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 رــمص
 March 2020 23||  053العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 غضب سعودي من تصريحات وزيرة الصحة املصرية حول كورونا  
 برملانية: يجب إلغاء حركة مترو األنفاق وتطبيق حظر تجوال كامل  
 خالل أعمال التطهير « كورونا»وفاة اللواء خالد شلتوت إثر إصابته بـ 
 رئيس هيئة قناة السويس يلتقي امللحق العسكري األمريكي  
 كورونا يغلق الكلية الحربية يف مصر  
 مصر تسحب عسكريها من محاور القتال بليبيا بسبب كورونا  
 مقتل طفلة برصاص الجيش املصري يف نقطة أمنية شمال سيناء  
 محمد سلطان: ىلع العالم أال ينسى أحباءنا بزنازين السيسي 

 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
 (21)عربي حول كوروناغضب سعودي من تصريحات وزيرة الصحة املصرية 

 )بوابة األخبار( رة تتواصل مع باكستانوزيرة الهج«.. بسبب فتاة طلبت العودة»

 روما" تنفي إصابة إحدى أعضاء البعثة الدبلوماسية بكورونا“بـ السفارة املصرية 
 وابة األهرام()ب

 )بوابة األهرام( تسيير رحلة استثنائية إلعادة عدد من املصريين من بريطانيا اليوم

وزيرة الهجرة تنفي وصول أي مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية تنقل مصريين 
 )الشروق( مصابين بكورونا

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/1254749/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020090/1/-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-..-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020090/1/-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-..-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2387263.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387259.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387259.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=101bf92a-26b5-4f09-8d87-cbf65b2c1d54
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=101bf92a-26b5-4f09-8d87-cbf65b2c1d54
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 خليةطورات السياسة الدات
 )الوطن( برملانية: يجب إلغاء حركة مترو األنفاق وتطبيق حظر تجوال كامل

 )بوابة األخبار( شهور 6ضياء رشوان: أقساط الصحفيين لإلسكان االجتماعي مؤجلة 

 )بوابة األخبار(كورونا  بحالتيقطاع األعمال تمنح عمال غزل املحلة إجازة لالشتباه 

 )بوابة األهرام(غير مسبوقة من الشفافية  مستقبل وطن: السيسي يرسخ ملرحلة

 )بوابة األهرام(السيسي يشيد باملنظومة اإلعالمية يف التعامل مع أزمة "كورونا" 

 )بوابة األهرام( ة كورونا بكل شفافيةالسيسي: تعاملنا مع أزم

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/4662835
https://www.elwatannews.com/news/details/4662835
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020235/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84%D8%A9-6-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020235/1/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84%D8%A9-6-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020232/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%8031%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020232/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%8031%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2387284.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387284.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387184.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387184.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387175.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387175.aspx
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 )بوابة األهرام( السيسي يدعو املواطنين لاللتزام ملدة أسبوعين لحصار "كورونا"

 )الشروق( مهازل يف الشارع املصري حظر التجوال:النواب يطالب بفرض  وكيل

 )الشروق(السيسي يطالب بعدم التكالب ىلع السلع 

عاملية بمتابعة اإلجراءات يف مصر الوزراء: ال صحة لتكليف شخص من الصحة ال
 )الشروق(

 مليار جنيه ملواجهة كورونا: هي مصر قليلة وال إيه؟ 100السيسي عن تخصيص 
 )الشروق(

 (21)عربي أشهر 6حسن نافعة يغرد من جديد بعد سجنه بمصر 

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/2387181.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387181.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=26232203-6cd9-44c9-a8df-cc07265c7c6d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=26232203-6cd9-44c9-a8df-cc07265c7c6d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=6842fe1b-57f6-4919-8324-83321a9a259d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=6842fe1b-57f6-4919-8324-83321a9a259d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=06514986-9bce-4d3a-8ca6-af017e287b21
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=8996aade-170b-447a-b1a9-bed140601ce7
https://arabi21.com/story/1254797/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82
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 تطورات املشهد االقتصاد
 )بوابة األخبار(دوالر  ألف 500البنك الدولى يدعم إسكان محدودي الدخل بـ 

 )بوابة األخبار( الكهرباء: خفض األسعار ىلع فاتورة مارس للقطاع الصناعي

 )بوابة األخبار(رئيس املصرف املتحد: دعم البورصة قرار واع من القيادة السياسية 

 )بوابة األخبار(غرفة املالبس: قرارات السيسي تنقذ صناعة املالبس من االنهيار 

 )الوطن( % االدخارية يف أول أيام الطرح15 شهادة الـإقبال ضعيف ىلع

 )الشروق( شهور 3البنك املركزي يعفي جميع التحويالت املحلية من الرسوم ملدة 

 )املصري اليوم( سنوات 3رئيًسا التحاد البنوك بالتزكية ملدة « ياألترب»

