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 رــمص
 April 2020 3||  062العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 .بلومبيرج: الصين ومصر والسعودية يخفوا حصيلتهم الحقيقية من كورونا  
 ."تويتر" يحذف حسابات سعودية ومصرية هاجمت تركيا وقطر 
 مطالبات بتخصيص قصور السيسي الرئاسية للحجر الصحي 
 كارثة بالفيديو.. أهالي "الهياتم" يتجمعون يف مسيرة  
 شاهد: نقل جثمان مصري متوفى بكورونا ىلع سيارة نقل يف بورسعيد 
 لحظر الكاملوزير اإلعالم: من الوارد تطبيق ا 
 نظيم الدولة يستهدف جنود مصريين بمدينة بئر العبد.ت 
 .حالة انتهاك لحقوق اإلنسان بمصر خالل الشهر املاضي 547 

 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
 الحقيقية من كورونا يخفوا حصيلتهم وروسيا ومصر والسعودية : الصينبلومبيرج

 )دويتش فيله(

 (21)عربي "تويتر" يحذف حسابات سعودية ومصرية هاجمت تركيا وقطر

 )بوابة األهرام(مدبولي: وقف مؤقت إلعادة املصريين من الخارج 

 )بوابة األهرام(مصري من العالقين بالكويت  300رحلة استثنائية لنقل 

 )الوطن( سنوات 5لالستغناء عن مليوني وافد خالل  الكويتمشروع قانون يف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/a-52989036
https://arabi21.com/story/1258005/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2391364.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391364.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391221.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391221.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4681455
https://www.elwatannews.com/news/details/4681455
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 )الشروق( رحالت استثنائية تنقل مواطنين عراقيين من مصر إلى بغداد

  

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=03042020&id=e87ffb95-5693-4723-99aa-663f38b7f603
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03042020&id=e87ffb95-5693-4723-99aa-663f38b7f603
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 السياسة الداخلية تطورات
 )الجزيرة( يقصور السيسي الرئاسية للحجر الصحمطالبات بتخصيص 

 )الجزيرة( شاهد: مظاهرة يف قرية مصرية احتجاجا ىلع فرض الحجر الصحي

 )الوطن( نواب املحلة عن مظاهرة الهياتم: محصلش.. األهالي انفعلوا شوية وخالص

 )الوطن(كارثة بالفيديو.. أهالي "الهياتم" يتجمعون يف مسيرة 

 )بوابة األخبار(السلع آمن وزير التموين للمواطنين: إطمئنوا مخزون 

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%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4680409
https://www.elwatannews.com/news/details/4680409
https://www.elwatannews.com/news/details/4679487
https://www.elwatannews.com/news/details/4679487
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026279/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%A5%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026279/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%A5%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%86
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 رئيسا للخطوط الجوية نوأبو العينيالخولي مساعدا لرئيس القابضة ملصر للطيران 
 )بوابة األخبار(

بوابة ) اإلصابات"مدبولي": مصر بعيدة عن مرحلة الخطر ونتوقع زيادة يف متوسط 
 األهرام(

 القوات املسلحة والشرطةبناها تحية للطواقم الطبية ومؤسسة األهرام تضيء م
 )الشروق(

 )بوابة األخبار( األزرق احتفاال باليوم العاملي للتوحدبمبانيها  تضيءوزارة التضامن 

القادمة من واشنطن يف مرسى علم بدال من القاهرة  الطائرةهبوط : مصر للطيران
 )بوابة األهرام(

"مستقبل وطن" يهدي أغنية "أبطال بلدنا" لألطباء ورجال الشرطة والقوات 
 )بوابة األهرام( املسلحة

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/3026264/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2391359.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391359.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042020&id=ea2c8482-50d2-4233-a713-4368e0111c3e
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026356/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%89%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026356/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%89%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2391431.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391501.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391501.aspx
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مقترح برملاني بتطبيق الحجر ىلع املصريين العائدين إجباريا يف فنادق الجيش 
 )بوابة األهرام(

 )بوابة األهرام(رئيس الحركة الوطنية يطالب بحظر كامل ملواجهة كورونا 

 )الوطن( عالء مبارك ملتابع انتقد أداء الحكومة: ده وقت تكاتف مش تصيد

 محافظ بورسعيد يقيل مدير جمعية دفن املوتى لرفضه نقل متوفى بالكورونا
 )الشروق(

 )اليوم السابع( أيام 10مرتضى منصور يطالب بتطبيق حظر تجول كلى ملدة 

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/2391179.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391465.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391465.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4681051
https://www.elwatannews.com/news/details/4681051
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1755171
https://www.youm7.com/story/2020/4/3/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/4703505
https://www.youm7.com/story/2020/4/3/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/4703505
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)مصر  تجهيز مدارس ومستشفيات للعزل.. الحكومة تستعد ألخطر مراحل كورونا
 العربية(

 )الجزيرة( شاهد: نقل جثمان مصري متوفى بكورونا ىلع سيارة نقل يف بورسعيد

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1538247-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1538247-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1538247-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( مليون دوالر ملصر لدعم إجراءات مواجهة فيروس كورونا 7.9الدولي: البنك 

 )بوابة األهرام( % 10.25% و 9.25املركزي يثبت أسعار الفائدة لإليداع واإلقراض عند 

جنيه شهريا  2200إلى  400املالية: تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء االمتياز من 
 )بوابة األهرام(

 )بوابة األهرام( 2020% انخفاضا يف قيمة العجز بامليزان التجاري يناير 30.3اإلحصاء: 

