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 رــمص
 March 2020 18||  049العدد ||   الصحافةيف نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 رسميا.. رجائي عطية نقيبا للمحامين  
 برملاني يوجه الحكومة بشأن مجانية تحليل فيروس كورونا  
 مليار جنيه  15.4البورصة املصرية تختتم بتراجع جماعي وتخسر  
 العناني: لن نغلق أي متحف أو موقع أثري إال يف حالة االضطرار  
 منظمة حقوقية: إصابات مؤكدة بكورونا بين ضباط بالجيش املصري  
 الغارديان" “لـ  إغالق مصر هكذا عّلق صحفيون وحقوقيون ىلع 
 كورونا.. دعوات متزايدة بضرورة اإلفراج عن السجناء بمصر  

 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 

 شر روابطها. وتن 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 األخبار( السيسي يبحث مع نظيره الكيني تطورات ملف سد النهضة

 )بوابة األخبار(وزير الطيران يقود رحلة خاصة إلعادة مصريين من بريطانيا 

 )بوابة األهرام(رسالة السيسي حول سد النهضة  بوروندييسلم رئيس  شكري

 )بوابة األهرام( يصل إلى جنوب إفريقيا فى ثاني محطات جولته اإلفريقية شكري

  

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/3016937/1/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A--%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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/3016937/1/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A--%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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/3016878/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016878/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2385333.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385333.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385438.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385438.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 (الوطن) رسميا.. رجائي عطية نقيبا للمحامين

 )بوابة األهرام(تعاملت مع فيروس الكورونا وكأنه شأن مصري  اتماعكرم جبر: الج

 ()بوابة األهراملحكومة بشأن مجانية تحليل فيروس كورونا ابرملاني يوجه 

 )بوابة األهرام(أشهر  3ر تصدير الكحول والكمامات الجراحية ملدة مصر تحظ

 طن()الو التجاري وفا بنك يؤكد إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا

 (الشروق) مدينة اإلنتاج اإلعالمي تتخذ أقصى اإلجراءات الوقائية ملواجهة كورونا

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/4650515
http://gate.ahram.org.eg/News/2385380.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385380.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2384918.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385326.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385326.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4654343
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032020&id=2c4eff03-d19e-4d5d-9746-36e8c1e4505a
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 (اليوم السابع) ألزمة كورونا"متحدث الوزراء: "جاهزون ألسوأ سيناريو 

 (مصر العربية) وزير القوى العاملة يعلن قراًرا جديًدا للعاملين بالقطاع الخاص

  

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/2020/3/17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B8%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/4676112
https://masralarabia.net/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1536503-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بة األخبار()بوامليار جنيه  15.4وتخسر  جماعيالبورصة املصرية تختتم بتراجع 

 )بوابة األخبار(مليار جنيه  9.9املركزي: إسقاط ديون بقيمة 

 بوابة األخبار() مليون جنيه 800رئيس الوزراء: خسائر الدولة من موجة األمطار 

 )بوابة األهرام( مليار جنيه 100مصدر مصريف: خفض الفائدة يوفر أكثر من 

 (الوطن) % قرار تاريخي3فرج عامر: تخفيض فائدة االقتراض لـ

 (الوطن) اتحاد الصناعات: لدينا فائض كبير من الكحول واألزمة الحالية مفتعلة

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/3016718/1/%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%89-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016629/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-9.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016629/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-9.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016872/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2385194.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385194.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4652954
https://www.elwatannews.com/news/details/4653824
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 (الشروق) راكبا 14« ميكروباص»مصر تبحث التعاون مع بيالروسيا إلنتاج 

  

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=17032020&id=af71ca69-5853-4313-9b53-eebf10c76527
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 «نيويورك تايمز»يف مصر.. وتوجيه إنذار ملراسل « الجارديان»سحب اعتماد مراسلة 
 بوابة األخبار()

