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 رــمص
 March 2020 16||  048 العدد||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 حميدتي: السودان سيتوسط بين مصر وإثيوبيا يف ملف سد النهضة  
 املسماري من القاهرة: تركيا نقلت آالف اإلرهابيين إلى ليبيا  
 مليار جنيه  39.6البورصة املصرية تختتم بتراجع جماعي وخسارة  
 ألفا  19دراسة كندية: إصابات كورونا يف مصر قد تصل إلى  
 % من املستلزمات الصناعية من الهند والصين 90شعبة األدوية: نستورد  
رئيس أركان الجيش يتفقد عناصر ومعدات القوات املسلحة ملجابهة  

 كورونا 
 كورونا.. الجيش املصري يعقم جامعة عين شمس 

 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
 السيسيالخارجية إلى الجزائر وتونس وموريتانيا لتسليم رسالة من زيارة وفد 

 )بوابة األخبار(

 )بوابة األهرام(نائب رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني السيسي يستقبل 

 )بوابة األهرام(السيسي يؤكد سياسة مصر الداعمة للسودان 

  (الجزيرة) حميدتي: السودان سيتوسط بين مصر وإثيوبيا يف ملف سد النهضة

الجالية املصرية بأمريكا تنظم وقفة أمام البيت األبيض لدعم مصر يف سد النهضة 
 )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/3015779/1/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%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
http://gate.ahram.org.eg/News/2384111.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384111.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384364.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384364.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%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-%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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015716/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 بوابة األخبار() زيرة الهجرة: تنسيق كامل ملتابعة املصريين العالقين باألردنو

 )بوابة األهرام( الخارجية ترجئ االحتفال بيوم الدبلوماسية املصرية بسبب "كورونا"

 (الشروق) املسماري من القاهرة: تركيا نقلت آالف اإلرهابيين إلى ليبيا

 (الشروق) وزير الخارجية: املباحثات مع إثيوبيا متوقفة تماما حاليا

  

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/3015889/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2383893.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383893.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032020&id=4ef28540-d183-4906-9671-fe86df724e18
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032020&id=6533b6ed-1ec1-42d9-ace1-ab5036350d9b
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(ينفي فرض حظر تجوال بدًءا من الثالثاء « الوزراء»

 )بوابة األخبار( برئيس هيئة قناة السويس تفاصيل اجتماع السيسي

 ة األهرام()بواب لعاشور ٢٢٦٤٢صوتا مقابل  ٢٨٨٧٢مصادر باملحامين: رجائي عطية 

مليون جنيه لتعويض ضحايا الطقس السيئ  100مدبولي: السيسي يوجه بتوفير 
 )بوابة األهرام(

 (الشروق) مرة أخرى كارشأً ن: لم ننته من الفرز.. ولن رئيس لجنة انتخابات املحامي

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/3015724/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015724/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015715/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%E2%80%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015715/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%E2%80%AC
http://gate.ahram.org.eg/News/2384577.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384362.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=4b1484a1-501c-41a4-a533-b8cb485aa798
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 )بوابة األهرام( السيسي يصدق ىلع تعديل قانون مكافحة غسل األموال

 (مدى مصر) مصر وكورونا: الهيئات القضائية تؤجل انعقاد املحاكم أسبوعين

 (عربية sky news) حظر العزاء وعقد القران باملساج مصر..

 (الجزيرة) امصر: األزهر يفتي بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة بسبب كورون

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/2384374.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384374.aspx
https://madamasr.com/ar/2020/03/15/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/290593/
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1328317-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(مليار جنيه  39.6البورصة املصرية تختتم بتراجع جماعي وخسارة 

مليار جنيه تكلفة زيادة العالوات يف موازنة العام املالي القادم  31 وزير املالية:
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األخبار(« صائب»مليار جنيه ملواجهة كورونا  100مستقبل وطن: تخصيص 

 (الشروق) ن جنيه لوزارة الصحة للتعامل مع كورونامليو 187.6وزير املالية: 

 (املصري اليوم) «كورونا»مليار جنيه ملواجهة  ١٠٠تكشف مصدر الـ « الرئاسة»

