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 رــمص
 March 2020 24||  054العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 وزير اإلعالم: قرار حظر التجوال سننفذه يف لحظة معينة  
 ثورة وغضب بين عمال العاصمة اإلدارية بعد ظهور حاالت مصابة بكورونا  
 أيام  3إصابة خالل  1000إذا وصلنا إلى « صعبًا»وزيرة الصحة: الوضع سيكون  
 أهالي ينظمون مسيرة ضد فيروس كورونا يف اإلسكندرية  
 بعد وفاة اثنين بكورونا من قادة بالجيش املصري.. مواقع التواصل تتساءل  
 ميدل إيست آي: السيسي خضع وعائلته للحجر الصحي ألسبوعين  
 األمن املصري ُيعّذب األطفال ويخفيهم قسرامنظمات حقوقية:  
 مصر: مطالبات بإخالء سبيل عالم معتقل اكتشف عالجا لكورونا 

 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
 )بوابة األهرام( حققته بكين السيسي يجري اتصاال بنظيره الصيني ويشيد بما

 )بوابة األهرام(وزير الخارجية يوجه رسالة طمأنة للجالية املصرية بالخارج 

 )الشروق( إرشاد السفينة اإليطالية ذات إصابات كورونا عن بعدتم أسامة ربيع: 

  

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/2387571.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387571.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387468.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387468.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=f0d18ef3-0e75-4d01-9956-8bb145dd13d8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=f0d18ef3-0e75-4d01-9956-8bb145dd13d8
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 تطورات السياسة الداخلية
 )املصري اليوم(نفذه يف لحظة معينة وزير اإلعالم: قرار حظر التجوال سن

 )الجزيرة(ثورة وغضب بين عمال العاصمة اإلدارية بعد ظهور حاالت مصابة بكورونا 

 )بوابة األخبار( واجهة كورونانقابة الصحفيين تغلق مقارها.. وتصدر حزمة قرارات مل

 )الشروق(بكورونا.. مطالب بغلق مقر النقابة « املحامين»بعد إصابة عضو مجلس 

 )بوابة األخبار( الغرف التجارية تدشن مبادرة "غلق املحال"

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/1629559
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629559
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020949/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7..-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020949/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7..-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=10248fca-2afb-47cf-a4f7-2ba6c5e8e0ec
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=10248fca-2afb-47cf-a4f7-2ba6c5e8e0ec
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020489/1/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%22%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020489/1/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%22%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%22
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 )بوابة األخبار(األربعاء مصر للطيران تبدأ أولى رحالتها لعودة املصريين من الكويت 

 )بوابة األهرام( السيسي: أتابع عن كثب إجراءات مكافحة فيروس كورونا

 )بوابة األهرام(ط التمويل االستهالكي السيسي يصدق ىلع قانون تنظيم نشا

 )بوابة األهرام(علي عبد العال يؤجل انعقاد جلسات البرملان ملدة أسبوعين 

 )املصري اليوم( مساعدا ألمين لجنة اإلعالم االقتصادي« الشامي»تعيين : حزب الغد

 )الوطن( البرملان: تعديالت جديدة ىلع املوازنة

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/3020901/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020901/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2387593.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387593.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387555.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387555.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387633.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387633.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629613
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629613
https://www.elwatannews.com/news/details/4664367
https://www.elwatannews.com/news/details/4664367
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( وليد هالل: السيسي أعطى البورصة املصرية قبلة الحياة

 )بوابة األهرام( البنوك املصرية تخفض الفائدة ىلع األوعية االدخارية بالدوالر

 )بوابة األهرام( «االستثمار»ملصدرين جنيه سداد مستحقات املتأخرة  معيط: مليار

 الدولي للنقل الجوي: تراجع عائدات شركات الطيران باملنطقة يهدد استمرارها
 )الوطن(

 )الوطن( أسابيع 3جل من أبو العينين لوقف أعمال املقاوالت ملدة بيان عا

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/3020356/1/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84--%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%A3%D8%B9%D8%B7%D9%89-%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-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020356/1/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84--%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%A3%D8%B9%D8%B7%D9%89-%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-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2387639.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387639.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387495.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387495.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4664535
https://www.elwatannews.com/news/details/4664021
https://www.elwatannews.com/news/details/4664021
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 )الوطن( عمال بمنح العمال إجازات بسبب كورونااتحاد الصناعات يطالب رجال األ

 )الشروق(مليار جنيه تكلفة العالوات الخمس ألصحاب املعاشات  35 وزير املالية:

 املاضيتريليون جنيه نهاية يناير  4.140املركزي: ارتفاع حجم السيولة املحلية إلى 
 الشروق()

 (21)عربي د بمصر مع أزمة كوروناالسوق السوداء للعملة تنشط من جدي

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/4664705
https://www.elwatannews.com/news/details/4664705
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=6b3d6cf3-6981-4ddd-aaf0-a87c20cbb4f6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=6b3d6cf3-6981-4ddd-aaf0-a87c20cbb4f6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=24306487-96fa-43c6-9158-ca4ddb5f2ba4
https://arabi21.com/story/1255206/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )بوابة األهرام( أسامة هيكل: خطة إعالمية لتطوير ماسبيرو

 )املصري اليوم(تخفيض العمالة بيناشد « األىلع لإلعالم»بسبب كورونا.. 

