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 رــمص
 March 2020 30||  058العدد ||  يف الصحافة أخبار الشأن املصري نشرة يومية ترصد أهم

 

 السيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد 
 «أمر غير طبيعي»مليار جنيه من البنوك خالل أسبوعين  30سحب  
 ملاذا فرض املركزي املصري قيودا ىلع سحب األفراد والشركات؟ 
 وماي 28يحتاج فترة حضانة « كورونا»مدير حميات إمبابة: حامل فيروس  
 .اتصاالت بين السيسي وبن زايد إلغاثة حفتر 
 .عسكريين مصريين بهجوم مسلح يف سيناء 5مقتل  
 .وثيقة عسكرية تكشف مناطق وباء كورونا بمصر 
 .الجيش املصري يجهز مستشفى عسكريا للحجر الصحي  
  
  
  

 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 
صري يف أخبار املشهد امل

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يبالمرصد المغار

 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(تلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد يالسيسي 

 )بوابة األهرام(صاروخين ىلع السعودية  ينمصر تدين إطالق الحوثي

 بوابة األخبار() ألف استغاثة من املصريين العالقين بالخارج 12الهجرة: استقبلنا 

 )بوابة األخبار(مصرًيا عالًقا يف تونس  37الهجرة" و"الطيران" ينسقان لعودة 

 )بوابة األهرام( السيسي يبحث مع محمد بن زايد سبل دعم وتعزيز العالقات

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/2389092.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389092.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389834.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389834.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023849/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%A7-12-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%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%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023734/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%22-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%22-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-37-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023734/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%22-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%22-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-37-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://gate.ahram.org.eg/News/2389497.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389497.aspx
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 )بوابة األهرام( للوطنيوجه السفارات املصرية بحصر الراغبين يف العودة  شكري

 )الشروق( مصريا 20وصول طائرة من الخطوط الجوية التونسية إلى القاهرة تقل 

 )الجزيرة( وقفة احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بإجالء مواطنين من مصر

  

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/2389160.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389160.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=b3a3ef4f-785a-4cb6-8dd8-3dfbba3b055e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=b3a3ef4f-785a-4cb6-8dd8-3dfbba3b055e
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( جهة كوروناطن مطهرات يومًيا ملوا 5رئيس جامعة القاهرة : ننتج 

 هرام()بوابة األعابد: الحكومة تحارب كورونا وتتصدى للشائعات فى نفس الوقت 

 )بوابة األهرام( اجيجا شهريا مجان 10دقيقة و 3000منح العاملين يف القطاع الطبي 

 )بوابة األهرام(وكيل النواب: السلع الغذائية متوفرة وال داعي للتخزين 

 )الوطن( ماعة اإلخوان أخطر من كورونا ىلع مصرصناعة النواب: ج

 )الشروق(% وصرف مكافآت لألطباء 75السيسي: زيادة بدل املهن الطبية 

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/3023811/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9---%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%AC--5-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%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/3023811/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9---%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%AC--5-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%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
http://gate.ahram.org.eg/News/2389588.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389417.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389417.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389638.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389638.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4673459
https://www.elwatannews.com/news/details/4673459
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=ad4b7f58-74c3-4f59-b12f-b2d0d6282e9f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=ad4b7f58-74c3-4f59-b12f-b2d0d6282e9f
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 (21)عربي محافظات بسبب كورونا 10مصر تعزل قرى ومدنا يف حوالي 

 )الوطن( بسبب كورونا 1202نواب يستبعدون سيناريو تأجيل االنتخابات البرملانية 

 )الشروق( للصحة: الدولة تتعامل بشفافية تجاه أزمة كورونا السيسيمستشار 

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/1256665/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-10-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4674315
https://www.elwatannews.com/news/details/4674315
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=44c164f6-a156-4f28-ac1c-a986b158c540
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=44c164f6-a156-4f28-ac1c-a986b158c540
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 تطورات املشهد االقتصادي
 «أمر غير طبيعي»مليار جنيه من البنوك خالل أسبوعين  30بنك القاهرة: سحب 

