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 March 2020 27||  057العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 

 برملاني عن املترو: يجب ترك مسافة متر ونصف بين كل راكب 
 حلقة جديدة لعبد الله الشريف 
ميداني بجوار مستشفى املعادي  ىمستشفالقوات املسلحة تنشأ  

 العسكري
 عناصر تنظيم الدولة تعدم شخصًا لتعاونه مع الجيش. 
 يف"رايتس ووتش" تدين اعتقال مصر شقيقي املدون عبد الله الشر 
ىلع « الجارديان»السلطات املصرية ُتجبر مراسلة «.. كورونا»ىلع خلفية  

 املغادرة
  
  
  
  
  

 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
 يف قمة مصغر عبر وسائل االتصال مع مكتب االتحاد اإلفريقي السيسي يشارك

 )بوابة األهرام(

 )بوابة األخبار( مطار القاهرة يستقبل رحلتين للمصريين العالقين بلندن

 )بوابة األهرام(مساعدات طبية وإنسانية من مصر ألهالي قطاع غزة 

 )بوابة األهرام(محددات لعودة العالقين ألرض الوطن  ٤قنصلية مصر بتركيا تعلن 

 )الشروق( إحاطة للسفراء األجانب بشأن كورونا الخارجية تستضيف جلسة

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/2388814.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022665/1/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022665/1/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2388858.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388858.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388742.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388742.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26032020&id=1bb4e67f-2a07-4be6-a37f-3a9c3d053366
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26032020&id=1bb4e67f-2a07-4be6-a37f-3a9c3d053366
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 )الوطن( الهجرة: الكويت وافقت ىلع دخول طيارات مصرية إلعادة العالقين

 بوابة األخبار() يف وفاة والدته إندونيسيايعزي رئيس « السيسي»

  

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/4669651
https://www.elwatannews.com/news/details/4669651
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022254/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87
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 تطورات السياسة الداخلية
 )مجلس الوزراء( سعبر الفيديو كونفرانمجلس الوزراء يجتمع 

 )بوابة األخبار( «خليك يف البيت من أجل السفر قريًبا»مصر للطيران تطلق مبادرة 

 )بوابة األهرام( الحكومة: الحفاظ ىلع العمالة غير املنتظمة يف املشروعات

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/EgyptianCabinet/posts/1548857785292581?__xts__%5b0%5d=68.ARD4Er0U2Ia4Vnz57IXSSKjKKUQze4tMrHQSv_OOSDjGCsxCJ_SvlwUaU1CJEmDcjXZ6bx9sozpGLFTwGM587m5X68gAPBHpC7XoF72f5ETbQWWoEyPdP1i0HArrIEk1eprwhhmF8Sp2Ev1mu58WNRaXVZXMLbJErEpRMDD4_ys6a_G8JXT0eIxyOVZMBySRhkxH0obp8HtVkO6_zJqePPhxNlMPoda6Sja6gIDNx-RkEENHV_ENf2fscKGYGw2BePaMjv2B-LpuNXiIHSVAmWxlvW93XX6keKLocc4SAYjb372Nrawl-pTMsTfYkJJvHxUbdkOfqNYYnFs6R3JBuduS8w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1548857785292581?__xts__%5b0%5d=68.ARD4Er0U2Ia4Vnz57IXSSKjKKUQze4tMrHQSv_OOSDjGCsxCJ_SvlwUaU1CJEmDcjXZ6bx9sozpGLFTwGM587m5X68gAPBHpC7XoF72f5ETbQWWoEyPdP1i0HArrIEk1eprwhhmF8Sp2Ev1mu58WNRaXVZXMLbJErEpRMDD4_ys6a_G8JXT0eIxyOVZMBySRhkxH0obp8HtVkO6_zJqePPhxNlMPoda6Sja6gIDNx-RkEENHV_ENf2fscKGYGw2BePaMjv2B-LpuNXiIHSVAmWxlvW93XX6keKLocc4SAYjb372Nrawl-pTMsTfYkJJvHxUbdkOfqNYYnFs6R3JBuduS8w&__tn__=K-R
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022648/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9--%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022648/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9--%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-
http://gate.ahram.org.eg/News/2388669.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388669.aspx
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 )بوابة األهرام( جميع اإلجراءاتبالسيسي يتقدم بالتحية لشعب مصر اللتزامه 