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/3015614/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-39.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015614/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-39.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015565/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-31-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032020&id=e8f5a53f-19ca-4fc6-a64f-e7394fefe058
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1627313
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 بسبب كوروناأشهر  6البنك املركزي يلغي رسوم السحب من الصراف اآللي ملدة 
 )بوابة األهرام(

 (جريدة املال) املالية تعدل نظام ضريبة كسب العمل

 )بوابة األخبار( مليار جنيه 38غ وزير املالية: تحقيق فائض أولي بل

  

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/2384357.aspx
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015826/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA%C2%A038-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015826/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA%C2%A038-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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 يحور املجتمعطورت املت
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( يحقق يف نشر مواقع شائعة حظر التجوال« األىلع لإلعالم»

 )بوابة األخبار(« كورونا»يحجب موقعين لنشرهما أخبار كاذبة عن « األىلع لإلعالم»

 التعليم

 )بوابة األهرام( حاالت باملدارس وقرار تعليق الدراسة احترازي ٧اكتشاف  التعليم:

 الصحة

 (الجزيرة) ألفا 19دراسة كندية: إصابات كورونا يف مصر قد تصل إلى 

 (الوطن) ائي": الصيدلي الطرف األضعف يف معادلة رفع األسعار"التصنيع الدو

 

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/3015870/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015870/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015743/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015743/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
http://gate.ahram.org.eg/News/2383926.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2383926.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-19-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4649456
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 )بوابة األخبار( حالة جديدة بفيروس كورونا 16وزارة الصحة تعلن تسجيل 

 )الوطن( ة من الهند والصينستلزمات الصناعيامل % من90شعبة األدوية: نستورد 

  )الشروق( جميع األدوية متوفرة وال داعي للقلق«: شعبة الدواء»

 (مصر العربية) بينها حالة قادمة من مصر.. إصابات جديدة بكورونا يف السعودية

 السياحة

 (الشروق) العناني: أزمة قطاع السياحة ال تخص مصر بمفردها

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/3015878/1/%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-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-16-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%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/3015878/1/%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-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-16-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%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.elwatannews.com/news/details/4649426
https://www.elwatannews.com/news/details/4649426
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=f4c97291-21a3-463f-b00e-29e4a733d676
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1536247-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=b3f9b1db-574d-4eb5-9298-f23f8f5fb3bc
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 الزراعة

 )بوابة األخبار(الزراعة تنفي وجود أسراب جراد ىلع الحدود املصرية 

 األقباط

اليوم ) شنودة باحتفالية مغلقة بسبب كوروناالذكرى الثامنة لوفاة  تحييالكنيسة 
 (السابع

 أخرى

 (مصر العربية) عكارة النيل تنّغص حياة املصريين

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/3015845/1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015845/1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/4672661
https://www.youm7.com/story/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/4672661
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1536275-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( لوقاية من كوروناللتطهير واالنواب يستعين بالقوات املسلحة 

كورونا رئيس أركان الجيش يتفقد عناصر ومعدات القوات املسلحة ملجابهة 
 (الشروق)

 (املصري اليوم) يف إنتاج اإلطارات« العربية للتصنيع»و« قطاع األعمال»اتفاق 

 (الجزيرة) (فيديو) عين شمس كورونا.. الجيش املصري يعقم جامعة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
النواب%20يستعين%20بالقوات%20المسلحة%20للتطهير%20والوقاية%20من%20فيروس%20كورونا
النواب%20يستعين%20بالقوات%20المسلحة%20للتطهير%20والوقاية%20من%20فيروس%20كورونا
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032020&id=e54cb52d-dab7-4a47-9452-e3bd3a16b84b
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1627012
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات املشهد السيناوي
)بوابة  ساعات بسبب السيول 8عودة "االتصاالت" إلى جنوب سيناء بعد انقطاع 

 ألهرام(ا

 

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/2384521.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384521.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384521.aspx
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 تطورات املشهد األمني
 (مصر العربية) كواليس جلسة االستئناف.. هل تخلي املحكمة سبيل عادل صبري؟

 
 

