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 رــمص
 March 2020 19||  050العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 .صباحا 6لـ مساء 7غلق املطاعم واملقاهي واملراكز التجارية من  
 املونيتور: املغرب يلعب دوًرا يف تعطيل سد النهضة  
 مليار جنيه  100البورصة تتجاهل املحفزات.. والخسائر تتخطى الـ  
 ىلع الصادرات « كورونا»مصدرون: مليار جنيه ال تكفي ملواجهة تأثيرات  
 في انتشار القوات املسلحة لتنفيذ حظر التجوالاملتحدث العسكري ين 
 آالف جنيه 5إخالء سبيل أسرة عالء عبد الفتاح ورباب املهدي بكفالة  

 

 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 
املشهد املصري يف  أخبار

 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
 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يصل تنزانيا فى ثالث محطات جوالته اإلفريقية

 )بوابة األخبار( يف مصراليوم الخميس| بدء تعليق حركة الطيران الدولي 

الكشف ىلع الخبراء الروس بمحطة الضبعة خوفا من انتشار الكورونا «: الكهرباء»
 )بوابة األخبار(

وصول خمسة أتوبيسات ملعبر قسطل ىلع الحدود مع السودان انتظارا لعبور 
 بوابة األهرام() العالقين

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/2385868.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385868.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017613/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%E2%80%8E%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017613/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3--%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%E2%80%8E%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017570/1/-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1---%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2385940.aspx
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 «حق مصر بمياه النيل»عضو مجلس فرساي بفرنسا تدعو املصريين لتوقيع حملة 
 )بوابة األخبار(

 )مصر العربية( النهضة تعطيل سداملونيتور: املغرب يلعب دوًرا يف 

  

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/3017440/1/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9--%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1536622-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8--%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7--%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84%C2%A0-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%A0
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1536622-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8--%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7--%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84%C2%A0-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%A0
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام( انتصار السيسي: ستظل املرأة املصرية أمام كل خطر يواجه الوطن

 )الوطن( بذكرى تحرير طابااملفتي يهنئ السيسي والقوات املسلحة والشعب 

 )الوطن(شيخ األزهر يوجه رسائل دعم ألطباء مصر: أبطال يسطر التاريخ جهودهم 

 )اليوم السابع(صباحا  6مساء لـ7واملراكز التجارية من  واملقاهيغلق املطاعم 

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/2385679.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385679.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4656445
https://www.elwatannews.com/news/details/4656445
https://www.elwatannews.com/news/details/4655907
https://www.elwatannews.com/news/details/4655907
https://www.youm7.com/story/2020/3/19/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%87%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%806-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/4678059
https://www.youm7.com/story/2020/3/19/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%87%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%806-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/4678059
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 تطورات املشهد االقتصادي
 هرام(بوابة األ)جنيه مليار  010الـ البورصة تتجاهل املحفزات.. والخسائر تتخطى 

املالية: إعفاء األجانب من ضرائب األرباح الرأسمالية نهائًيا وتأجيلها للمقيمين حتى 
 بوابة األخبار() 2022بداية 

 )الوطن( 2019خالل  شهرياجنيه طلعت مصطفى: متوسط اإليرادات تقارب املليار 

)املصري  ىلع الصادرات« كورونا»واجهة تأثيرات مل يمصدرون: مليار جنيه ال تكف
 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/2385707.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017120/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18032020&id=7b78d27b-b2b7-459a-a288-5a1594fde7b2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18032020&id=7b78d27b-b2b7-459a-a288-5a1594fde7b2
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628241
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628241
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628241
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )بوابة األهرام( "اكورون“من أحمد موسى: اإلخوان أخطر ىلع املصريين 

 )الشروق( وزير اإلعالم: ال صحة لعزل شرم الشيخ

 الصحة

 بة األخبار()بوا مصابا 28حالة فيروس كورونا جديدة وشفاء  14الصحة: 

 صحيع العاملين بحجر كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووض“بـ  هنديإصابة عامل 
 )اليوم السابع(

 )املصري اليوم( مرتفعة جًدا« كورونا»نسبة الشفاء من «: الصحة»

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/2385891.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385891.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18032020&id=db832c22-41ff-451a-8cfb-686bdce182f7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18032020&id=db832c22-41ff-451a-8cfb-686bdce182f7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017531/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--14-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-28-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2020/3/19/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86/4677686
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628231
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628231
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 الطرق واملواصالت

 )الوطن( اإلسبانيةقطارات جديدة للركاب من تالجو  6وزير النقل يتابع توريد 

 األقباط

 )بوابة األهرام( تواضروس يقدم رسالة يومية بداية من اليوم

 أخرى

 )بوابة األهرام(يزة حريق بمحطة إنتاج الكهرباء بشمال الج

 )بوابة األهرام( العثور ىلع جثة الفرنسي املنتحر بنيل األقصر

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/4656475
https://www.elwatannews.com/news/details/4656475
http://gate.ahram.org.eg/News/2385946.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385946.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385849.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385849.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385943.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385943.aspx
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 العسكري املشهدتطورت 
)بوابة  املتحدث العسكري ينفي انتشار القوات املسلحة لتنفيذ حظر التجوال

 األخبار(

 )بوابة األهرام(كورونا ضد املتحدث العسكري يكشف خطة القوات املسلحة 

 ت املسلحة ُتعاون جامعة القاهرة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية ملجابهة كوروناالقوا
 )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/3017402/1/%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%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%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/3017402/1/%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%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%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/3017402/1/%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%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2385853.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2385853.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18032020&id=cee49853-0ebc-4a8d-b19f-805419333391
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 تطورات املشهد السيناوي
م، عن استهداف مدرعة 2020مارس  16أعلن تنظيم الدولة يوم اإلثنين املوافق -

مقتل وإصابة من كان ىلع للجيش املصري، يف مدينة رفح ما أدى لتدميرها و
 )الرابط(متنها. 

 

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/1239651707996590088
https://twitter.com/Oded121351/status/1239651707996590088
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 تطورات املشهد األمني
 )الشروق( مصدر أمني: السجون خالية من كورونا.. وال صحة ملا ردده اإلخوان

 مصر العربية() آالف جنيه 5إخالء سبيل أسرة عالء عبد الفتاح ورباب املهدي بكفالة 

 
 

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=18032020&id=190111d3-8ce0-4684-a927-799aced783e2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18032020&id=190111d3-8ce0-4684-a927-799aced783e2
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1536631-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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