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 رــمص
 March 2020 12||  046العدد ||  يف الصحافة رصد أهم أخبار الشأن املصرينشرة يومية ت

 

 يكا وفرنساشكري يتوجه إلى بروكسل يف جولة أوروبية تشمل بلج 
 .خلًفا لعبدالعال« النواب»مصادر ترجح ترؤس عبد الوهاب عبد الرازق  
 .أحمد السيد النجار يطالب باإلفراج عن املعارضين السلميين 
 .اإلخوان ينشرون "كورونا" بين الجيش والشرطة.. وزير األوقاف يثير الجدل 
 .جناء رأي: ال انتخابات ديمقراطية مع وجود سالديمقراطي صرياملحزب ال 
 .باحث عسكري: هذه مآالت الصراع بين السيسي ومناوئيه بالجيش 
 .مطالب بالتحرك لوقف محاوالت قتل نجل مرسي بمحبسه 
 تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي والدراسة مستمرة بال تغييروزير التعليم:  

 

 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 
شهد املصري يف أخبار امل

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد

 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
 )بوابة األخبار( شكري يتوجه إلى بروكسل يف جولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا

 ()الشروق السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا يف ضحايا كورونا

 األخبار() سد النهضة ملوقف البحرين الداعم لها يف ملفمصر تعرب عن تقديرها 

 )مصر العربية( مؤرخ إسرائيلي: ىلع تل أبيب التدخل لحل األزمة بين مصر وإثيوبيا

وفد برملاني وكنسي يبحث مع مجلس كنائس أمريكا دعم مصر يف قضية سد 
 )الشروق( النهضة

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/3013486/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3013486/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=42c71a29-f16d-4a32-b879-5c7d19d623d5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3013396/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1535779-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%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
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1535779-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%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
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=2804bd76-d94e-4a6a-85f0-6e7c838bffb3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=2804bd76-d94e-4a6a-85f0-6e7c838bffb3
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 (21)عربي ف الخرطوم من أزمة "سد النهضة"سياسي مصري ينتقد موق

  

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/1251836/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%B1
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 تطورات السياسة الداخلية
 )مدى مصر( خلًفا لعبدالعال« النواب» قعبد الراز بعبد الوهاترؤس مصادر ترجح 

 )الشروق( التغيرات يف صفوف الحزب هدفها زيادة القوة«: مستقبل وطن»

 روق()الش أبو شقة يهنئ الرئيس الجديد لحزب مستقبل وطن: قامة وطنية مخلصة

 )مصر العربية( أحمد السيد النجار يطالب باإلفراج عن املعارضين السلميين

 )الجزيرة( اإلخوان ينشرون "كورونا" بين الجيش والشرطة.. وزير األوقاف يثير الجدل

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/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=6cd1e651-01c2-45bb-bb3a-266fc0168f15
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=6cd1e651-01c2-45bb-bb3a-266fc0168f15
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=807710bc-b1e5-496a-8589-f06f360c1e3e
https://masralarabia.net/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1535801-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1535801-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%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%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%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%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
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 (21)عربي رأيحزب مصري: ال انتخابات ديمقراطية مع وجود سجناء 

 )الشروق( الوفد: الحوار الوطني حول قوانين االنتخابات يخلق توافقا حزبيا

 )املصري اليوم( تجميد أنشطة فنية ورياضية

الحكومة: الخميس إجازة بالقطاعين العام والخاص وقطاع األعمال بسبب سوء 
 )اليوم السابع( الطقس

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/1251764/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=0f64ae7e-211c-4562-a561-e6757f20cc74
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=0f64ae7e-211c-4562-a561-e6757f20cc74
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1563079
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1563079
https://www.youm7.com/story/2020/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1/4666790
https://www.youm7.com/story/2020/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1/4666790


4 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 12 || 046العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
 )مدى مصر( والنمو يف الناتج املحلي.. مصر ليست استثناء« كورونا»

 )بوابة األهرام(مع وفد منظمة العمل الدولية التعاون وزيرة التجارة تبحث 

 % ىلع واردات الحديد.. ومصدر: ال تأثير ىلع مصر100الجزائر تخطط لفرض جمارك 
 )الوطن(

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/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
http://gate.ahram.org.eg/News/2382491.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2382491.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4637057


5 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 12 || 046العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 )الشروق( جامع تبحث إحالل سيارات امليكروباص القديمة بأخرى متطورة

 )املصري اليوم( الدوالر يواصل االرتفاع أمام الجنيه

 )املصري اليوم(% خالل فبراير 4.9يعلن تراجع معدل التضخم لـ « إلحصاءا»

