
                                

 موجز الصحافة

 

 

 

 

 

 

 

 رــمص
 March 2020 17||  049العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 وزير الخارجية يقوم بجولة إفريقية حامال رسالة من السيسي  
 ن املطهرات وال املياه الحكومة تنصح بالنظافة لكن املواطنين ال يجدو 
 مليار جنيه  32تراجع مؤشرات البورصة بنهاية اليوم وتخسر  
 مليار جنيه  2.25رئيس الوزراء: خسائر قطاع الطيران ستتجاوز  
 أسرة بسبب كورونا  300بلقاس تشهد حجر  
 سوء الطقس  السيسي يوجه القوات املسلحة بتخفيف آثار 
 البرادعي: اإلفراج عن سجناء الرأي بمصر خطوة إنسانية فارقة 

 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 

 ا. وتنشر روابطه 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
 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يقوم بجولة إفريقية حامال رسالة من السيسي

 )بوابة األهرام(مصري من العالقين يف السودان  200وزيرة الهجرة: الدولة أعادت 

 )الوطن( نواب مصريون وأمريكيون يشيدون باإلصالح الديني يف عهد السيسي

 )الشروق( قنصلية مصر بالكويت: بدء استقبال طلبات الراغبين يف العودة إلى مصر

  

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/2385063.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385063.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384986.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384986.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4652255
https://www.elwatannews.com/news/details/4652255
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=69d8cdab-c0f2-4dc4-aa8b-85e1df37ab31
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=69d8cdab-c0f2-4dc4-aa8b-85e1df37ab31
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 تطورات السياسة الداخلية
 (الجزيرة) الحكومة تنصح بالنظافة لكن املواطنين ال يجدون املطهرات وال املياه

 بوابة األخبار()تجيب تخفيض عدد العاملين| هل اإلجازة مدفوعة األجر؟ الحكومة 

 )بوابة األخبار(يوًما  15مجلس الوزراء: منح املوظف العائد من الخارج إجازة ملدة 

 )بوابة األخبار(قرار هام من مصر للطيران بعد تعليق حركة الطيران 

 )بوابة األهرام( حامين إلى مقر النقابة العامةاستمرار وصول أحراز انتخابات امل

 )بوابة األهرام(ألف حالة إصابة بفيروس كورونا  19الحكومة تنفي وجود 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/16/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016448/1/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86--%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016447/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016447/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016438/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016438/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2384883.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384883.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384819.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384819.aspx
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 )بوابة األهرام(النواب يقرر تعليق زيارات نشر الثقافة البرملانية بسبب "كورونا" 

 )الشروق( مجلس النواب يقرر العمل بنصف طاقة العاملين ملدة أسبوعين

 (املصري اليوم) نادي القضاة يقرر غلق مقاره للحد من انتشار فيروس كورونا

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/2384755.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384755.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=ba52ec71-1704-48e1-8ced-eae713ff507f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=ba52ec71-1704-48e1-8ced-eae713ff507f
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1627595
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليار جنيه 32تراجع مؤشرات البورصة بنهاية اليوم وتخسر 

 )بوابة األهرام(البنك املركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة 

 )الوطن(خبير: تخفيض سعر الفائدة يساهم يف دعم النشاط االقتصادي 

 )بوابة األهرام( املركزي: العمل بالبنوك بنفس املواعيد.. وتنظيم العمل داخليا

 )الشروق( مشاكل اقتصادية ذاتهيكل: قرار وقف الطيران شديد الصعوبة يف دولة 

 )الشروق( مليار جنيه 2.25ستتجاوز رئيس الوزراء: خسائر قطاع الطيران 

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/3016228/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016228/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2384888.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384888.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4652288
https://www.elwatannews.com/news/details/4652288
http://gate.ahram.org.eg/News/2384919.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384919.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=62a38aba-ffcf-426d-b893-6a9e25490632
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=62a38aba-ffcf-426d-b893-6a9e25490632
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=2cdefec2-6ca2-4a61-9321-82904746e1d9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=2cdefec2-6ca2-4a61-9321-82904746e1d9
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 (الشروق)تسوية مديونيات العمالء املتعثرين املركزي يطلق مبادرة ل

 (الشروق) أشهر 6ملدة تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والعقارية 

 (املصري اليوم) مليون جنيه وفًرا يف دعم البوتاجاز 700«: تاون جاس»

 

 

 

  

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=16032020&id=111af2d5-5752-4cc0-b568-b213eaa8deb9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=f92b99da-fdcd-4ade-9452-563545b7f59d
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1627554
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( وزير اإلعالم ينفي فرض حظر التجوال

 التعليم

 )الوطن(جامعة القاهرة تلغي امليدترم 

 )الشروق( طارق شوقي: من املمكن مد فترة تعليق الدراسة

 الصحة

 )بوابة األخبار( وحالتي وفاة« كورونا»حالة جديدة بفيروس  40 «:الصحة»

 )الوطن( ب كوروناأسرة بسب 300تشهد حجر بلقاس 

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/3016247/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%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/3016247/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4650650
https://www.elwatannews.com/news/details/4650650
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=8ed257e8-8c37-49b3-8cc2-714824a3c745
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=8ed257e8-8c37-49b3-8cc2-714824a3c745
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016425/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9---40-%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--%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016425/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9---40-%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--%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4652327
https://www.elwatannews.com/news/details/4652327
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 األقباط

 )بوابة األهرام( ور للوقاية من فيروس كوروناتواضروس يقدم عظته بدون حض

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/2384997.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384997.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
 باستخدام مروحيات« كورونا»حدث العسكري يكشف حقيقة رش مبيدات ضد املت

 )بوابة األخبار(

 السيسي يوجه القوات املسلحة بتخفيف آثار سوء الطقس يف املناطق املتضررة
 (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/3016220/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=21666f8a-4c53-4134-932a-d757292b6a78
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 طورات املشهد األمنيت
 (21عربي) البرادعي: اإلفراج عن سجناء الرأي بمصر خطوة إنسانية فارقة

 
 

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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