 )الوطن(برملاني عن املترو: يجب ترك مسافة متر ونصف بين كل راكب 

 (21)عربي كورونا يف مصر بين "االتهام" و"العار" و"سقوط" الصحافة

 )بوابة األخبار( رئيس الوزراء يتفقد األكمنة املرورية والشوارع الرئيسية

  

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/2388830.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388830.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4669785
https://www.elwatannews.com/news/details/4669785
https://arabi21.com/story/1256110/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022481/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022481/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9


4 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 27 || 057العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام(فرج عامر: البد من إلزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك املركزي 

 )بوابة األهرام( أيام 4% يف 51الـ مليار جنيه حصيلة شهادات  7.6بنك مصر: 

 )بوابة األهرام(م أيا أربعة يف ٪١٥مليار جنيه حصيلة شهادة الـ ١٧البنك األهلي: 

 )بوابة األهرام(قرار جمهوري باملوافقة ىلع قرض ملشروع دعم ريادة األعمال 

 )الوطن(ماليين مواطن يستفيدون من تأجيل سداد القروض  5املركزي: أكثر من 

 )الوطن( مليار جنيه يف أسبوع وارتفاع بمؤشراتها 35.2البورصة تربح 

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/2388599.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388599.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388597.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388597.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388579.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388579.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388595.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2388595.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4669341
https://www.elwatannews.com/news/details/4669341
https://www.elwatannews.com/news/details/4669531
https://www.elwatannews.com/news/details/4669531
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 )الوطن(ألف سيارة للعمل بالوقود املزدوج  140زتك: حولنا أكثر من غا

 )الوطن(الحكومة تضطر لتعديل موازنة العام املقبل بسبب كورونا 

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/4669381
https://www.elwatannews.com/news/details/4669381
https://www.elwatannews.com/news/details/4668855
https://www.elwatannews.com/news/details/4668855
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 يحور املجتمعتطورت امل
 التعليم

 )بوابة األخبار(وزير التعليم: امتحانات الشهادة الثانوية يف موعدها 

 )بوابة األخبار(إلغاء امتحانات الشهادة اإلعدادية واالكتفاء بمشروع بحثي 

 الصحة

 )مصر العربية( إصابة جديدة وحصيلة الوفيات ترتفع 39تسجيل 

 السياحة

ملد آجال سداد أقساط املشروعات « ثارالسياحة واآل»جهات تتقدم بطلب لـ 5
 )الشروق( ملدة عام

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/3022552/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022552/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022549/1/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022549/1/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537481-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--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%883-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1537481-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--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%883-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032020&id=776d002a-6fbe-47de-bc91-698b3814def1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032020&id=776d002a-6fbe-47de-bc91-698b3814def1
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 الطرق واملواصالت

 )الشروق( وزير النقل يتفقد محطة الشهداء للتأكد من عدم التكدس قبل الحظر

 (املصري اليوم) يصل إلى القطارات« زحام ما قبل الحظر»

 األقباط

 )الوطن( الكنائس الثالث تؤكد التزام املدارس التابعة لها بقرارات "التعليم"

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=26032020&id=3f7cc8ee-3a8a-4ace-86eb-1998a8a5ea3d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26032020&id=3f7cc8ee-3a8a-4ace-86eb-1998a8a5ea3d
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1630324
https://www.elwatannews.com/news/details/4669713
https://www.elwatannews.com/news/details/4669713
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 أخرى

 )الجزيرة( د الله الشريفحلقة جديدة لعب

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/creative-video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%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
http://mubasher.aljazeera.net/creative-video/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%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
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 العسكري املشهدتطورت 
 )الشروق(ارة التعاون القوات املسلحة تنفذ عمليات تعقيم محور صالح سالم ووز

