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 رــمص
 March 2020 9||  043العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السودان: مصر لم تتشاور معنا يف قرار سد النهضة بالجامعة العربية  
 إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب فيروس كورونا 
 نوات حكم السيسي عاشت املرأة املصرية س فكي ..يومها العامليب 
ـ صندوق مصر السيادي يستهدف االستحواذ ىلع أصول    مليار جنيه  80ب
 مليار جنيه منذ مطلع مارس الجاري  40البورصة تخسر  
 فيروس كوروناتعلن أول حالة وفاة ب« الصحة» 
 لتحاليل كورونا « املستعجل»جنيه| املعامل تفعل خدمة  2500ـ ب 
 مارس  6يوم الجمعة ن ييمصر ينأعلن تنظيم الدولة عن مقتل جندي 
  

 فى هذا العدد:

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

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 بار()بوابة األخ القرار العربي حول سد النهضةب الخاصتحُفظ السودان مصر ترد ىلع 

 شكري: مصر سعت لتشجيع طريف الشراكة ىلع تقدير إيجابيات اتفاق سد النهضة
 ()الشروق

 )الجزيرة( قرار سد النهضة بالجامعة العربية يفالسودان: مصر لم تتشاور معنا 

 ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف 43وفد حقوقي مصري يشارك يف أعمال الدورة 
 )بوابة األخبار(

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/3011801/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8F%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%E2%80%AC
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032020&id=073e85fe-91bc-4154-86d8-1dfeb48b49eb
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%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
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011760/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-43-%E2%80%8F%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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 األخبار( )بوابة تفاصيل رسالة السيسي لنظيره العراقي

 )بوابة األخبار(يستقبل سامح شكري خالل زيارته إلى عّمان العاهل األردني 

 )الشروق(يف إطار جوالته العربية وزير الخارجية يصل إلى الكويت 

 )الوطن( دول 6السعودية توقف الرحالت مع مصر واإلمارات والكويت و

 )الشروق(لبالد لالكويت تدعو مواطنيها يف القاهرة للتواصل مع السفارة إلعادتهم 

 )الشروق( عمان: تعليق الرحالت الجوية غير املنتظمة مع مصر ملدة شهر

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/3011723/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%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%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011626/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011626/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=a9541f16-561d-4798-a0ea-9e63d685a435
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=a9541f16-561d-4798-a0ea-9e63d685a435
https://www.elwatannews.com/news/details/4631378
https://www.elwatannews.com/news/details/4631378
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032020&id=5b4dd444-2291-466b-b5ee-9207e6f14db3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032020&id=5b4dd444-2291-466b-b5ee-9207e6f14db3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032020&id=2697d485-6197-4d26-b41a-1b2a5bdd0d8c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032020&id=2697d485-6197-4d26-b41a-1b2a5bdd0d8c


2 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 2020 9 || 043العدد 

 

 

 

 

 

 

 )الجزيرة( دولة إلى أراضيها 14قطر تحظر دخول القادمين من 

 )الجزيرة(إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب فيروس كورونا 

 )الشروق( للتفاوضوزير الخارجية السابق: ال أرى يف طرح ترامب للسالم أي أساس 

  

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%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-14-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-14-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%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/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%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://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=aff15dbd-effd-404c-ad98-be972e8708a1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=aff15dbd-effd-404c-ad98-be972e8708a1
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21)عربي عاشت املرأة املصرية سنوات حكم السيسي العاملي. كيفبيومها 

 العام البرملان يوافق ىلع تعويض أصحاب عقارات تدخل يف مشروعات النفع
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األهرام( السيسي يصدق ىلع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة اإلرهاب

 )بوابة األخبار( البرملان يرفع الحصانة عن نائب متهم بتلقي الرشوة

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/1250990/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011721/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2381369.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2381369.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011621/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011621/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%E2%80%8E
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)بوابة السيسي يصدر قانونا بتجديد العمل بقانون إنهاء املنازعات الضريبية 
 األهرام(