 )بوابة األخبار( قرار جديد من الحكومة لدعم القطاع الصحي يف مواجهة 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/4681451
https://www.elwatannews.com/news/details/4681451
http://gate.ahram.org.eg/News/2391385.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391385.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391225.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391185.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391185.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026065/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%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%8A-%D9%81%D9%8A-%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/3026065/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%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%8A-%D9%81%D9%8A-%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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 )الشروق( مليار دوالر بسبب توقف حركة الطيران 2,4إلياتا: االقتصاد املصري يخسر ا

 )الشروق( مليار جنيه 21تطرح أذون خزانة بقيمة « املالية»

 )املصري اليوم( كورونامليون جنيه من بنك مصر لدعم املتضررين من أزمة  80

  

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=02042020&id=9cf0d6a1-036c-4d5a-8ef7-9a0853237c8f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042020&id=9cf0d6a1-036c-4d5a-8ef7-9a0853237c8f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042020&id=39e063f8-41df-4e0e-beb0-9e6d67d9c8a4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02042020&id=39e063f8-41df-4e0e-beb0-9e6d67d9c8a4
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1755111
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1755111
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 )الوطن(وزير اإلعالم: من الوارد تطبيق الحظر الكامل 

 التعليم

 )الوطن( وجود كورونا وزير التعليم: مصر الدولة الوحيدة التي تجري االمتحانات يف

 الصحة

 )العربي الجديد( دوائر مصرية تبحث سبل احتواء األطباء الراغبين بالتوجه ألميركا

 )بوابة األخبار(% من وفيات كورونا يعانون أمراًضا مزمنة وأورام 100وزيرة الصحة: 

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/4681009
https://www.elwatannews.com/news/details/4681009
https://www.elwatannews.com/news/details/4681057
https://www.elwatannews.com/news/details/4681057
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/2/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/2/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3025724/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--100--%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3025724/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--100--%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 )بوابة األهرام( "العزل" يف مجابهة فيروس كورونا تحويل مستشفى العبور لـ

 )بوابة األهرام(توفير األدوية وزيادة األطباء يف "الهياتم" ملواجهة كورونا 

 )بوابة األخبار(حاالت وفاة  6حالة جديدة لفيروس كورونا..و 86الصحة: تسجيل 

 )الوطن( أفراد بكورونا 6باملنوفية تحت العزل بعد إصابة وضع قرية "شرانيس" 

 (21)عربي كورونا.. حركة مصرية معارضة تنتقد موقف "الصحة العاملية"

 األقباط

 )بوابة األخبار(كنيسة ومبنى يستخدم للعبادة  1568ة: توفيق أوضاع الحكوم

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/2391285.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391285.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391284.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2391284.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026310/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-86-%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..%D9%886-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026310/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-86-%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..%D9%886-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4681157
https://www.elwatannews.com/news/details/4681157
https://arabi21.com/story/1258065/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026073/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9--1568-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3026073/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9--1568-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 )بوابة األخبار( تنفس ملواجهة كورونا ماليين جنيه لشراء أجهزة 3الكنيسة تتبرع بـ

 أخرى

 )الوطن(الكشف عن نوايا فرنسية لتجربة لقاح ضد كورونا يف أفريقيا يثير جدال 

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/3026213/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%803-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%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/3026213/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%803-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%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://www.elwatannews.com/news/details/4681393
https://www.elwatannews.com/news/details/4681393
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 العسكري املشهدتطورت 
 )اليوم السابع( عقب انتهاء عمله بمصر الباكستاني"العصار" يشكر السفير 

 )اليوم السابع( شئ جامعة لإلنتاج الحربى قريباالعصار: نن

 )اليوم السابع( الجاريالعام  الحربيالعصار: تخريج أول دفعة ألكاديمية اإلنتاج 

 )الوطن( العصار: نقبل أعدادا قليلة يف مدارسنا.. و"اإلنجليزية" و"الحاسب" ضرورة

 )الوطن(اإلنتاج الحربي: خريجو أكاديمياتنا يحصلون ىلع بكالوريوس الهندسة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/4701817
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/4701817
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9/4703148
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9/4703148
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%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%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89/4703127
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%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%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89/4703127
https://www.elwatannews.com/news/details/4680849
https://www.elwatannews.com/news/details/4680849
https://www.elwatannews.com/news/details/4680875
https://www.elwatannews.com/news/details/4680875
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 )الوطن(اإلنتاج الحربي: نسعى لعمل توأمة بين أكاديمياتنا والجامعات األجنبية 

 

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/4680881
https://www.elwatannews.com/news/details/4680881
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 تطورات املشهد السيناوي
أعلن تنظيم والية سيناء عن استهداف اليه تابعة للجيش املصري جنوب مدينة -

 )الرابط(لتدميرها ومقتل جنديين تابعين للجيش املصري.  أدىبئر العبد مما 

. طائرات حربية مصرية تقصف مناطق جنوب مدينة بئر العبد شمالي سيناء-
 )الرابط(

 

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/1245720233781923843/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1245720233781923843/photo/1
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/photos/a.219439745105731/1261942810855414/?type=3&theater
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 تطورات املشهد األمني
 (21)عربي حالة انتهاك لحقوق اإلنسان بمصر خالل الشهر املاضي 547

 (21)عربي "الدولي للصحافة" يدعو لإلفراج عن الصحفيين املعتقلين بمصر

 )مصر العربية( عادل صبري.. قصة صحفي بريء ولم تثبت إدانته

 
 

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/1258030/547-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
https://arabi21.com/story/1258021/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1538231-%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87--%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84--%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%A6
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1538231-%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87--%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84--%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%A6
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