 )الشروق(

 )بوابة األخبار( البنك املركزي يصدر قرارات لتنظيم عمليات اإليداع والسحب النقدي

 بار()بوابة األخ أشهر 3ميع أصناف البقوليات ملدة وقف تصدير ج

 )بوابة األخبار( مليار جنيه 2وتخسر % 1.5البورصة تنخفض 

 )بوابة األهرام( مطالب بإنشاء ممر أخضر باملوانئ لسرعة اإلفراج عن الواردات

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=30032020&id=df548d65-7d7d-4327-838b-cd2be38c0d3e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023687/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023687/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023410/1/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023882/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-1.5--%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023882/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-1.5--%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2389106.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389106.aspx
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 )الوطن( "سنتامين ملناجم الذهب": لم نحسم املشاركة بمزايدة الصحراء الغربية

 )الشروق( اريةبمشروعات العاصمة اإلدمستمر العمل «: املقاولون العرب»

 آالف ويجعلها مفتوحة 10مصادر مصرفية: املركزي يعدل حد اإليداع يف الفروع من 
 )الشروق(

 )الشروق( أشهر: دائًما هناك أفراد تعرقل األمور 6تأجيل األقساط عن رق عامر طا

 )الشروق(« عمرنا ما تأخرنا بدوالر واحد يوم عن التزاماتنا الخارجية»طارق عامر: 

 )املصري اليوم(« سيولة دوالريه»توافر ب« طمأنة حكومية»اتحاد الصناعات يطلب 

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/4673377
https://www.elwatannews.com/news/details/4673377
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=4689aa0b-35c3-4ec4-9a36-5de73ec5c5cd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=4689aa0b-35c3-4ec4-9a36-5de73ec5c5cd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=9264d975-e4a0-4615-8845-b0397fc45424
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=cf099919-8d5f-4b99-ac6c-3213b42344a2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=cf099919-8d5f-4b99-ac6c-3213b42344a2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=3ba8beb1-c023-43c3-915a-035cf4582247
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=3ba8beb1-c023-43c3-915a-035cf4582247
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1631071
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1631071
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 )الشروق(شراء يف البورصة اآلن الساويرس: مش بفكر يف مصلحتي.. وال أنصح ب

 )املصري اليوم(أيام  5% فى 51الـ مليار جنيه حصيلة شهادة 30 

 (21)عربي قيودا ىلع سحب األفراد والشركات؟ ملاذا فرض املركزي املصري

 

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=30032020&id=37da3e2d-be24-4dde-b7c0-f640cf3047cd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=37da3e2d-be24-4dde-b7c0-f640cf3047cd
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1630862
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1630862
https://arabi21.com/story/1256907/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )الشروق( بالفيديو.. مشادة كالمية بين وزير النقل ووائل اإلبراشي ىلع الهواء

 التعليم

 )بوابة األخبار(الجامعات واملعاهد إلغاء الفصل الدراسي الثاني بعدم : «الحكومة»

 )بوابة األخبار(وزير التعليم يعلن عن بشرى سارة للمعلمين 

 )الوطن( شوقي: املدرس اللي هيعمل أبحاث للطلبة مقابل فلوس هيتفصل نهائي

 الصحة

 )الوطن( وزيرة الصحة: مفيش عّبارة بتعدي غير ملا نحلل لركابها

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=30032020&id=00125746-aec8-415a-a007-bff48575edbc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=00125746-aec8-415a-a007-bff48575edbc
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023754/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023754/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024010/1/%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%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024010/1/%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%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4674445
https://www.elwatannews.com/news/details/4674445
https://www.elwatannews.com/news/details/4674707
https://www.elwatannews.com/news/details/4674707
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 )بوابة األخبار(حالة نتائجهم سلبية  50حالة من كورونا و 132الصحة: شفاء 

يوما  28إلى  14يحتاج فترة حضانة من « كورونا»مدير حميات إمبابة: حامل فيروس 
 )بوابة األخبار(