 )بوابة األخبار( انتصار السيسي توجه كلمة للمرأة املصرية

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/2381376.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2381376.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2381376.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011662/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011662/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الشروق( مليار جنيه 80يستهدف االستحواذ ىلع أصول بـ السياديصندوق مصر 

 )الوطن(مليار جنيه منذ مطلع مارس الجاري  40البورصة تخسر 

 )بوابة األخبار( دولة 35بمشاركة « فينجر برينت»رئيس الوزراء يفتتح القمة الثالثة لـ

بة ا)بو"اقتصادية قناة السويس" تؤجل مؤتمرها االقتصادي الدولي بسبب "كورونا" 
 م(األهرا

 )الوطن( "املركزي": نتعاون مع الصندوق العربي لتسوية الديون بين الدول العربية

 )الوطن(عقب قبول استقالته.. "الصغير": حققنا فوائض مالية لم تحدث من قبل 

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=08032020&id=033098eb-f45f-44e1-81d9-f69e704a4264
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=033098eb-f45f-44e1-81d9-f69e704a4264
https://www.elwatannews.com/news/details/4630346
https://www.elwatannews.com/news/details/4630346
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011654/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA--%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-35-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011654/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA--%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-35-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2380745.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2380745.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4630712
https://www.elwatannews.com/news/details/4630712
https://www.elwatannews.com/news/details/4630703
https://www.elwatannews.com/news/details/4630703
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 )الوطن( مليار جنيه 14.5"املركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 

  

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/4628177
https://www.elwatannews.com/news/details/4628177
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 أديب يعلق ىلع موقف السودان من سد النهضة «..كنت أعمى واآلن أبصرت»
 )الشروق(

 خبار()بوابة األ نشأت الديهي: ما يتردد حول وجود كورونا بمصر "أوهام"

 الصحة

 )بوابة األخبار( لتحاليل كورونا« املستعجل»جنيه| املعامل تفعل خدمة  0250بـ 

 )بوابة األهرام( حالة 55ارتفاع عدد املصابين بفيروس كورونا يف مصر إلى 

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=08032020&id=8488550d-af58-438f-931b-8461b3fc7629
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011770/1/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A--%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%22%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011483/1/%D8%A8%D9%802500-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84--%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011483/1/%D8%A8%D9%802500-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84--%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2381373.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2381373.aspx
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 )بوابة األخبار( تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا« الصحة»

 السياحة

 )الشروق( الحركة الوافدة خالل شهر اتحاد الغرف السياحية يبدأ حصر نسبة تراجع

 )بوابة األخبار( «موفينبيك أسوان»حص العاملين بـاملصرية للسياحة تعلن ف

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/3011725/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011725/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%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://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=b9146fee-a8bd-489b-a7ad-71c3f6dcf188
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=b9146fee-a8bd-489b-a7ad-71c3f6dcf188
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011816/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011816/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( «يوم الشهيد»فتح املتاحف العسكرية مجاًنا للجماهير احتفااًل بـ

 )بوابة األخبار(العصار يستقبل وفد أملاني إلنتاج البطاريات الجافة والكهربائية 

 )الوطن( املتحدث العسكري يحتفي بـ"يوم الشهيد" ىلع فيس بوك

لترشيد املياه بمجال « الوطنية للزراعات»العصار يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع 
 )الشروق( الزراعة

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/3011699/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011699/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011025/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011025/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4631486
https://www.elwatannews.com/news/details/4631486
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032020&id=8f5713b4-f2f3-4b22-8ad7-71cde5f204d3
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 )بوابة األخبار(محافظة القاهر تحتفل بيوم الشهيد بحضور قيادات من الجيش 

 ة تنشر عددا من الفيديوهات احتفاال بيوم الشهيدالقوات املسلح
 )بوابة األخبار( 

السيسي يتلقى اتصاال من رئيس مجلس السيادة السوداني: استمرار التنسيق 
 )الشروق( وتكثيف التشاور