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=12032020&id=11287270-e028-4916-9ab0-1b5999b9f787
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=11287270-e028-4916-9ab0-1b5999b9f787
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1546809
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1546809
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1552869
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1552869
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )اليوم السابع( : االستقرار ىلع املقر الجديد للوزارة بجاردن سيتىوزير اإلعالم

 التعليم

 )اليوم السابع( والدراسة مستمرة بال تغيير الدراسيتقليل عدد ساعات اليوم  

 الصحة

 )الجزيرة مباشر( صحة املصرية: سبقنا العالم يف مواجهة كوروناوزيرة ال

س اإلجراءات املصرية يف أملانية سبق احتجازها بالباخرة املوبوءة: هذه كوالي
 )مصر العربية( الحجر الصحي

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/2020/2/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/4639740
https://www.youm7.com/story/2020/2/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/4639740
https://www.youm7.com/story/2020/3/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7/4667668
https://www.youm7.com/story/2020/3/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7/4667668
http://mubasher.aljazeera.net/news/%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%B3%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%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%B3%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1535788-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9--%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87--%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1535788-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9--%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87--%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 )مصر العربية( . وهذا وضع أفريقياكورونا.خبيرة أملانية: مصر تتصدى جيًدا لفيروس 

NYT(21)عربي : فيروس كورونا يمثل مأزقا ملصر وهذا ما يعكسه 

WP(21)عربي : مع تزايد حاالت كورونا بمصر كيف تواجه الحكومة هذه األزمة؟ 

 السياحة

 )مصر العربية( يتحدى كورونا« جيمي لويس»من األقصر.. املمثل األمريكي 

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%A9/1535768-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7---%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1535768-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7---%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1251828/NYT-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%87
https://arabi21.com/story/1251773/WP-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B0
https://masralarabia.net/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1535818-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1535818-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 (21بي)عر خوف يف مدينة "األقصر" السياحية بمصر بسبب كورونا

 وزير األوقاف يدعو املصلين إلى ترك مسافات كافية أثناء خطبة وصالة الجمعة
 )الشروق(

 أخري

 )الشروق( انطالق موجة الطقس السيء.. أمطار غزيرة ورعدية ىلع سماء القاهرة

 )مصر العربية( العقوبة؟ما «.. شائعات كورونا»أشخاص بسبب  3بعد القبض ىلع 

 اشر()الجزيرة مب يطالب بوقف األنشطة الرياضية للحد من انتشار كورونا ةأبو تريك

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/1251850/%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=6c884605-13dc-4c11-bccf-c70987800447
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=433c306c-ae23-4213-8154-ac33f46edcda
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=433c306c-ae23-4213-8154-ac33f46edcda
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1535783-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%9F
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1535783-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 )الوفد( بعد مذبحة املعهد.. أشرف زكي يقيل أمين عام أكاديمية الفنون

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alwafd.news/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86/2850871-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://alwafd.news/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86/2850871-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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 تطورات املشهد األمني
 )مدى مصر( وتجديد حبس السعيد« موكا»و« خرم»أخبار الحبس: إخالء سبيل 

 (21)عربي مطالب بالتحرك لوقف محاوالت قتل نجل مرسي بمحبسه

الجنايات أخطات يف تطبيق الرأفة ىلع «: فض رابعة»طعون  نيابة النقض يف
 )الشروق( بعض املتهمين

 )مدى مصر( إخالء سبيل عمال نظافة مدينة نصر من النيابة

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/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1251851/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=a4d5d114-3245-4ff9-80b4-1bd9047b8908
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=a4d5d114-3245-4ff9-80b4-1bd9047b8908
https://madamasr.com/ar/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/03/11/feature/%d8%b3%d9%8a%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-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a/
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 تطورت املشهد العسكري
 (21)عربي باحث عسكري: هذه مآالت الصراع بين السيسي ومناوئيه بالجيش

 )مصر العربية( شحنة جوية منذ منتصف يناير 010بـ الجارديان: اإلمارات دعمت حفتر 

ش الكاميروني التعاون يف الصناعات الدفاعية التراس يبحث مع رئيس أركان الجي
 )الشروق( واملدنية

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/1251505/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1535780-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%80100-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%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%A9/1535780-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%80100-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=a785dbb4-812d-4dfd-991e-8135dcf64d75
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=a785dbb4-812d-4dfd-991e-8135dcf64d75
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 تطورات املشهد السيناوي
أستهدف تنظيم الدولة جرافة تابعة للجيش املصري قرب قرية )العجرة( جنوب -

 )الرابط(غرب مدينة الشيخ زويد. 

 
 

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/1237989153033379840/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1237989153033379840/photo/1
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