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 رــمص
 March 2020 31||  059العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تطور يف ملف سد النهضة.. حمدوك يعلن زيارة القاهرة وأديس أبابا قريبا  
 ملاذا اعتبر أطباء مصر زيادة السيسي لرواتبهم مخيبة لآلمال؟  
 دوالرا سعر برميل النفط يف موازنة العام الجديد 61"املالية":  
 املحافظات التي سجلت إصابات كثيرة بكورونا أحمد موسى يطالب بعزل  
 بعد تكدس الركاب يف قطار الزقازيق « النقل»أول إجراء من  
 أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف كاسحة الغام تابعة للجيش املصري  
 دعوات ألمريكا لالستفادة من أطباء مصر املعتقلين  
 رعو ملصالحة مجتمعية شاملة يف مصحسن نافعة يد 
 األمريكي يزور شمال سيناء 

 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 
املصري يف أخبار املشهد 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمغاربالمرصد 

 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( تطور يف ملف سد النهضة.. حمدوك يعلن زيارة القاهرة وأديس أبابا قريبا

 )بوابة األخبار( نمد يد العون لخروج العالم من دوامة كورونا«: شيخ األزهر»بن زايد لـ

 )الشروق( تخصيص طائرة لعودة املصريين العالقين يف كينيا

  

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=03506f42-5d83-438a-9ec7-2d35096d52e0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=03506f42-5d83-438a-9ec7-2d35096d52e0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024575/1/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1---%D9%86%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024575/1/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1---%D9%86%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=ea04d8bc-974e-476f-b2fd-29073c4b4171
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=ea04d8bc-974e-476f-b2fd-29073c4b4171
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( ئية وضبط األسواقالسيسي يوجه بتوفير السلع الغذا

 )بوابة األهرام( من مكاتب البريد مدارس لصرف املعاشات باألقصر بدال 3تخصيص 

 )بوابة األهرام(وزراء يبحثون مع "القومي لألجور" سير العمل يف ظل أزمة "كورونا"  3

 (21)عربي مال؟ملاذا اعتبر أطباء مصر زيادة السيسي لرواتبهم مخيبة لآل

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/3024499/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024499/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
http://gate.ahram.org.eg/News/2390139.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2390139.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2390174.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2390174.aspx
https://arabi21.com/story/1257201/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84
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 نقيب املحامين: تواصلت مع "العدل" ملد مواعيد الطعون بعد إغالق الشهر العقاري
 )الوطن(

 )الشروق( رئيس مجلس الوزراء يكلف الصحة بزيادة معامل تحليل كورونا

 )بوابة األخبار(مستشار السيسي يطمئن املصريين: هذه الفترة ستمر بسالم 

 )بوابة األهرام( أبو العينين ينظم حملة لتطهير مساجد وكنائس جنوب الجيزة

 (21)عربي تصريحات ساويرس عن كورونا والعمال تثير غضب املصريين

 ()مصر العربية إجراء تحاليل ألسرته تستشفى رفضاملكورونا: الطبيب ابنة 

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/4675699
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=7df9eb98-a837-4233-a7b8-77903654fc6d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=7df9eb98-a837-4233-a7b8-77903654fc6d
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024268/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024268/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2390269.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2390269.aspx
https://arabi21.com/story/1257125/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://masralarabia.net/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1537967-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار( مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم 1.3وزير القوى العاملة: 

 )بوابة األخبار( ابوالواتس % عبر ماكينات الصرف15بنك مصر يتيح شراء شهادات الـ 

 )بوابة األخبار(٪ ٦,٣الجديدة إلى  املوازنةوزير املالية: نستهدف خفض عجز 

 )بوابة األخبار(تريليون لإليرادات  1.3تريليون جنيه للمصروفات و 1.7.. 2021موازنة 

 )بوابة األخبار(مليار جنيه  8.9البورصة املصرية تختتم بتراجع املؤشرات وتخسر 

 )بوابة األخبار(الشرقية للدخان تعلن عن شراء سهم خزينة 

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/3024487/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9--1.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024487/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9--1.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024309/1/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-..-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-15--%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024309/1/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-..-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-15--%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024505/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%A6,%D9%A3%D9%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024505/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%A6,%D9%A3%D9%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024479/1/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2021..-1.7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%881.3-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024479/1/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2021..-1.7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%881.3-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024433/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024433/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024374/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024374/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 )بوابة األهرام( مليار جنيه 7.5"املالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 

 )الوطن( مليار جنيه 080بـ % من إيرادات املوازنة الجديدة من الضرائب 75معيط: 

 )الوطن(مليون دوالر  410.9البنك املركزي: ميزان املدفوعات يحقق فائضا 

 )الوطن(دوالرا سعر برميل النفط يف موازنة العام الجديد  61"املالية": 