 )الوطن(وفاة أول طبيب مصاب بفيروس كورونا يف مستشفى العزل باإلسماعيلية 

 بلومبرغ: موجة كورونا املقبلة تهدد الدول الفقيرة ومصر تواجه خطرا كبيرا
 )الجزيرة(

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/3024032/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-132-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8850-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024032/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-132-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8850-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024003/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9--%D8%AD%D8%A7%D9%85%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%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-14-%D8%A5%D9%84%D9%89-28-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4674661
https://www.elwatannews.com/news/details/4674661
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7
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 السياحة

 )الشروق(تنفيذ مبادرة املركزي « كونفراس»اتحاد الغرف السياحية يبحث عبر 

 )الشروق( % من عمالة القطاع السياحى فى مهب الريح٥٠« اكورون»بسبب 

 )الشروق( الرطوبة واألمطار خطر ىلع الهرم«: زوسر»مسؤول ترميم 

 الزراعة

 )بوابة األخبار( «كورونا»ماليين جنية ملكافحة  01بـ التعاونيات الزراعية تتبرع 

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار(هيئة النقل العام تطالب بتعويضها عن خسائر "كورونا" 

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=29032020&id=320c15dc-72d7-4cce-80c1-4af48eed4113
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=320c15dc-72d7-4cce-80c1-4af48eed4113
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032020&id=d7380d07-ea13-4741-81cd-3548a172e9de
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032020&id=d7380d07-ea13-4741-81cd-3548a172e9de
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032020&id=7c5846b0-989c-452a-9b59-3550bedc16ca
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032020&id=7c5846b0-989c-452a-9b59-3550bedc16ca
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023900/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9---%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%8010-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023900/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9---%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%8010-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023858/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023858/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22
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 )بوابة األخبار( وزير النقل : حركة املواني املصرية لم تتأثر بما يحدث

 بالكمامات« الوزير». قيادات السكة الحديد يستقبلون بإقالتهم.عقب تهديده 
 )املصري اليوم(

 األقباط

 (الشروق) ب من الشرورتواضروس: األطباء والتمريض جنود بواسل يحمون الشع

 أخرى

 )بوابة األهرام( سوداني عالقين بسبب "كورونا" ١٢٠٠قرية باألقصر تستضيف

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/3023819/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84---%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3023819/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84---%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1631097
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=05d121c3-f627-4cc3-8dc2-8c3b259e2ce0
http://gate.ahram.org.eg/News/2389592.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2389592.aspx
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 )الوطن( رسالة اإلمام األكبر للعالم بشأن فيروس 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/4674357
https://www.elwatannews.com/news/details/4674357
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 العسكري املشهدتطورت 
 (21)عربي وثيقة عسكرية تكشف مناطق وباء كورونا بمصر

 

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/1256480/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 (21عربي) ستشفى عسكريا للحجر الصحيالجيش املصري يجهز م

 )العربي الجديد( اتصاالت بين السيسي وبن زايد إلغاثة حفتر

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/1256618/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
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https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/29/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-1
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 )الشروق( واألسواق التجارية املوسكي وحيالقوات املسلحة تطهر ميدان العتبة 

القوات املسلحة تنفذ عمليات التطهير والتعقيم ملشيخة األزهر ودار اإلفتاء 
 )مصراوي( والكاتدرائية املرقسية

 )الشروق( للهيئة الهندسيةيل الفضي قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوب

 

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=29032020&id=7161fab4-a4b0-46ac-b9cb-a98daa5b1be3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=7161fab4-a4b0-46ac-b9cb-a98daa5b1be3
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/28/1752249/%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%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/28/1752249/%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%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=884f5cb8-840e-4a7e-81c2-6d9144b5f38a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032020&id=884f5cb8-840e-4a7e-81c2-6d9144b5f38a
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 تطورات املشهد السيناوي
 )العربي الجديد( جوم مسلح يف سيناءعسكريين مصريين به 5مقتل 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://diffah.alaraby.co.uk/politics/2020/3/29/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-5-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://diffah.alaraby.co.uk/politics/2020/3/29/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-5-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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