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 رــمص
 March 2020 26||  056العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 السيسي يبحث مع رئيس جنوب السودان تطورات اتفاق السالم  
 مطالبات بإقالة وزيرة الصحة املصرية بعد تزاحم بمؤتمر لها  
 تكدس يف املترو وزحام بالبنوك يف أول أيام الحظر  
 وزير النقل: املواطنون ىلع الكراسي ومحدش واقف داخل عربات املترو  
تقرير يكشف تفاصيل مبيعات األسلحة خالل السنوات الخمس املاضية..  

 السعودية ومصر بين أكبر املستوردين 
 أطباء مصر املعتقلون يطلبون اإلفراج عنهم ملحاربة كورونا مع زمالئهم 
 األمم املتحدة تدعو إلطالق معتقلي الرأي بالعالم يف ظل كورونا 

 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
 )الشروق( اتفاق السالمالسيسي يبحث مع رئيس جنوب السودان تطورات 

 )بوابة األهرام( ن من الخارج"مصر للطيران" تنظم رحالت إلعادة املصريي

 )بوابة األهرام(كورونا الشكري يجتمع بقيادات الخارجية لبحث مكافحة انتشار 

 )بوابة األهرام(ا وتشاد مصر تدين الحادثين اإلرهابيّين يف كل من نيجيري

 )الشروق( الخارجية: السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد تأشيرات الزيارة

 )املصري اليوم( وصول أول رحلة للمصريين العالقين يف الكويت

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=2d87e32c-f59e-4ad8-bd35-dea0211fcdbf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=2d87e32c-f59e-4ad8-bd35-dea0211fcdbf
http://gate.ahram.org.eg/News/2388407.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388407.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388450.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388450.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388297.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388297.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=c781b64d-9f97-40da-b9c2-08973aecbce6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=c781b64d-9f97-40da-b9c2-08973aecbce6
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1630057
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1630057
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 تطورات السياسة الداخلية
 (21)عربي مطالبات بإقالة وزيرة الصحة املصرية بعد تزاحم بمؤتمر لها

 )بوابة األخبار( نتطلع اللتزام الجميع«: الحظر»السيسي عقب تطبيق 

 )بوابة األخبار(التموين تطمئن ىلع توافر السلع بأسواق الجملة 

 )بوابة األخبار(وزير اإلعالم يوضح مالبسات الزحام باملؤتمر الصحفي 

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/1255867/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021948/1/%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%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1---%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021948/1/%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%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1---%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021920/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89%C2%A0%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021920/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89%C2%A0%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021869/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021869/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
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 )الوطن(ة يف إدارة األزمة رئيس "محلية النواب": الحكومة ناجح

 )الوطن( صالح حسب الله يشيد بتطبيق الحظر يف ساعاته األولى

 )الشروق( النواب يقر إجراءات إضافية جديدة للحفاظ ىلع سالمة العاملين به

 )الجزيرة( ل أيام الحظر )فيديو(تكدس يف املترو وزحام بالبنوك يف أو

 )الجزيرة( مصر: مؤتمر لوزيرة الصحة يفّجر سخرية وانتقادات واسعة

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/4667583
https://www.elwatannews.com/news/details/4667583
https://www.elwatannews.com/news/details/4667711
https://www.elwatannews.com/news/details/4667711
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=9248dc0c-53d9-4bba-9ff6-894664b556ac
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=9248dc0c-53d9-4bba-9ff6-894664b556ac
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( فى مواجهة كورونا الصحيمليار جنيه لدعم القطاع  ٣,٨«: املالية»

 )الوطن("غازتك" تتعاقد مع "فوري" لدفع أقساط تحويل السيارة للغاز الطبيعي 

 )الوطن(تجار األسماك يطالبون باستثنائهم من قرار الحظر 

لدعم دول القارة فى مواجهة « اإلفريقى لالستيراد والتصدير»مليارات دوالر من  3
 )الشروق( «كورونا»

 2020املالية: مد مهلة توفيق أوضاع الشركات املقيدة بالبورصة حتى نهاية 
 )الشروق(

 )الشروق( 2019مليار جنيه خالل  13تنفذ مشروعات بـ« إنبي»البترول: 

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/3021565/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D9%A3,%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%89-%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/3021565/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9---%D9%A3,%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%89-%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.elwatannews.com/news/details/4667833
https://www.elwatannews.com/news/details/4667833
https://www.elwatannews.com/news/details/4667185
https://www.elwatannews.com/news/details/4667185
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=35ba6f8c-7aad-4bf0-9ce0-392038baaa4e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=35ba6f8c-7aad-4bf0-9ce0-392038baaa4e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=c7ab48b1-dc72-49f2-b605-5b7b227efca9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=a61b49e0-dd2d-4d47-a29a-d256effc5f99
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=a61b49e0-dd2d-4d47-a29a-d256effc5f99
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 يحور املجتمعتطورت امل
 التعليم

