكافحة جرائم ف اللواء شريف الدين حسين يستقبل
 )بوابة األخبار( غسل األموال وتمويل اإلرهاب

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/4/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/4/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477605
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477605
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009769/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3009769/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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فريم بيرجاميني “توافقان ىلع بيع فرقاطتي وزارتا الدفاع والخارجية اإليطاليتان 
FREMM Bergami ni ”(فاع العربيمنتدي الد) لصالح البحرية املصرية 

 )الشروق( نسعى الستغالل الفائض يف املشروعات املدنية«: اإلنتاج الحربي. »

 )مصراوي( وفد "مستقبل وطن" يزور قناة السويس الجديدة

توقع بروتوكول تعاون مع جامعة السادات كأول جامعة ذكية « العربية للتصنيع»
 )الشروق( يف مصر

  

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/2020/03/04/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=a0e86a09-a0e0-43fc-ba71-ed0ad53cdcb5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=a0e86a09-a0e0-43fc-ba71-ed0ad53cdcb5
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/4/1736490/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/4/1736490/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=5d3e7fb6-221a-424e-a3d9-923056ace5eb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=5d3e7fb6-221a-424e-a3d9-923056ace5eb
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 تطورات املشهد السيناوي
للجيش املصري  "m60"عماق التابعة لتنظيم الدولة عن تدمير دبابة أعلنت وكالة أ-

 الرابطغرب مدينة رفح يف سيناء. 

مية عن تدمير اليه عسكرية سالعماق التابعة لتنظيم الدولة اإلأعلنت وكالة أ-
" لشيخ زويد"أجنوب غرب مدينة  "الخروبة"تابعه للجيش املصري جنوب حجاز 

 (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/1235268902940270592/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1235268902940270592/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1235268902940270592/photo/2
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يف منطقة بئر العبد لتعاونهم مع الجيش املصري.  فردينم الدولة تنظيعدم أ -
 (الرابط)

 

 
 

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/1235253320119439360/photo/4
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 5 ..................................................................... مرص( )مدى الفاشلة «الجديدة مرص» لصفقة زمن 

 5 ......................................... العربية( )مرص الصفقة؟ «كورونا» يوقف وهل «..القاهرة بنك بيع»لـ الكاملة القصة

ي  هل التموينية..  السلع دعم بزيادة
 5 .............................. العربية( )مرص النقدي؟ للدعم التحول خطط الحكومة تلغ 

ص ي  المرصي الغاز ميل:  قي 
 5 .......................................... العربية( )مرص عالمية وتحديات قياسية أرقام .. 2020 ف 

ونًيا والشحن التحصيل خدمة تفعيل تبدأ «ءالكهربا  لتوزيــــع القاهرة جنوب»  6 .......................... اليوم( )المرصي إلكير

 6 ...............................................................................)الدستور( قرارات عدة عىل يوافق الوزراء مجلس

ي  االزدواج إزالة بشأن السيسي  قرار عىل توافق الحكومة ين 
 6 ............................................. األخبار( )بوابة الرص 

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

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

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

ي  العالم بي    األسوأ مرص تسايت:  دي
 7 ................................................................. العربية( )مرص التعليم ف 

 7 ..................................................... العربية( )مرص كورونا بسبب الدراسة تعطيل حقيقة توضح التعليم
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 7 ................................................................................................................................ اإلعالم

 7 ....................................................... اليوم( )المرصي أيام خالل «ف   بر  إيجيبشن» إطالق «:لإلعالم الوطنية»

 7 .............................................. السابع( )اليوم الحكومي  لالتصال الدوىلي  المنتدى فعاليات ف   يشارك اإلعالم وزير

 7 ..................................................................................................................... الصحة والسكان

ي  مشتبه حاالت 5 لـ سلبية نتائج الحكومة: 
 7 .................................................... األخبار( )بوابة بكورونا بتهاإصا ف 

وس عالجا الصي    «زايد هالة» تسليم حقيقة ما  8 ................................................... العربية( )مرص كورونا؟ لفي 

 8 ............................................ العربية( )مرص كورونا؟ مع للتعامل المرصية الخطة العالمية الصحة حذفت لماذا

 8 .......................................................... اليوم( )المرصي «السلم بي  » كمامات من تحذر التجارية القاهرة غرفة

 8 ............................................................ اليوم( )المرصي المقبل يونيو 30 عشوائيات بال مرص اإلسكان:  وزير

 8 .............................................................................................................................. السياحة

 8 .................................................................... اليوم( )المرصي السعودية مع تتواصل «للعمرة العليا اللجنة»

 9 ................................................................................................................. المؤسسات الدينية

 9 .............................................. اليوم( )المرصي اإللهية العدالة ققويح ردع رسالة عشماوي إعدام اإلفتاء:  مرصد

 9 ......................................... العربية( )مرص الجمعة صالة إلغاء إمكانية عن يتحدث األوقاف وزير كورونا..  بسبب

 9 ..................................................................................................................................أخري

ي  الثانية للمرة
 9 ...................................................... العربية( )مرص أسوان طالبات يخنق كيما مصنع أشهر..  3 ف 

فية الرئاسة من استقالته أسباب يكشف الشيخ آل تركي   9 ............................................ العربية( )مرص لألهىلي  الشر

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

يي    الجئي    القبض ي  واحتجازهم إريير
ة أمن مديرية ف   10 ......................................................... مرص( )مدى الجي  

ي  عن العفو
 10 ............................................ )الدستور( «سيناء تحرير» عيد بمناسبة عليهم للمحكوم العقوبة بافر

 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

 11 .................................................. نت( ألهلة.)الجزيرة هشام جثة تسلم لم السلطات عشماوي:  هشام محامي 

 11 ............................................. اليوم( )المرصي عشماوي إعدام عن المنسي  أحمد الضابط زوجة من تعليق أول

يف اللواء ي  مرص جهود تقييم فريق يستقبل حسي    الدين رسر
 )بوابة اإلرهاب وتمويل األموال غسل جرائم مكافحة ف 

 11 .................................................................................................................................. األخبار(

ي  بيع عىل توافقان اإليطاليتان والخارجية الدفاع وزارتا
ي  فريم“ فرقاطنر

جامين   البحرية لصالح ”FREMM BERGAMINI بي 

( الدفاع )منتدي المرصية ي  12 ...................................................................................................... العرب 

ي  اإلنتاج» . ي  الفائض الستغالل نسغ «:الحرب 
وعات ف  وق( المدنية المشر  12 .............................................. )الشر

 12 ................................................................... )مرصاوي( الجديدة السويس قناة يزور وطن" "مستقبل وفد

ي  ذكية جامعة كأول السادات جامعة مع تعاون بروتوكول توقع «للتصنيع العربية»
وق( مرص ف   12 ...................... )الشر

 13 ..................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

ي  رفح مدينة ربغ المرصي للجيش "M60" دبابة تدمي   عن الدولة لتنظيم التابعة أعماق وكالة أعلنت-
الرابط سيناء.  ف 
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 حجاز جنوب المرصي للجيش تابعه عسكرية اليه تدمي   عن اإلسالمية الدولة لتنظيم التابعة أعماق وكالة أعلنت-

 13 ............................................................. )الرابط( بسيناء.  زويد" "ألشيخ مدينة غرب جنوب "الخروبة"

ي  فردين الدولة تنظيم أعدم -
 14 ................................ )الرابط( المرصي.  الجيش مع لتعاونهم العبد بي   منطقة ف 

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


                                

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, 
Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. 
Bahçelievler, Istanbul, Turkey
Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

 
 

 @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/