 )بوابة األهرام( كرم جبر: إعالن نتائج انتخابات املؤسسات الصحفية األحد

 التعليم

 )بوابة األخبار( تستعد إلطالق منصة إلكترونية لشرح املقررات عن ُبعد« التعليم»

 الصحة

 )بوابة األهرام( إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة 30الصحة: تسجيل 

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/3016796/1/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1..-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84--%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-
http://gate.ahram.org.eg/News/2385510.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385510.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017093/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017093/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2385405.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385405.aspx
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 )الوطن( والكمامات"مش ذنبنا".. صيادلة يتحدثون عن ارتفاع أسعار الكحول 

 (الوطن) لعالج كورونا؟جنيه.. ما هو دواء "بالكنيل"  09بـ موجود يف مصر 

 (اليوم السابع)مصابا بفيروس كورونا فى إيطاليا  مصريوفاة أول مواطن 

 السياحة

 )بوابة األهرام( مارس ملكافحة "كورونا" 31وقف رحالت البالون الطائر باألقصر حتى 

 )الشروق( العناني: لن نغلق أي متحف أو موقع أثري إال يف حالة االضطرار

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/4654751
https://www.elwatannews.com/news/details/4654751
https://www.elwatannews.com/news/details/4654723
https://www.youm7.com/story/2020/3/18/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%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%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9/4676427
http://gate.ahram.org.eg/News/2385503.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385503.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=b2d7539a-31da-4d07-b6be-848b0c8fad2f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032020&id=b2d7539a-31da-4d07-b6be-848b0c8fad2f
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 العسكري املشهدتطورت 
 «كورونا»ملسلحة تعاون أجهزة الدولة ملجابهة .. القوات االسيسيبتوجيهات من 

 خبار()بوابة األ

 (اليوم السابع)العصار يناقش مع رئيس هيئة االستثمار عددا من املشروعات 

 (21عربي) منظمة حقوقية: إصابات مؤكدة بكورونا بين ضباط بالجيش املصري

 
  

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/3016805/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3..-%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%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://www.youm7.com/story/2020/3/18/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%B9/4676421
https://arabi21.com/story/1252647/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 طورات املشهد األمنيت
 (21عربي) ق صحفيون وحقوقيون ىلع إغالق مصر لـ"الغارديان"هكذا عّل

 (21)عربي ة اإلفراج عن السجناء بمصركورونا.. دعوات متزايدة بضرور

 (يرةالجز) مصر: استغاثة من سجن العقرب بعد ظهور أعراض كورونا ىلع معتقلين

Contents 

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/1253561/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1253494/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
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 0 ........................................................................................................... تطورات السياسة الخارجية

ي تطورات ملف سد النهضة )بوابة األخبار(
ه الكين   0 ................................................. السيسي يبحث مع نظير

ان يقود رحلة خاصة إلعادة مرصيير  من  0 .................................................. بريطانيا )بوابة األخبار( وزير الطير

 0 ............................................. شكري يسلم رئيس بوروندي رسالة السيسي حول سد النهضة )بوابة األهرام(

ي محطات جولته اإلفريقية )بوابة األهرام(
 0 ........................................... شكري يصل إىل جنوب إفريقيا ف  ثان 

 1 ............................................................................................................ تطورات السياسة الداخلية

ي عطية نقيبا للمحامير  )الوطن(
 1 ..................................................................................... رسميا.. رجان 

وس الكورونا وكأنه شأن مرصي )بوابة األهرام( : الجماعات تعاملت مع فير  1 ...................................... كرم جير

وس كورونا )بوابة األهرام( ي يوجه الحكومة بشأن مجانية تحليل فير
 1 ................................................. برلمان 

 1 ............................................ أشهر )بوابة األهرام( 3مرص تحظر تصدير الكحول والكمامات الجراحية لمدة 

وس كورون  1 ......................................................... ا )الوطن(التجاري وفا بنك يؤكد إصابة أحد موظفيه بفير

وق(  1 ......................................... مدينة اإلنتاج اإلعالمي تتخذ أقىص اإلجراءات الوقائية لمواجهة كورونا )الشر