 )املصري اليوم( وزير التعليم: قرارات جديدة للتيسير ىلع الطالب

 الصحة

 )بوابة األخبار( حالة إيجابية جديدة.. ووفاة حالة واحدة 54الصحة: تسجيل 

 نسب الشفاء من فيروس كورونا ىلع مستوى العالممتحدث الصحة: مصر من أىلع 
 اليوم السابع()

 )اليوم السابع(ممرضة أصيبت بالكورونا  19نقيب التمريض: 

 الطرق واملواصالت

 )الوطن( سيارة ىلع الطريق الدائري 14تصادم "تريال" بـ

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/1630172
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1630172
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021974/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-54-%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-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021974/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-54-%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-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/3/25/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4689159
https://www.youm7.com/story/2020/3/26/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-19-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/4689265
https://www.youm7.com/story/2020/3/26/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-19-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/4689265
https://www.elwatannews.com/news/details/4668139
https://www.elwatannews.com/news/details/4668139
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 )بوابة األخبار( صورة صادمة من محطة مترو املرج قبل حظر التجوال

 )الشروق( وزير النقل: املواطنون ىلع الكراسي ومحدش واقف داخل عربات املترو

 )الشروق(الوزير: لم تظهر أي إصابة بكورونا نتيجة استخدام املواصالت العامة 

 األقباط

 )بوابة األهرام(تواضروس يوجه التحية لألطقم الطبية ويناشد الجميع االلتزام 

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/3021967/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021967/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=3cbade87-1356-441b-863f-f7bfc62691f5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=3cbade87-1356-441b-863f-f7bfc62691f5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=293e449d-39a9-4977-9734-428d10432181
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=293e449d-39a9-4977-9734-428d10432181
http://gate.ahram.org.eg/News/2388489.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388489.aspx
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 أخري

 )الجزيرة( غداء صيني من الثعابين يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

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%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
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 العسكري املشهدتطورت 
تقرير يكشف تفاصيل مبيعات األسلحة خالل السنوات الخمس املاضية.. السعودية 

 العربي()األمن والدفاع  ومصر بين أكبر املستوردين

 )الشروق(اللواء محمد الزملوط يلتقي بوزير التنمية املحلية 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://sdarabia.com/2020/03/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021579/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%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/3021579/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 تطورات املشهد السيناوي
 )العربي الجديد( الجيش املصري يفجر نفقًا مهجورًا ىلع حدود غزة

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2020/3/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2020/3/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األخبار(الحظر وزير الداخلية يتفقد انتشار قوات الشرطة املكلفة بتنفيذ 

 )الجزيرة( اإلفراج عنهم ملحاربة كورونا مع زمالئهمأطباء مصر املعتقلون يطلبون 

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/3021969/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3021969/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%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
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85
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 (21)عربي أحكام مصرية بالسجن املؤبد ملتهمين بـ"اإلرهاب" وسجن آخرين

 )الشروق(بالحظر وزير الداخلية: التقارير الواردة تعكس وعي املواطن يف التزامه 

 (21)عربي األمم املتحدة تدعو إلطالق معتقلي الرأي بالعالم يف ظل كورونا

 (21)عربي حقوقيون: اإلصرار ىلع حبس املسجونين إعدام لهم يف زمن كورونا

 
 

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/1255676/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%86-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=a73ab8d8-b08e-438a-a746-073c5a557068
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032020&id=a73ab8d8-b08e-438a-a746-073c5a557068
https://arabi21.com/story/1255830/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://arabi21.com/story/1255702/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86
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ي  مطالبات بإقالة وزيرة الصحة المرصية  1 ..................................................... (21بعد تزاحم بمؤتمر لها )عرب 

ام الجميع )بوابة األخبار(«: الحظر»السيسي عقب تطبيق  ن  1 ...................................................... نتطلع اللي 

ن عىل توافر السلع بأسواق الجملة )بوابة األخبار(  1 .............................................................. التموين تطمي 

ي )بوابة األخبار(
 1 ...................................................... وزير اإلعالم يوضح مالبسات الزحام بالمؤتمر الصحفن

ي إدارة األزمة )الوطن(
 2 ............................................................. رئيس "محلية النواب": الحكومة ناجحة فن

ي ساعاته األوىل )الوطن(
 2 ........................................................... صالح حسب هللا يشيد بتطبيق الحظر فن