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/3019638/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%80-500-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3019638/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%80-500-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020162/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020162/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020161/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020161/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020136/1/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9---%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020136/1/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9---%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/4662809
https://www.elwatannews.com/news/details/4662809
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=2e913e8b-6177-441c-972a-8389546cac05
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=2e913e8b-6177-441c-972a-8389546cac05
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629080
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629080
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 يحور املجتمعطورت املت
 التعليم

 )بوابة األخبار(« STEM»تعليم يوضح حساب أعمال السنة لطالب وزير التربية وال

 الصحة

 )بوابة األخبار( حاالت 4حالة جديدة لفيروس كورونا.. ووفاة  33الصحة: تسجيل 

 )بوابة األخبار(« كورونا»ة من طوارئ بالصيدليات لتوفير الوقاي«: صناعة الدواء»

 )الوطن( وفاة ثاني مصري يف إيطاليا بسبب كورونا

)اليوم  الصحة: إغالق مستشفى الشروق بالهرم بعد إصابة طبيب بكورونا
 السابع(

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/3020150/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8--stem-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020150/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8--stem-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020139/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-33-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF..-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-4-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020139/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-33-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF..-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-4-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3019914/1/-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1---%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3019914/1/-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1---%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://www.elwatannews.com/news/details/4663017
https://www.elwatannews.com/news/details/4663017
https://www.youm7.com/story/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4683756
https://www.youm7.com/story/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4683756
https://www.youm7.com/story/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4683756
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 )الوطن(ما يو 11شخص قادم من العمرة منذ لاكتشاف حالة إصابة بكورونا  24

 )الجزيرة( محافظة مصرية سجلت إصابات بفيروس كورونا حتى اآلن 

 لسياحةا

 )الشروق( حتى نهاية مارس.. غلق املتاحف واملواقع األثرية للتعقيم

 )الشروق(مدبولي: قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا من كورونا 

 الزراعة

 )الشروق( حيوان للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا 2400وزير الزراعة: فحص 

 األقباط

   روق()الش كورونا جهود الحكومة يف التعامل معمجلس كنائس مصر يشيد ب

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=22032020&id=dd54ef1e-15f7-4157-b592-afde61774e71
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=dd54ef1e-15f7-4157-b592-afde61774e71
http://mubasher.aljazeera.net/news/24-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/24-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=6fd08492-ca2d-495e-a610-4f10ecac0e2a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=6fd08492-ca2d-495e-a610-4f10ecac0e2a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=9f4621ea-9330-46f4-b361-d1dd7324ffde
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=9f4621ea-9330-46f4-b361-d1dd7324ffde
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=1920621a-d10f-402b-bcf0-ebd16160f28e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=1920621a-d10f-402b-bcf0-ebd16160f28e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=bbe67a9f-f831-4c6c-a782-d3406025bfbb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032020&id=bbe67a9f-f831-4c6c-a782-d3406025bfbb
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( خالل أعمال التطهير« كورونا»وفاة اللواء خالد شلتوت إثر إصابته بـ

عسكريون مصريون مصابون بفيروس كورونا وحجز أسرة اللواء شلتوت بالعزل 
 )العربي الجديد( الصحي

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/3020100/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020100/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/22/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%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%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/22/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%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%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA
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« األمانة العامة»البرملان العربي يوجه الشكر للجيش املصري لتعقيمه رئيس 
 )بوابة األخبار(

 لوطن()ا "اإلنتاج الحربي" تتعاقد مع "الصحة" لتوريد مطهرات ومنظفات ضد كورونا

 )بوابة األهرام(رئيس هيئة قناة السويس يلتقي امللحق العسكري األمريكي 

 )مصراوي( كورونا الجيش يعقم ويطهر الكاتدرائية بالعباسية ملواجهة

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/3020087/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%87--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-
https://www.elwatannews.com/news/details/4661971
http://gate.ahram.org.eg/News/2387068.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387068.aspx
https://redir.masrawy.com/404.html
https://redir.masrawy.com/404.html
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 )اليوم السابع( بمناسبة اإلسراء واملعراج السيسيقوات املسلحة تهنئ ال

