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 رــمص
 March 2020 25||  055العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 صابات كورونا بجيش مصرتسريب وتفاصيل جديدة عن إ  
 .رزهاأبقرارات هامة للحكومة ملواجهة انتشار كورونا.. الحظر  ٩  
 .السيسي: سنتصدى ملحاوالت اإلخالل بقرارات الحكومة بكل حزم  
 .األمن يعتقل شقيقي عبد الله الشريف بعد فيديو أثار جدال واسعا  
 منظمات حقوقية تخاطب السيسي بمبادرة إلنقاذ املعتقلين 
 .تاج الدين: قرارات الحظر لم تأت دفعة واحدة ألن كورونا يسير وفقا ملراحل 
 .انفالت يف أسعار السلع قبل حظر التجول 
 .80وشفاء  402واملصابين  20ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى  

 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"
 اتيةـلومدية ومعـارير 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( كورونا تتصدر مباحثات السيسي مع ملك األردن

 مصر العربية()كورونا يف مصر.. إشادة باإلجراءات الحكومية  تقرير أملاني

 مصر العربية() مخاطر تهدد نهر النيل 3بينها سد النهضة..  موقع أملاني:

  

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/3021378/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%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-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021378/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%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-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1537280-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9---%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%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%A9/1537249-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(. الحظر ابرزها كورونا.قرارات هامة للحكومة ملواجهة انتشار  ٩

 )بوابة األخبار( واإلعالمقرارات من رئيس الوزراء بشأن املطارات واملستشفيات 

 مصر العربية() السيسي: سنتصدى ملحاوالت اإلخالل بقرارات الحكومة بكل حزم

 تاج الدين: قرارات الحظر لم تأت دفعة واحدة ألن كورونا يسير وفقا ملراحل
 (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/3021141/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D9%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021141/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D9%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021287/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021287/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537225-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D9%85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=e4327fca-83ef-4b1d-af93-23d63f57a8fd
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.. ومن يخالف الحظر يضر نفسه وأهله طوارئمتحدث النواب: نعيش حالة 
 (الشروق) واملصريين

 )مصر العربية(مثقفون عن حظر التجوال: ضرورة حتى تزول الغمة 

   

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=25032020&id=03bfa669-4082-4c72-87eb-fcb8f3a39f2d
https://masralarabia.net/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1537251-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84--%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AB%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1537251-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84--%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AB%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(بسبب تداعيات فيروس كورونا « االنهيار»اجه شركات الطيران تو

 )بوابة األهرام(البنك التجاري الدولي يغلق خمسة أفرع ملكافحة كورونا 

 (العربي الجديد) انفالت يف أسعار السلع قبل حظر التجول

 )الوطن( أشهر 3غرفة كفر الشيخ تطلب إرجاء تحصيل فواتير الكهرباء واملياه والغاز 

 )الوطن("املركزي" يعلن املواعيد الجديدة لعمل البنوك 

 (الشروق) رتباتاملالحكومة: الشركات الراغبة يف تعليق العمل ملزمة بدفع 

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/2388141.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388141.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387976.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387976.aspx
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/4665993
https://www.elwatannews.com/news/details/4665993
https://www.elwatannews.com/news/details/4665511
https://www.elwatannews.com/news/details/4665511
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=4ea71f55-458a-453e-a865-af5e7d25c5d9
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مليار جنيه لدعم قطاع الصحة يف مواجهة كورونا من أول مارس وحتى  3.8املالية: 
 )املصري اليوم( اآلن

 (دالجدي لعربي)ا كيف أدى رفع الدعم إلى تفاقم سرقة البنزيننهب أنابيب البترول 

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/1629905
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629905
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2020/3/23/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
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 يحور املجتمعتطورت امل
 صحافة وإعالم

 اليوم السابع() ملواجهة كورونافيين يعلن غلق مقر النقابة نقيب الصح

 مصر العربية() وزير اإلعالم: يف هذه الحالة سنحول املدارس لحجر صحي

 (الوفد) وزير اإلعالم: استثناء الصحفيين واإلعالميين من حظر التجوال

 لتعليم

 )بوابة األهرام( إلغاء امتحانات امليدتيرم رسميا

 مصر العربية() وزير التعليم يحذر أولياء األمور بخصوص طالب النقل«.. سبوبة»