 )بوابة األخبار(« الغربية»و« اإلنتاج الحربي»بروتوكول تعاون بين 

ميداني بجوار مستشفى املعادي العسكري  ىمستشفالقوات املسلحة تنشأ 
 )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.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26032020&id=e6f356ae-1e32-46a8-999f-4829b58ef16e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26032020&id=e6f356ae-1e32-46a8-999f-4829b58ef16e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022099/1/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86--%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--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9---%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022099/1/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86--%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--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9---%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/videos/2708475959281546/?__xts__%5b0%5d=68.ARBolEnAxlKSzrobKl1fzV0X0_lyriwW-WIEnoiAEmF3NFjhglfontBTYhODDWVgrRuLkARUHeBabb_5TqUqsMeEKFOrnQTx4LeEo-6pmNx-4khf_Tvne0xFOTLRNdRU33Np3pCX0A5Hus3XLrk3cnwazGmpv5xx_PLNl_xS8lCcBJJF8KU9exuRCE420_s08OW8h3PVGbYnoCOyOUE_R-cCS-XF6BnHPYLAmkhh19LG764sV0fmhl8Vi3RzDQzM5hOAK2QnAMMOq6tIM2a9TcJyZSX__bQLnwAKaRhLVSBpoZ_SD29xepuMFS5srWclgajwuZdi7tJiGkYeX25QIJuqSZpnjQ2cPqnO6g&__tn__=-R
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 تطورات املشهد السيناوي
قامت عناصر تنظيم الدولة املتواجدة بنطاق محافظة شمال سيناء بإعدام -

، الجيش بتهمة التجسس لصالحالتهامها له  شنارهلشخص يدعى سعيد ميداني 
. شمال سيناءببالقرب من الشيخ زويد  شنارهد صور إلعدام سعيونشر التنظيم 

 )الرابط(

واملؤسسات املتواجدة بشمال سيناء، تؤكد  تمنشور يعمم ىلع األفراد واإلدارا-
 )الرابط(مي الجمعة والسبت. ىلع عدم التحرك خالل يو

ىلع مدينة الشيخ زويد منذ قليل واحتمالية عودتها  الكهربائيانقطاع التيار 
  )الرابط(. اليوم ضعيفة جدا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1243158227996508160
https://www.facebook.com/moee.eg/photos/a.1449411365085866/3447972998563016/?type=3&theater
https://www.facebook.com/moee.eg/photos/a.1449411365085866/3447972998563016/?type=3&theater
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/3448493001844349?__xts__%5b0%5d=68.ARARDHCddg2Aoo3yoC5A2vXIsbZvraBr-y_kL67leZp7xuEfx67NSDF3nPXNq0S43U77S6zyrCwjwPiD87nPoF_NyYs9iTRqCbqGgG16LHVmaWiv8O9-1iKk0cpSGqXcBjz95akWmf3xW95zkiHEn4V1HU4fwCSOd-ftMpEBjhwOpfx-sRDwmM_2g6T2nS2IGN236wLOuVoaOtcj5NMU9oXSjaa_vwBMpuHyLojjU435fceXEoJgJJMMVUf9VjeFSoJ6oEcBtbcgUtjG7eea_pehFLgfO87jb7T24b5NbWCX0s9Vl_PKksz4UGempyBtDkVkH44Z_-uSGu9R7sv88xR1&__tn__=-R
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/3448493001844349?__xts__%5b0%5d=68.ARARDHCddg2Aoo3yoC5A2vXIsbZvraBr-y_kL67leZp7xuEfx67NSDF3nPXNq0S43U77S6zyrCwjwPiD87nPoF_NyYs9iTRqCbqGgG16LHVmaWiv8O9-1iKk0cpSGqXcBjz95akWmf3xW95zkiHEn4V1HU4fwCSOd-ftMpEBjhwOpfx-sRDwmM_2g6T2nS2IGN236wLOuVoaOtcj5NMU9oXSjaa_vwBMpuHyLojjU435fceXEoJgJJMMVUf9VjeFSoJ6oEcBtbcgUtjG7eea_pehFLgfO87jb7T24b5NbWCX0s9Vl_PKksz4UGempyBtDkVkH44Z_-uSGu9R7sv88xR1&__tn__=-R
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي "رايتس ووتش" تدين اعتقال مصر شقيقي املدون عبد الله الشريف

 ىلع املغادرة« الجارديان»السلطات املصرية ُتجبر مراسلة «.. كورونا»ىلع خلفية 
 )مدى مصر(

 (21)عربي منظمات إقليمية ودولية تطالب باإلفراج عن معتقلين بمصر 5

 (21)عربي مطالب للسلطات املصرية باإلفراج عن خبير أوبئة وفيروسات

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/1256000/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7
https://madamasr.com/ar/2020/03/26/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f/
https://arabi21.com/story/1255974/5-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-
https://arabi21.com/story/1256083/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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 )األخبار( تطبيق حظر التجوال بحسم واستجابة كبيرة من املواطنينوزير الداخلية: 