وق( ن به )الشر  2 ............................................ النواب يقر إجراءات إضافية جديدة للحفاظ عىل سالمة العاملير

ي أول أيام الحظر )فيديو( )الجزيرة(
و وزحام بالبنوك فن ي المي 

 2 ........................................................ تكدس فن

 2 ....................................................... مرص: مؤتمر لوزيرة الصحة يفّجر سخرية وانتقادات واسعة )الجزيرة(

 3 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 3 ....................................... مليار جنيه لدعم القطاع الصحي فن مواجهة كورونا )بوابة األخبار( ٣,٨«: المالية»

 3 ......................................... "غازتك" تتعاقد مع "فوري" لدفع أقساط تحويل السيارة للغاز الطبيعي )الوطن(

 3 .................................................................... تجار األسماك يطالبون باستثنائهم من قرار الحظر )الوطن(

اد والتصدير»مليارات دوالر من  3 وق(« كورونا»رة فن مواجهة لدعم دول القا« اإلفريف  لالستير  3 .............. )الشر

كات المقيدة بالبورصة حت  نهاية  وق( 2020المالية: مد مهلة توفيق أوضاع الشر  3 .................................. )الشر

ول:  ي »البي  وعات بـ« إنت  وق( 2019مليار جنيه خالل  13تنفذ مشر  3 ................................................... )الشر

 4 ............................................................................................................. تطورت المحور المجتمع  

 4 .......................................................................................................................................... التعليم

 4 ............................................................وزير التعليم: قرارات جديدة للتيسير عىل الطالب )المرصي اليوم(

 4 .......................................................................................................................................... الصحة

 4 ............................................. حالة إيجابية جديدة.. ووفاة حالة واحدة )بوابة األخبار( 54الصحة: تسجيل 

وس كورونا عىل مستو   4 ..................ى العالم )اليوم السابع(متحدث الصحة: مرص من أعىل نسب الشفاء من فير

 4 ................................................................. ممرضة أصيبت بالكورونا )اليوم السابع( 19نقيب التمريض: 

 4 ......................................................................................................................والمواصالت الطرق

 4 ........................................................................ سيارة عىل الطريق الدائري )الوطن( 14تصادم "تريال" بـ

و المرج قبل حظر التجوال )بوابة األخبار(صورة ص  5 ..................................................... ادمة من محطة مي 

وق( و )الشر  5 ...................................... وزير النقل: المواطنون عىل الكراسي ومحدش واقف داخل عربات المي 

وق(  5 ....................................... الوزير: لم تظهر أي إصابة بكورونا نتيجة استخدام المواصالت العامة )الشر

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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 5 .......................................................................................................................................... األقباط

وس يوجه التحية لألطقم الطبية ويناشد الجميع اال ام )بوابة األهرام(تواضن ن  5 ............................................ لي 

 6 ............................................................................................................................................ أخري

ن يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟ )الجزيرة( ي من الثعابير
 6 ....................................................... غداء صيتن

 7 ............................................................................................................. تطورت المشهد العسكري

ن أكي  المستوردين تقرير يكشف تفاصيل مبيعات األسلحة خال ل السنوات الخمس الماضية.. السعودية ومرص بير

) ي  7 ................................................................................................................. )األمن والدفاع العرب 

ي بوزير التنمية المحلي
وق(اللواء محمد الزملوط يلتف   7 ................................................................... ة )الشر

 8 ............................................................................................................ تطورات المشهد السيناوي

 عىل
ً
 مهجورا

ً
ي الجديد(الجيش المرصي يفجر نفقا  8 .........................................................  حدود غزة )العرب 

  
 9 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

طة المكلفة بتنفيذ الحظر )بوابة األخبار(  9 .......................................... وزير الداخلية يتفقد انتشار قوات الشر

 9 ....................................... أطباء مرص المعتقلون يطلبون اإلفراج عنهم لمحاربة كورونا مع زمالئهم )الجزيرة(

ن بـ"اإلرهاب" وسجن آخر  ي أحكام مرصية بالسجن المؤبد لمتهمير  10 ............................................ (21ين )عرب 

وق( امه بالحظر )الشر ن ي الي 
 10 ........................................ وزير الداخلية: التقارير الواردة تعكس وعي المواطن فن

ي  ي ظل كورونا )عرب 
 10 .............................................. (21األمم المتحدة تدعو إلطالق معتقىلي الرأي بالعالم فن

ي  ي زمن كورونا )عرب 
ن إعدام لهم فن  10 .......................................... (21حقوقيون: اإلضار عىل حبس المسجونير
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