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/2020/3/24/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%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%A9/4685616
https://masralarabia.net/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1537286-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2873233-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%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/2388086.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388086.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537284-%C2%AB%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9%C2%BB--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
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 مصر العربية() مطالب جامعية مجددة بسبب كورونا«.. الغوا التيرم حياتنا يف خطر»

 (الشروق) ت ملجابهة كورونامليون جنيه لدعم االبتكارا 30التعليم العالي ترصد 

 الصحة

 )الجزيرة( 80وشفاء  402واملصابين  20ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 

 مصر العربية() إجراءات جديدة من وزارة الصحة ملواجهة كورونا 8

 )بوابة األخبار( صريرسالة هامة من ممثل الصحة العاملية للشعب امل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1537297-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%C2%BB--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=08d96f2d-c8a7-4c39-8502-561be6402c50
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-402-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-80
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-402-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-80
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537257-8-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%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/3021420/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021420/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 ()بوابة األخبارحالة  402الصحة: ارتفاع إجمالي املصابين بفيروس كورونا إلى 

 )بوابة األخبار(قرارات هامة بشأن عمل املستشفيات وعياداتها  8وزيرة الصحة تصدر 

 )الوطن( "3سيناريو “لـ الصحة: نمر باملرحلة الثانية.. ال نتمنى الوصول 

 نقابة األطباء: إحالة طبيبين للتأديب لنشرهما أدوية بزعم أنها تعالج الفيروس
 )املصري اليوم(

 سياحة وأثار

 التحف املصرية يف برلين مسروقة.. هل تعيد أملانيا نفرتيتي؟«: دير شبيجل»
 )مصر العربية(

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/3021352/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%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%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-402-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021284/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021284/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4666407
https://www.elwatannews.com/news/details/4666407
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629847
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1537271-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%9F
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 )املصري اليوم( جعات الغردقةيغادرون منت وأوكرانياسائحو بيالروسيا والتفيا 

 الزراعة

 )بوابة األخبار(« كورونا»تعلن تأجيل سداد أقساط املزارعين بسبب « الزراعة»

 واملواصالت النقل

 (الشروق) تسيير رحلة يومية لنقل املصريين العالقين يف الكويتمصر للطيران 

 )بوابة األهرام(ركاب )طنطا / شربين(  489خروج عجلتين من جرار قطار 

 )بوابة األخبار(مساء  7عد رئيس السكة الحديد: مفيش قطر هيتحرك ب

 )املصري اليوم( يعلن مواعيد عمله بعد قرار حظر التجوال« مترو األنفاق»

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/1629903
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629903
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021223/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021223/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=1cad8907-792b-473d-9497-3eac53450268
http://gate.ahram.org.eg/News/2387918.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387918.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021415/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1..-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021415/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1..-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629690
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629690
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 )املصري اليوم( 7الحكومة: وقف وسائل املواصالت بين املحافظات يومًيا من 

 املؤسسات الدينية

 )مصر العربية( وزير األوقاف: امليت يف سبيل مكافحة كورونا شهيد

 أخرى

 (العربي الجديد) مصر: حملة غنائية للتوعية من كورونا

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/1629849
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629849
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537283-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537283-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2020/3/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 العسكري املشهدتطورت 
 (21عربي) تسريب وتفاصيل جديدة عن إصابات كورونا بجيش مصر

   )بوابة األخبار(  السيسي يتفقد نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم

 

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/1255411/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 (الشروق) اجهة كورونااملطهرات والسلع األساسية للمواطنين ملو يوفرالجيش 

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=24032020&id=3f8fa994-9a58-4ccd-9f79-8fa782cfdc9e
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 تطورات املشهد السيناوي
 )بوابة األهرام( حملة مكثفة للقضاء ىلع الزراعات املخدرة بشبه جزيرة سيناء

 

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/2388028.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388028.aspx
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 تطورات املشهد األمني
 )الجزيرة( األمن يعتقل شقيقي عبد الله الشريف بعد فيديو أثار جدال واسعا

 (21عربي) منظمات حقوقية تخاطب السيسي بمبادرة إلنقاذ املعتقلين

 )مصر العربية( يف اإلسكندرية« مسيرات كورونا»بيان من وزارة الداخلية حول 

 (21عربي) ملاذا تجاهل نظام السيسي "كورونا" وشن اعتقاالت جديدة؟

 
 

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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%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-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%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-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7
https://arabi21.com/story/1255539/%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%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537243-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537243-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://arabi21.com/story/1255553/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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