 التعليم

 )بوابة األخبار( «األغلب أن فترة بقاء الطالب يف املنازل ستستمر»طارق شوقي: 

 )الوطن( فرج عامر يطالب املدارس الخاصة برد مصروفات التيرم الثاني إلى الطالب

 )الوطن(شوقي: فخر كبير لي كمصري أن يستمع العالم لتجربتنا يف التعلم 

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/2387551.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387551.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629484
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629484
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020945/1/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020945/1/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-
https://www.elwatannews.com/news/details/4663819
https://www.elwatannews.com/news/details/4663819
https://www.elwatannews.com/news/details/4664745
https://www.elwatannews.com/news/details/4664745
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 الصحة

)املصري أيام  3إصابة خالل  1000إذا وصلنا إلى « صعًبا»ن وزيرة الصحة: الوضع سيكو
 اليوم(

 )بوابة األخبار(حاالت  5كورونا.. ووفاة لحالة إيجابية جديدة  39الصحة: تسجيل 

 )الشروق( الصحة تخصص مستشفى حميات بورسعيد كحجر صحي ملصابي كورونا

 )الشروق( نقابة األطباء تحيل عميد معهد القلب السابق للتحقيق

 السياحة

 )الشروق( يبدأ دعم السياحة لتجاوز أزمة كورونا املركزي األحمر:مستثمرو البحر 

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/1629595
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629595
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629595
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020851/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-39-%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..-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-5-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020851/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-39-%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..-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-5-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=49b9315a-c092-415a-be3b-0d2dbf77627b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=49b9315a-c092-415a-be3b-0d2dbf77627b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=4912188c-1c86-43f9-ae31-3d40d255fc41
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=4912188c-1c86-43f9-ae31-3d40d255fc41
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032020&id=1627125f-5eac-4c97-b1e1-b2a6beaaf480
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032020&id=1627125f-5eac-4c97-b1e1-b2a6beaaf480
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 األقباط

 )الوطن( امللي لألقباط األرثوذكس يؤيد تعليق الكنيسة القداسات ملواجهة كورونا

 أخرى

 )املصري اليوم( ون مسيرة ضد فيروس كورونا يف اإلسكندريةأهالي ينظم

 )بوابة األخبار( تضرب مصر« قرش الصحراء»عاصفة « منخفض التنين»بعد 

 )الجزيرة(بالجيش املصري.. مواقع التواصل تتساءل  من قادةبكورونا بعد وفاة اثنين 

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/4664077
https://www.elwatannews.com/news/details/4664077
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629596
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629596
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020407/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9--%D9%82%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020407/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9--%D9%82%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/23/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/23/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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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 العسكري شهداملتطورت 
 )األخبار( «كورونا»القوات املسلحة تنعي اللواء شفيع داود الذي تويف إثر إصابته بـ

 )عربي بوست(لحجر الصحي ألسبوعين لوعائلته  خضع ميدل إيست آي: السيسي

"

 )بوابة األخبار(توفر الكمامات واملطهرات « لحربياإلنتاج ا»بسعر املصنع.. 

 

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/3020387/1/%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%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%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-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020387/1/%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%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%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-
https://arabicpost.net/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2020/03/23/%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac/
https://arabicpost.net/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2020/03/23/%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3020809/1/%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9..--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%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/3020809/1/%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9..--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%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
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 تطورات املشهد السيناوي
 )اليوم السابع( ازل بالشيخ زويد فى شمال سيناءتطهير مقرات حكومية ومن

 

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/2020/3/23/%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1/4684218
https://www.youm7.com/story/2020/3/23/%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1/4684218
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي منظمات حقوقية: األمن املصري ُيعّذب األطفال ويخفيهم قسرا

 (21)عربي "العفو الدولية" تدعو لإلفراج عن جميع النشطاء املعتقلين بمصر

 (21)عربي ساعة 24محتجزين بسجون مصر خالل  5تقرير حقوقي: وفاة 

 (21)عربي بإصدار عفو رئاسي عن املعتقلين السياسيين مطالب للسيسي

 )الشروق( «كورونا»الداخلية تنفي إصابة محتجزي قسم ثان العاشر من رمضان بـ

 (21)عربي "الثوري املصري" يطالب بتدخل أممي إلطالق سراح املعتقلين

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/1254957/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%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%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B3
https://arabi21.com/story/1255081/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
https://arabi21.com/story/1255117/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-5-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://arabi21.com/story/1255193/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=40ace95f-4b57-471a-90f1-31274d604744
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032020&id=40ace95f-4b57-471a-90f1-31274d604744
https://arabi21.com/story/1255173/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
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 )الجزيرة( مصر: مطالبات بإخالء سبيل عالم معتقل اكتشف عالجا لكورونا

 

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%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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