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 رــمص
 March 2020 13||  047العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

رسالتان من السيسي إلى رئيسي املجلس األوروبي واملفوضية األوروبية  
 بشأن سد النهضة 

 دول  8السودان يغلق حدوده مع مصر ويمنع دخول مواطني  
 اقعة اصطدام قطارين لنائب العام يأمر بإجراء تحقيقات عاجلة يف وا 
 وزارة الصحة تعلن وفاة أول حالة مصرية بسبب فيروس كورونا  
 انهيار البنية التحتية يف مناطق بالقاهرة )فيديو(  
 سيدة تعثر ىلع جثة وسط مياه األمطار يف القاهرة )فيديو(  
 يف شمال سيناء « أبو فارس األنصاري»تصفية  

 

 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  طبعو، 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
رسالتان من السيسي إلى رئيسي املجلس األوروبي واملفوضية األوروبية بشأن 

 )بوابة األخبار(سد النهضة 

 )الجزيرة( دول 8السودان يغلق حدوده مع مصر ويمنع دخول مواطني 

 )بوابة األخبار( لسعودية تعلن تأجيل قمتين أفريقيتين بسبب فيروس كوروناا

 )بوابة األهرام( مجلس حقوق اإلنسان بجنيف يعتمد التقرير املصري

 مصر تدين الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية يف العراق
 )الشروق(

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/3014123/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014123/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-8-%D8%AF%D9%88%D9%84
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-8-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014191/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%A0%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014191/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%A0%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://gate.ahram.org.eg/News/2383276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383276.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=c40cc6a7-963a-47d6-a377-71b62a8ed2f4


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 13 || 047العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 )بوابة األهرام(توصية متعلقة بحقوق اإلنسان  372مصر ترد ىلع 

مصر أمام مجلس األمن: ندعم األشقاء يف دول الساحل يف مكافحة اإلرهاب ونرفض 
 )بوابة األهرام( بيانشر اإلرهابيين يف لي

 الهيئة الوطنية اليمنية األمريكية: نرفض املساس بحقوق مصر يف مياه النيل
 )املصري اليوم(

  

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/2383231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383231.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383035.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383035.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1626394
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 لداخليةتطورات السياسة ا
 )بوابة األهرام( وزارة الطيران تنفي إغالق املجال الجوي ملطار القاهرة

عام يأمر بإجراء تحقيقات عاجلة يف واقعة اصطدام قطارين بروض الفرج النائب ال
 )بوابة األهرام(

 )الوطن( بدء الصمت االنتخابي يف سباق "املحامين"

 (الشروق) إلفتاء تجيز عدم حضور صالة الجمعة وقت الكوارث واألوبئةا

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/2383249.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383249.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383283.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4640600
https://www.elwatannews.com/news/details/4640600
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=8397b5a6-a8e7-4881-8821-eb766f2f5859
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 تطورات املشهد االقتصادي
مدبولي: مبادرة تشجيع املنتج املحلي وتخفيض األسعار جاهزة لعرضها ىلع 

 )الشروق(السيسي 

تشكل غرفة عمليات وتؤكد استقرار السوق وتوافر السلع « الغرف التجارية»
 )الشروق(

 )الشروق( إغالق موانئ جنوب سيناء البحرية لسوء األحوال الجوية

 )املصري اليوم( بسيارات حديثة« امليكروباص»تناقش إحالل « املركزي»وزارات و 4

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد انتظام حركة السفن رغم تقلبات الطقس 
 )الشروق(

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=2b3fcd58-aba9-4a04-b117-5d9ce4bbbfa2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=2b3fcd58-aba9-4a04-b117-5d9ce4bbbfa2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=3db44519-51ed-40c0-a2ea-beff09020b00
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=2651be10-1622-445a-b8ee-04e0d4ea0620
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=2651be10-1622-445a-b8ee-04e0d4ea0620
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1626285
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1626285
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=949d2d34-91d5-4439-aaa6-46b426c80669
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 )املصري اليوم(« أوكازيون عقاري»دعوات للشركات بـ«.. سيتي سكيب»بعد إلغاء 

 فبراير الحصول ىلع إجازات مرضية 27السعودية: يمكن للعائدين من مصر بعد 
 )الشروق(

 )املصري اليوم( مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.7: اسفير كند

 مليون دوالر واردات مصرية من دول حوض النيل يف نوفمبر املاضي 20اإلحصاء: 
 )اليوم السابع(

  

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/1623919
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1623919
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=28601039-d299-47a1-8baf-df716d7f98a1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1625876
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1625876
https://www.youm7.com/story/2020/3/13/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6/4668778
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 يحور املجتمعتطورت امل
 التعليم

 )بوابة األخبار( الصحة تغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك

 حةالص

 )بوابة األخبار(وزارة الصحة تعلن وفاة أول حالة مصرية بسبب فيروس كورونا 

 )بوابة األخبار(مصريا بفيروس كورونا يف مكة  21السعودية تعلن إصابة 

 بوابة األخبار() «كورونا»تحذر من انتشار أكبر لـ« الصحة العاملية»

 )الشروق( م سيدتينمصابا جراء تصادم قطاري الصعيد بإمبابة بينه 13شهود عيان: 