 )الشروق( الشهيد وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لقادة القوات املسلحة يف يوم

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/3011508/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011508/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011216/1/%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%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032020&id=73663db0-888d-42bf-be02-850fff56d8dd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032020&id=73663db0-888d-42bf-be02-850fff56d8dd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=ff1917f1-0298-441f-83b8-c2c523d9dee0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=ff1917f1-0298-441f-83b8-c2c523d9dee0


11 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 2020 9 || 043العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد السيناوي
م، 2020مارس  6املوافق  الجمعةأعلن تنظيم الدولة عن مقتل جنديا مصريا يوم -

 )الرابط(عند حاجز املطلة غرب مدينة رفح. 

 06أعلن تنظيم الدول عن مقتل جندي من الجيش املصري يوم الجمعة املوافق -
 )الرابط(م، عند حاجز العجرة جنوب غرب مدينة الشيخ زويد. 2020مارس 

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/1236023980622057472/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1236023980622057472/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1236023110970810369/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1236023110970810369/photo/1
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 تطورات املشهد األمني
 (21عربي) يف محبسه بفعل سياسة اإلهمال الطبيوفاة معتقل مصري 

 
 

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/1251072/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي حول سد النهضة ظ السودان الخاص بالقرار العرب 
ُ
 0 ................................... )بوابة األخبار( مرص ترد عىل تحف

وق( اكة عىل تقدير إيجابيات اتفاق سد النهضة )الشر ي الشر
 0 ......................... شكري: مرص سعت لتشجيع طرف 

ي قرار سد النهضة بالجامعة العربية )الجزيرة(
 0 ............................................ السودان: مرص لم تتشاور معنا ف 

ي أعمال الدورة 
ي مرصي يشارك ف 

 0 ....................... )بوابة األخبار( لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف 43وفد حقوف 

ي )بوابة األخ
ه العراف   1 ............................................................................بار(تفاصيل رسالة السيسي لنظير

ي يستقبل سامح شكري خالل زيارته إىل عّمان )بوابة األخبار(
 1 ................................................ العاهل األردب 

وق( ي إطار جوالته العربية )الشر
 1 ............................................................ وزير الخارجية يصل إىل الكويت ف 

 1 ................................................... دول )الوطن( 6السعودية توقف الرحالت مع مرص واإلمارات والكويت و

ي القاهرة للتواصل مع السفارة إلعادتهم ل
وق(الكويت تدعو مواطنيها ف   1 ........................................ لبالد )الشر

وق(  1 ................................................. عمان: تعليق الرحالت الجوية غير المنتظمة مع مرص لمدة شهر )الشر

 2 ................................................................ دولة إىل أراضيها )الجزيرة( 14قطر تحظر دخول القادمير  من 

وس كورونا )الجزيرة(  2 .............................................................. إرسائيل تغلق حدودها مع مرص بسبب فير

ي طرح ترامب للسالم أي أساس للتفاوض 
وق(وزير الخارجية السابق: ال أرى ف   2 ...................................... )الشر

 3 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

ي  . كيف عاشت المرأة المرصية سنوات حكم السيسي )عرب   3 ............................................. (21بيومها العالمي

لمان يوافق عىل تعويض أصحاب عقا وعات النفع العامالي  ي مشر
 3 .......................... )بوابة األخبار( رات تدخل ف 

 3 .......................................... السيسي يصدق عىل تعديل بعض أحكام قانون مكافحة اإلرهاب )بوابة األهرام(

ي الرشوة
لمان يرفع الحصانة عن نائب متهم بتلق   3 .......................................................... )بوابة األخبار( الي 

يبية )بوابة األهرام(  4 .....................................السيسي يصدر قانونا بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الرص 

 4 ...................................................................... انتصار السيسي توجه كلمة للمرأة المرصية )بوابة األخبار(