 )الشروق( معيط: ألول مرة هذا العام بدأنا نصرف جامد يف دعم الصادرات

 )الشروق(مليار دوالر صادرات مصر غير البترولية خالل شهرين  4.516التجارة: 

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/2390126.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2390126.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4675955
https://www.elwatannews.com/news/details/4675955
https://www.elwatannews.com/news/details/4675679
https://www.elwatannews.com/news/details/4675679
https://www.elwatannews.com/news/details/4675397
https://www.elwatannews.com/news/details/4675397
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=dbe2e70c-2ea8-42a8-9910-0d9710b18f4b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=dbe2e70c-2ea8-42a8-9910-0d9710b18f4b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=3ad3d1f4-3248-49a7-bf04-c9a866bd3fd2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=3ad3d1f4-3248-49a7-bf04-c9a866bd3fd2
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 )بوابة األخبار( الجديدة املوازنةزيادة مخصصات الصحة والتعليم يف  :املالية

 )املصري اليوم( بنك يف مصر يعلن تفاصيل إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا

 )املصري اليوم(« أمانة يف أعناقنا»رواتب عمال املصانع «: اتحاد املستثمرين»

 )املصري اليوم(إلنقاذ االقتصاد « املركزي»تنفيذ قرارات بيطالب « صناعة البرملان»

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/3024504/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024504/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1671391
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1671391
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1631099
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1631099
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1665180
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1665180
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )الشروق( أحمد موسى يطالب بعزل املحافظات التي سجلت إصابات كثيرة بكورونا

 )بوابة األخبار(« كورونا»نقابة الصحفيين تتابع شكاوى اشتباه إصابة أعضائها بـ

 التعليم

 )بوابة األخبار( ننشر مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات

 الصحة

 )الجزيرة(وفيات بعد استغاثة.. هل تتجه مصر نحو السيناريو األسوأ لكورونا؟ 

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=74a0bf01-da2e-414d-a406-2b86061a2c95
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=74a0bf01-da2e-414d-a406-2b86061a2c95
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024576/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024576/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024668/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024668/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
%7b
%7b
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 )الوطن( أسابيع 3وزيرة الصحة: ممكن العالم يسيطر ىلع فيروس كورونا خالل 

 )بوابة األخبار(الصحة العاملية: مصر أمامها فرصة ذهبية للقضاء ىلع كورونا 

 )بوابة األخبار( إصابة 656حالة كورونا جديدة وارتفاع اإلجمالي لـ  47الصحة: 

 )بوابة األخبار(تكشف مالبسات وفاة الطبيب أحمد اللواح « الصحة»

 )بوابة األخبار( «بتعمل شو إعالمي»مدير حميات إمبابة عن إيناس عز الدين: 

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/4675965
https://www.elwatannews.com/news/details/4675965
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024341/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024341/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024548/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-47-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-656-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024548/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-47-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-656-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024510/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024510/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024699/1/%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%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86---%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024699/1/%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%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86---%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
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 السياحة
 )الشروق(أبريل  15ق املتاحف واملواقع األثرية يف مصر حتى استمرار إغال

 الزراعة

 )الشروق( الزراعة: كل السلع موجودة وال مبرر الرتفاع األسعار

 الطرق واملواصالت

 )بوابة األخبار( بعد تكدس الركاب يف قطار الزقازيق« النقل»أول إجراء من 

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=24766c20-863b-434f-971a-cc0698ee2988
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=24766c20-863b-434f-971a-cc0698ee2988
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=ce1228be-bd91-4d4e-9087-3018f45789c1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032020&id=ce1228be-bd91-4d4e-9087-3018f45789c1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024429/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3024429/1/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
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 العسكري املشهدتطورت 
 «كورونا»القوات املسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية ملواجهة فيروس 

 )بوابة األخبار(

 

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/3024511/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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 تطورات املشهد السيناوي
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف كاسحة الغام تابعة للجيش املصري -

 )الرابط(بالقرب من حاجز )سادوت( غرب مدينة رفح. 

من الجيش املصري بإطالق عنصر من  جنديأعن تنظيم والية سيناء عن مقتل -
 )الرابط(التنظيم النار علية عند حاجز "الخرافين" شرق مدينة "الشيخ زويد" بسيناء. 

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/1244702423354146819/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1244702423354146819/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1244842057891528705/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1244842057891528705/photo/1
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي  ات ألمريكا لالستفادة من أطباء مصر املعتقليندعو

 (21)عربي ملصالحة مجتمعية شاملة يف مصرحسن نافعة يدعو 

 

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/1257100/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%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
https://arabi21.com/story/1257152/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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