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 March 2020 20||  051العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر سُتعزل عن العالم بسبب كورونا  
 نواب يطالبون بزيادة بدل العدوى لألطباء.. والتمريض  
 مليارات جنيه يف البورصة املصرية  3بنكا "األهلي" و"مصر" يضخان  
 شاهد: هلع يف مستشفى مصري بعد إصابة ممرضة بكورونا  
 ا لتمثيل جندي مصري بجثة عبد الله الشريف يعرض مشهدا مرّوع 
قتلى وجرحى يف صفوف الجيش املصري بهجوم لتنظيم الدولة يف  

 سيناء 
 شخًصا من القوى السياسية يف قضايا مختلفة 15إخالء سبيل  

 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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 الصحافةموجز 

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
 )الجزيرة(السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر سُتعزل عن العالم بسبب كورونا 

 )بوابة األهرام( تفاصيل لقاء وزير الخارجية برئيس الكونغو الديمقراطية

 هرام()بوابة األوزير الخارجية يصل إلى كينشاسا فى جولته اإلفريقية 

)بوابة السيسي يؤكد للمستشارة ميركل تضامن مصر مع أملانيا يف أزمة كورونا 
 األهرام(

 )الوطن( برملاني: قطر واإلرهابيين وراء تقرير الجارديان املفبرك

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/2020/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2386364.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386364.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386253.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386249.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386249.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386249.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4656995
https://www.elwatannews.com/news/details/4656995
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( الوزراء بالغلققاهي تخالف قرار مجلس امل

 بوابة األهرام() رئيس حزب الوفد يثمن جهود الدولة للتصدي لألزمات

اإلخوان مثل التجار الجشعين خونه  «:الحركة الوطنية»املستشار السياسي لـ 
 )بوابة األهرام(

 )الوطن( نواب يطالبون بزيادة بدل العدوى لألطباء.. والتمريض

 عالء مبارك ينشر فيديو لوالده أثناء رفعه علم مصر ىلع طابا: "ربنا يرحمك"
 )الوطن(

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/3018350/1/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3018350/1/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%82
http://gate.ahram.org.eg/News/2386297.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386367.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4657299
https://www.elwatannews.com/news/details/4657299
https://www.elwatannews.com/news/details/4657723
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 )الوطن(األوقاف: ال حاجة ملنع صالة الجمعة اآلن.. وىلع املرضى التزام منازلهم 

 )الشروق( خالد أبو بكر: إقامة صالة الجمعة يف هذه الظروف من الجهل

 )الشروق(نقيب املحامين: أشخاص تتربص إلفشال املجلس املنتخب 

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/4657769
https://www.elwatannews.com/news/details/4657769
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=f11f9fa7-6dbd-4211-a28b-6ea90eeaefd8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=f11f9fa7-6dbd-4211-a28b-6ea90eeaefd8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=1eb32a3d-875a-4490-a9ea-df29d4ea1c6e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=1eb32a3d-875a-4490-a9ea-df29d4ea1c6e
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( % يف هذا املوعد15البنك األهلي يصدر شهادة بفائدة 

 )بوابة األخبار(مليار دوالر إجمالي تحويالت املصريين بالخارج  13.7البنك املركزي: 

 )بوابة األهرام("الغرفة الفرنسية" تغلق جميع مكاتبها بالقاهرة واإلسكندرية 

 )بوابة األهرام( البورصة املصرية مليارات جنيه يف 3بنكا "األهلي" و"مصر" يضخان 

 )الشروق( ألف طن زيت مستورد 120التموين تتعاقد ىلع شراء 

 )الشروق(عامر: قادرون ىلع حماية االقتصاد املصري من تداعيات كورونا 

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/3018179/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-15--%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF..-%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3018179/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-15--%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF..-%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017873/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--13.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017873/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--13.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://gate.ahram.org.eg/News/2386302.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386302.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386059.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386059.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=96d28b8e-e451-4bed-a487-66f9ff332c64
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=96d28b8e-e451-4bed-a487-66f9ff332c64
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=7b5eff8e-fc4d-4f54-9300-1aa64a86c801
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032020&id=7b5eff8e-fc4d-4f54-9300-1aa64a86c801
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 )الوطن( 8200بـ مليارا ىلع غرار األزمة العاملية  30التخطيط: حزمة تحفيزية 

املصري ) ماليين يورو.. اتفاقية مع البنك األوروبي لتطهير مصرف كتشنر 8بمنحة 
 (اليوم

% 8لـ يخّفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقاري والسياحة « املركزي»
 )املصري اليوم( متناقصة

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/4656707
https://www.elwatannews.com/news/details/4656707
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628296
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628296
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628392
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628392
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 يحور املجتمعتطورت امل
 عليمالت

 وزير التعليم: هؤالء الطالب يبدأون العام الدراسي املقبل قبل موعده بأسبوعين
 )بوابة األخبار(

 و"الباص" الثانيأولياء أمور املدارس الخاصة يطالبون باسترداد مصروفات الترم 
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األخبار( وزير التعليم العالي: دراسة مد فترة تعطيل الدراسة

 السياحة

 )بوابة األهرام( مارس منعا النتشار كورونا 31وقف عروض الصوت والضوء حتى 

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/3018407/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3018341/1/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B5%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3018322/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3018322/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2386209.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386209.aspx
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 الصحة

 )الجزيرة( شاهد: هلع يف مستشفى مصري بعد إصابة ممرضة بكورونا

 )بوابة األهرام( حالة إصابة 46الصحة: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و

 الزراعة

 )الوطن( "القصير" يصدر قرارا بعدم منح ترخيص املزارع إال بتعاقد مع بيطري

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%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%84%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%84%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
http://gate.ahram.org.eg/News/2386317.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386317.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4657109
https://www.elwatannews.com/news/details/4657109
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األهرام(القوات املسلحة تعقم مجلسي النواب والوزراء من 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/2386160.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2386160.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
 (21)عربي عبد الله الشريف يعرض مشهدا مرّوعا لتمثيل جندي مصري بجثة

 )الرابط(مقتل جنديين من الجيش املصري يف مدينة الشيخ زويد. -

 يف سيناء الدولةلتنظيم قتلى وجرحى يف صفوف الجيش املصري بهجوم 
 )العربي الجديد(

 

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/1254103/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%AB%D8%A9
https://twitter.com/Oded121351/status/1240706347999662081/photo/2
https://twitter.com/Oded121351/status/1240706347999662081/photo/2
https://www.alaraby.co.uk/politics.
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 تطورات املشهد األمني
 )املصري اليوم( شخًصا من القوى السياسية يف قضايا مختلفة 15إخالء سبيل 

 
 

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/1628379
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