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/3014141/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83..-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014141/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83..-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014201/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014201/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3013717/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-21-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%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-%D9%85%D9%83%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3013717/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-21-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%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-%D9%85%D9%83%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014316/1/-%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%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
شهود%20عيان:%2013%20مصابا%20جراء%20تصادم%20قطاري%20الصعيد%20بإمبابة%20بينهم%20سيدتين
شهود%20عيان:%2013%20مصابا%20جراء%20تصادم%20قطاري%20الصعيد%20بإمبابة%20بينهم%20سيدتين
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 السياحة

 )الشروق( رئيس هيئة تنشيط السياحة يطمئن ىلع السائحين يف أسوان

 الزراعة

 )الشروق( الري: تخفيض مناسيب املياه بالترع لتخزين املياه خالل موجة األمطار

 تالطرق واملواصال

 )بوابة األخبار(وقف حركة القطارات من املرج حتى الشهداء لسوء األحوال الجوية 

)الشروق( ة الحديد ىلع مستوى الجمهوريةإيقاف جميع رحالت السك

 األقباط

 )الشروق( وس يؤجل زيارته إلى اإلسكندرية لسوء الطقستواضر

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=ac3a3ed6-9d1c-4ec1-8664-4158d87f90a7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=ac3a3ed6-9d1c-4ec1-8664-4158d87f90a7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=e5b5da60-edea-4a0b-8793-e367ee2fa6d0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=e5b5da60-edea-4a0b-8793-e367ee2fa6d0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014080/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-..-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014080/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-..-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=8491f3e4-65e6-4575-b0cf-62392f726666
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=8491f3e4-65e6-4575-b0cf-62392f726666
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=658cee12-6dbc-423d-a7fb-58c377dbed89
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=658cee12-6dbc-423d-a7fb-58c377dbed89
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 أخرى

 )الجزيرة( )فيديو( لبنية التحتية يف مناطق بالقاهرةانهيار ا

 )الجزيرة( )فيديو( سيدة تعثر ىلع جثة وسط مياه األمطار يف القاهرة

 )بوابة األخبار( «ينمنخفض التن»حريق هائل يف التجمع الخامس بسبب 

 األخبار()بوابة  براج الكهربائية بالوادي الجديدسقوط بعض األ

 )الوطن( رسالن: شبكات الصرف ال تستطيع استيعاب كميات املياه دفعة واحدة

 )الشروق( القابضة ملياه الشرب: انقطاع املياه حتى تنتهي حدة األمطار

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/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014071/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3014071/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3013829/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/4641506
https://www.elwatannews.com/news/details/4641506
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=044ef647-4852-487c-9ce3-b396be9e1b58
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032020&id=044ef647-4852-487c-9ce3-b396be9e1b58
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 العسكري املشهدتطورت 
 بة األخبار()بوا الفرنسية« تاليس»يبحث آطر التعاون املشترك مع « العصار»

)اليوم  "العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية"
 السابع(

 

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/3013740/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9--%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/4669342
https://www.youm7.com/story/2020/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/4669342
https://www.youm7.com/story/2020/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/4669342
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الشروق( يف شمال سيناء« أبو فارس األنصاري»تصفية 

 

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=13032020&id=e22eb27a-1636-429a-bb2f-33139e9c8575
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032020&id=e22eb27a-1636-429a-bb2f-33139e9c8575
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ي 
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وق( ع لتخزين المياه خالل موجة األمطار )الشر  6 ....................................... الري: تخفيض مناسيب المياه بالي 

 6 .......................................................................................................................... والمواصالت الطرق

 6 ...................................... وقف حركة القطارات من المرج حن  الشهداء لسوء األحوال الجوية )بوابة األخبار(

وق(  6 ..................................................... إيقاف جميع رحالت السكة الحديد عىل مستوى الجمهورية )الشر

 6 .......................................................................................................................................... األقباط

وق( وس يؤجل زيارته إىل اإلسكندرية لسوء الطقس )الشر  6 .............................................................. تواض 

 7 ............................................................................................................................................ أخرى

ي القاهرة )فيديو( )الجزيرة(
 7 ........................................................ سيدة تعير عىل جثة وسط مياه األمطار ف 

ي التجمع الخامس بسبب 
 7 .................................................. )بوابة األخبار(« منخفض التني   »حريق هائل ف 

 7 ............................................................... سقوط بعض األبراج الكهربائية بالوادي الجديد )بوابة األخبار(

 7 ......................................... رسالن: شبكات الرصف ال تستطيع استيعاب كميات المياه دفعة واحدة )الوطن(

وق( ب: انقطاع المياه حن  تنتهي حدة األمطار )الشر  7 ..................................................... القابضة لمياه الشر

 8 ............................................................................................................. تطورت المشهد العسكري

ك مع « عصارال»  8 ........................................... الفرنسية )بوابة األخبار(« تاليس»يبحث آطر التعاون المشي 

كة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية" )اليوم السابع(  8 .............................. "العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شر

 9 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

وق(« أبو فارس األنصاري»تصفية  ي شمال سيناء )الشر
 9 ....................................................................... ف 
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