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%B1/1536213-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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اجع جماعي وخسارة   4 ........................................ مليار جنيه )بوابة األخبار( 39.6البورصة المرصية تختتم بي 

ي موازنة العام الماىلي القادم )بوابة األخبار( 31وزير المالية: 
 4 ......................... مليار جنيه تكلفة زيادة العالوات ف 

 4 ................................... )بوابة األخبار(« صائب»مليار جنيه لمواجهة كورونا  100مستقبل وطن: تخصيص 

وق( 187.6وزير المالية:   4 .............................................. مليون جنيه لوزارة الصحة للتعامل مع كورونا )الشر

 4 ....................................... )المرصي اليوم(« كورونا»مليار جنيه لمواجهة  ١٠٠صدر الـ تكشف م« الرئاسة»

ي رسوم السحب من الرصاف اآلىلي لمدة 
 5 ...................... بة األهرام(أشهر بسبب كورونا )بوا 6البنك المركزي يلغ 

يبة كسب العمل )جريدة المال(  5 .......................................................................... المالية تعدل نظام ض 

 5 ........................................................... مليار جنيه )بوابة األخبار( 38ية: تحقيق فائض أوىلي بلغ وزير المال

 6 ................................................................................................... تطورت المحور المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم

ي نشر مواقع شائعة حظر التجوال )بوابة األخبار(« األعىل لإلعالم»
 6 ............................................... يحقق ف 

هما أخبار كاذبة عن « األعىل لإلعالم»  6 ................................... )بوابة األخبار(« كورونا»يحجب موقعي   لنشر

 6 ..................................................................................................................................... التعليم

ازي )بوابة األهرام( ٧التعليم: اكتشاف   6 ....................................... حاالت بالمدارس وقرار تعليق الدراسة احي 

 6 .................................................................................................................................. الصحة

https://almarsad.co.uk/
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ي مرص قد تصل إىل 
 6 ........................................................ ألفا )الجزيرة( 19دراسة كندية: إصابات كورونا ف 

ي معادلة رفع األسعار )الوطن(
": الصيدىلي الطرف األضعف ف  ي

 6 ............................................ "التصنيع الدوانئ

وس كورونا )بو  16وزارة الصحة تعلن تسجيل   7 ................................................ ابة األخبار(حالة جديدة بفي 

 7 ....................................... % من المستلزمات الصناعية من الهند والصي   )الوطن(90شعبة األدوية: نستورد 

وق(«: شعبة الدواء»  7 ..............................................................جميع األدوية متوفرة وال داعي للقلق )الشر

ي السعودية )مرص العربية(
 7 ......................................... بينها حالة قادمة من مرص.. إصابات جديدة بكورونا ف 

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

وق( : أزمة قطاع السياحة ال تخص مرص بمفردها )الشر ي
 7 ................................................................. العنان 

 8 .......................................................................................................................................... الزراعة

ي وجود أرساب جراد عىل الحدود المرصية )ب
 8 ......................................................... وابة األخبار(الزراعة تنف 

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

ي الذكرى الثامنة لوفاة شنودة باحتفالية مغلقة بسبب كورونا )اليوم السابع(  8 .............................. الكنيسة تحي 

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

ص حياة المرصيي   )مرص العربية(
ّ
 8 .................................................................................عكارة النيل تنغ

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

 9 ............................................. )بوابة األخبار( النواب يستعي   بالقوات المسلحة للتطهي  والوقاية من كورونا

وق(  9 ................................. رئيس أركان الجيش يتفقد عناض ومعدات القوات المسلحة لمجابهة كورونا )الشر

ي إنتاج اإلطارات )المرصي اليوم(« العربية للتصنيع»و« قطاع األعمال»اتفاق 
 9 ........................................... ف 

 9 ...................................................................... و( )الجزيرة(كورونا.. الجيش المرصي يعقم جامعة )فيدي

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

 10 ........................... ساعات بسبب السيول )بوابة األهرام( 8عودة "االتصاالت" إىل جنوب سيناء بعد انقطاع 

  
 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن 

ي؟ )مرص العربية(  11 ................................... كواليس جلسة االستئناف.. هل تخىلي المحكمة سبيل عادل صي 
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