 2 ..................................................... متحدث الوزراء: "جاهزون ألسوأ سيناريو ألزمة كورونا" )اليوم السابع(

ا للعاملير  بالقطاع الخاص )مرص العربية(
ً
ا جديد  2 ............................................. وزير القوى العاملة يعلن قرارً

 3 .......................................................................................................... تصاديتطورات المشهد االق

اجع جماعي وتخش   3 ......................................... مليار جنيه )بوابة األخبار( 15.4البورصة المرصية تختتم بير

 3 .................................................................. مليار جنيه )بوابة األخبار( 9.9المركزي: إسقاط ديون بقيمة 

 3 ......................................... مليون جنيه )بوابة األخبار( 800رئيس الوزراء: خسائر الدولة من موجة األمطار 

: خفض الفائدة يوفر  ي
 3 ............................................... مليار جنيه )بوابة األهرام( 100أكير من  مصدر مرصف 

اض لـ ي )الوطن(3فرج عامر: تخفيض فائدة االقير
 3 ................................................................. % قرار تاريخ 

 3 .......................................... اتحاد الصناعات: لدينا فائض كبير من الكحول واألزمة الحالية مفتعلة )الوطن(

وق( 14« ميكروباص»مرص تبحث التعاون مع بيالروسيا إلنتاج   4 ................................................ راكبا )الشر

 5 ............................................................................................................. تطورت المحور المجتمع  

 5 .......................................................................................................................................... اإلعالم

ي مرص.. وتوجيه إنذار لمراسل « الجارديان»سحب اعتماد مراسلة 
 5 ................ )بوابة األخبار(« نيويورك تايمز»ف 

: إعالن نتائج انتخابات المؤسسات الصحفية األحد )بوابة األهرام(  5 ............................................... كرم جير

 5 .......................................................................................................................................... التعليم

عد )بوابة األخبار(« التعليم» ح المقررات عن بُ ونية لشر  5 ...................................... تستعد إلطالق منصة إلكير

 5 .......................................................................................................................................... الصحة

ي وفاة )بوابة األهرام( 30الصحة: تسجيل 
وس كورونا وحالنر  5 ........................................... إصابة جديدة بفير

 6 ............................................ "مش ذنبنا".. صيادلة يتحدثون عن ارتفاع أسعار الكحول والكمامات )الوطن(

ي مرص بـ 
 6 ................................................ عالج كورونا؟ )الوطن(جنيه.. ما هو دواء "بالكنيل" ل 90موجود ف 

وس كورونا ف  إيطاليا )اليوم السابع(  6 ..................................................... وفاة أول مواطن مرصي مصابا بفير

 6 .................................................................................................................................... السياحة

 6 .................................. مارس لمكافحة "كورونا" )بوابة األهرام( 31وقف رحالت البالون الطائر باألقرص حنر 

وق( ي حالة االضطرار )الشر
: لن نغلق أي متحف أو موقع أثري إال ف  ي

 6 .................................................. العنان 

 7 ................................................................................................ تطورت المشهد العسكري

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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.. القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لمجابهة   7 ................... )بوابة األخبار(« كورونا»بتوجيهات من السيسي

وعات )اليوم السابع(  7 ............................................. العصار يناقش مع رئيس هيئة االستثمار عددا من المشر

ي   7 ......................................... (21منظمة حقوقية: إصابات مؤكدة بكورونا بير  ضباط بالجيش المرصي )عرنر

  
 8 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

ي  ق صحفيون وحقوقيون عىل إغالق مرص لـ"الغارديان" )عرنر
ّ
 8 ..................................................(21هكذا عل

ي  ورة اإلفراج عن السجناء بمرص )عرنر ايدة برص   8 ..................................................... (21كورونا.. دعوات مير 

 8 ....................................... هور أعراض كورونا عىل معتقلير  )الجزيرة(مرص: استغاثة من سجن العقرب بعد ظ

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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