 )وزارة الدفاع( الوقائيلتطهير والتعقيم ل تستأنف أعمالهاالقوات املسلحة 

 القوات املسلحة تنشر أسعار املنظفات وأدوات التعقيم يف منافذها
 )بوابة الدفاع( 

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/2020/3/20/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%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-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC/4679908
https://www.youm7.com/story/2020/3/20/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%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-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC/4679908
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39202
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39202
https://www.baladnaelyoum.com/news/5e7767f6a243216e35444573/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%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%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7
https://www.baladnaelyoum.com/news/5e7767f6a243216e35444573/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%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%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1254880/%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%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
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 )األخبار( عقمت املترو والقطارات ائيةيالكيمإدارة الحرب  وزير النقل:

 )عربي بوست( الكلية الحربية يف مصركورونا يغلق 

 )العربي الجديد( من محاور القتال بليبيا بسبب كورونا عسكريهامصر تسحب 

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/3019422/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3019422/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://arabicpost.me/الأخبار/2020/03/20/الكلية-الحربية-مصر-كورونا/?utm_medium=post&utm_source=facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=aa&utm_content=link
https://arabicpost.me/الأخبار/2020/03/20/الكلية-الحربية-مصر-كورونا/?utm_medium=post&utm_source=facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=aa&utm_content=link
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%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 السيناوي
 )الجزيرة( مقتل طفلة برصاص الجيش املصري يف نقطة أمنية شمال سيناء

من عائلة القواسمة بطلقة  "صباح اسماعيل عوض ابو قاسم" سيدة تدعى وفاة-
تشفى العريش العام إن السيدة وقالت مصادر طبية يف مس .طائشة بالشيخ زويد

صباح إسماعيل عوض أبو قاسم، ُأصيبت برصاصات طائشة ُأطلقت من قوة عسكرية 
  )العربي الجديد( تابعة للجيش املصري يف مدينة الشيخ زويد.

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/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2020/3/22/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2020/3/22/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 تطورات املشهد األمني
 لسيسي يوقع ىلع تعديل أحكام قانوني تنظيم السجون ومكافحة املخدراتا

 )بوابة األهرام(

 (21)عربي محمد سلطان: ىلع العالم أال ينسى أحباءنا بزنازين السيسي

 (21)عربي سيدات يف محافظة اإلسكندرية 7"األمن املصري" يعتقل 

 
 

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/2387206.aspx
https://arabi21.com/story/1254757/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3
https://arabi21.com/story/1254501/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-7-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 7 ....................................................... الجيش يعقم ويطهر الكاتدرائية بالعباسية لمواجهة كورونا )مرصاوي(

ئ السيس  بمناسبة اإلشاء والمعراج )الي  8 .................................................... وم السابع(القوات المسلحة تهت 

  )وزارة الدفاع(
 8 .................................................. القوات المسلحة تستأنف أعمالها للتطهير والتعقيم الوقابئ

  منافذها
 8 ........................................................ القوات المسلحة تنشر أسعار المنظفات وأدوات التعقيم ف 

 8 ............................................................................................................................ )بوابة الدفاع(

و والقطارات )األخبار(وزير النقل: إدارة الحرب الكيميائية عقمت ال  9 ...................................................... مير

  مرص )عرب   بوست(
 9 .............................................................................. كورونا يغلق الكلية الحربية ف 

 9 ............................................ مرص تسحب عسكريــها من محاور القتال بليبيا بسبب كورونا )العرب   الجديد(

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

  نق
 10 ............................................. طة أمنية شمال سيناء )الجزيرة(مقتل طفلة برصاص الجيش المرصي ف 

وفاة سيدة تدع "صباح اسماعيل عوض ابو قاسم" من عائلة القواسمة بطلقة طائشة بالشيخ زويد. وقالت -

صيبت برصاصات طائشة مصادر ط
ُ
  مستشف  العريش العام إن السيدة صباح إسماعيل عوض أبو قاسم، أ

بية ف 

  مدينة الشيخ زويد. )العرب   الجديد(
طلقت من قوة عسكرية تابعة للجيش المرصي ف 

ُ
 10 .............................. أ

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

  تنظيم السجون ومكافحة المخدرات )بوابة األهرام(
 11 ......................... السيس  يوقع عىل تعديل أحكام قانوب 

 11 .................................................... (21محمد سلطان: عىل العالم أال ينس أحباءنا بزنازين السيس  )عرب   

  محافظة اإل  7"األمن المرصي" يعتقل 
 11 .....................................................(21سكندرية )عرب   سيدات ف 
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