 (21عربي)واألمن يقبض عليهم  يجمع سرشبان مصريون يكسرون الحظر بت

 
 

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/3022231/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3022231/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1256090/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 4 ........................................ ماليي   مواطن يستفيدون من تأجيل سداد القروض )الوطن( 5المركزي: أكبر من 

اتها )الوطن( 35.2البورصة تربــح  ي أسبوع وارتفاع بمؤشر
 4 ........................................................ مليار جنيه ف 

 5 .................................................... ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج )الوطن( 140غازتك: حولنا أكبر من 

 5 ......................................................... الحكومة تضطر لتعديل موازنة العام المقبل بسبب كورونا )الوطن(

 6 ............................................................................................................. تطورت المحور المجتمع  

 6 .......................................................................................................................................... التعليم

ي موعدها )بوابة األخبار(
 6 .......................................................... وزير التعليم: امتحانات الشهادة الثانوية ف 

ي )بوابة األخبار(
وع بحثر  6 .................................................. إلغاء امتحانات الشهادة اإلعدادية واالكتفاء بمشر

 6 ..................................................................................................................................... الصحة

 6 ............................................................ إصابة جديدة وحصيلة الوفيات ترتفع )مرص العربية( 39تسجيل 

 6 .................................................................................................................................... السياحة

وق(« السياحة واآلثار»جهات تتقدم بطلب لـ 5 وعات لمدة عام )الشر  6 ................ لمد آجال سداد أقساط المشر

 7 ......................................................................................................................والمواصالت الطرق

وق(  7 ......................................... وزير النقل يتفقد محطة الشهداء للتأكد من عدم التكدس قبل الحظر )الشر

 7 ................................................................. يصل إل القطارات )المرصي اليوم(« زحام ما قبل الحظر»
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 7 .......................................................................................................................................... األقباط

ام المدارس التابعة لها بقرارات "التعليم" )الوطن(  7 ................................................ الكنائس الثالث تؤكد الب  

 8 ............................................................................................................................................ أخرى

يف )الجزيرة(  8 .......................................................................................... حلقة جديدة لعبد هللا الشر

 9 ............................................................................................................. تطورت المشهد العسكري

وق( القوات المسلحة تنفذ   9 ....................................... عمليات تعقيم محور صالح سالم ووزارة التعاون )الشر

ي »بروتوكول تعاون بي     9 ........................................................... )بوابة األخبار(« الغربية»و« اإلنتاج الحرنر

  حة تنشأ القوات المسل
ي بجوار مستشق  المعادي العسكري )بوابة الدفاع( مستشف 

 9 ............................. ميدان 

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

ي لشخص يدىع سعيد شنارة قامت عنارص تنظيم الدولة المتواجدة بنط-
اق محافظة شمال سيناء بإعدام ميدان 

التهامها له بتهمة التجسس لصالح الجيش، ونشر التنظيم صور إلعدام سعيد شنارة بالقرب من الشيخ زويد 

 10 ............................................................................................................... بشمال سيناء. )الرابط(

فراد واإلدارات والمؤسسات المتواجدة بشمال سيناء، تؤكد عىل عدم التحرك خالل يومي منشور يعمم عىل األ-

 10 ........................................................................................................... الجمعة والسبت. )الرابط(

ي عىل مدينة الشيخ زويد منذ قليل واحتمالية عودتها اليوم ضعيفة جدا. )
 10 ........... الرابط(انقطاع التيار الكهربان 

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

ي  يف )عرنر ي المدون عبد هللا الشر
 11 ......................................... (21"رايتس ووتش" تدين اعتقال مرص شقيق 

جبر مراسلة «.. كورونا»عىل خلفية 
ُ
 11 ................... عىل المغادرة )مدى مرص(« الجارديان»السلطات المرصية ت

ي  5  11 ................................................ (21منظمات إقليمية ودولية تطالب باإلفراج عن معتقلي   بمرص )عرنر

ي  وسات )عرنر  11 ................................................ (21مطالب للسلطات المرصية باإلفراج عن خبب  أوبئة وفب 

ة من المواطني   )األ   12 ................................... خبار(وزير الداخلية: تطبيق حظر التجوال بحسم واستجابة كبب 

ي   12 ............................................ (21شبان مرصيون يكشون الحظر بتجمع شي واألمن يقبض عليهم )عرنر
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