 5 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

وق( 80صندوق مرص السيادي يستهدف االستحواذ عىل أصول بـ  5 ...................................... مليار جنيه )الشر

 5 ............................................................. مليار جنيه منذ مطلع مارس الجاري )الوطن( 40البورصة تخش 

 5 .................................... دولة )بوابة األخبار( 35بمشاركة « فينجر برينت»ـرئيس الوزراء يفتتح القمة الثالثة ل

 5 ......................... "اقتصادية قناة السويس" تؤجل مؤتمرها االقتصادي الدوىلي بسبب "كورونا" )بوابة األهرام(

ي لتسوية الديون بير  الدول العربية )الوطن(  5 ...................................... "المركزي": نتعاون مع الصندوق العرب 

": حققنا فوائض مالية لم تحدث من قبل )الوطن(  5 ...................................... عقب قبول استقالته.. "الصغير

 6 ................................................................ مليار جنيه )الوطن( 14.5"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 

 7 ................................................................................................... تطورت المحور المجتمع  

 7 ..................................................................................................................................... اإلعالم

وق(.. «كنت أعم واآلن أبرصت»  7 .............................. أديب يعلق عىل موقف السودان من سد النهضة )الشر

دد حول وجود كورونا بمرص "أوهام" )بوابة األخبار( : ما يي   7 ................................................... نشأت الديهي

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

 7 ..................................... لتحاليل كورونا )بوابة األخبار(« المستعجل»جنيه| المعامل تفعل خدمة  2500بـ 

ي مرص إىل 
وس كورونا ف   7 ............................................... حالة )بوابة األهرام( 55ارتفاع عدد المصابير  بفير
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وس كورونا )بو « الصحة»  8 ................................................................ ابة األخبار(تعلن أول حالة وفاة بفير

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

وق(  8 ..................................... اتحاد الغرف السياحية يبدأ حرص نسبة تراجع الحركة الوافدة خالل شهر )الشر

 8 .............................................. )بوابة األخبار(« موفينبيك أسوان»المرصية للسياحة تعلن فحص العاملير  بـ

 9 ............................................................................................................. تطورت المشهد العسكري

 بـ
ً
ا للجماهير احتفاال

ً
 9 .......................................... )بوابة األخبار(« يوم الشهيد»فتح المتاحف العسكرية مجان

ي إلنتاج البطاريات الجافة والكهربائية )بوابة األخبار(
 9 ............................................ العصار يستقبل وفد ألماب 

ي بـ"يوم الشهيد" عىل فيس بوك )الوطن(
 9 ......................................................... المتحدث العسكري يحتق 

وق(« تالوطنية للزراعا»العصار يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع  شيد المياه بمجال الزراعة )الشر  9 ............... لي 

 10 ........................................ محافظة القاهر تحتفل بيوم الشهيد بحضور قيادات من الجيش )بوابة األخبار(

 10 ......................................................... القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات احتفاال بيوم الشهيد

 10 ......................................................................................................................... )بوابة األخبار(

: استمرار التنسيق وتكثيف ال ي
وق(السيسي يتلق  اتصاال من رئيس مجلس السيادة السوداب   10 ........... تشاور )الشر

وق( ي يوم الشهيد )الشر
 10 ...................................... وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لقادة القوات المسلحة ف 

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

م، عند حاجز المطلة غرب مدينة 2020مارس  6تنظيم الدولة عن مقتل جنديا مرصيا يوم الجمعة الموافق أعلن -

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

م، عند حاجز 2020مارس  06ل جندي من الجيش المرصي يوم الجمعة الموافق أعلن تنظيم الدول عن مقت-

 11 .............................................................................. العجرة جنوب غرب مدينة الشيخ زويد. )الرابط(

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

ي  ي )عرب  ي محبسه بفعل سياسة اإلهمال الطب 
 12 .................................................... (21وفاة معتقل مرصي ف 
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