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   األفریقیة من فوائد الدیون مصر تطالب األمم املتحدة بإعفاء الدول   

 ملیون جنیه   362" تستحوذ یلع صیدلیات رشدي ب  19011سلسلة "  

 صحیفة أملانیة: عمال الیومیة بمصر ال یبالون بکورونا خشیة «الجوع    

 مصر تبلغ "حماس" تفاصیل الرؤیة اإلسرائیلیة لصفقة التبادل.  

 . استهداف حاجز للجیش املصري بقذائف صاروخیة بالشیخ زوید  

 منظمات تدعو لتغلیب املصلحة اإلنسانیة يف أزمة کورونا بمصر.  

 میدل إیست آي: السلطات السودانیة اعتقلت مصریین معارضین للسیسي.  

 کورونا.. التحالف الوطني املصري یطالب باإلفراج عن السجناء  

 فی 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 یومیة ترصد بإیجاز أهم 

أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فریق الرصــد

 
 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تطورات السیاسة الخارجیة
 (بوابة األخبار) نعمل یلع عودة املصریین العالقین   :السفارة املصریة بالسعودیة

تلقى يوميًا العديد   كل من الرياض وجدة تقال سعيد يحيى رئيس اتحاد املرصي� فرع السعودية أن القنصلية العامة يف

تتضمن جميعها حلول عودة العالق� واملقيم� يف السعودية ألرض الوطن، مناشًدا جميع املرصي� ، من االتصاالت

خص هذا الشأن للحصول عىل املتواجدين يف السعودية بالتواصل مع القنصلية يف حالة وجود أي استفسارات ت

مثلها مثل   تخص القيادة يف مرص  ض الوطن، يف ترصيحاته أن االستفسارات املتعلقة بالعودة ألر وأشار يحيى،  توضيحات

 .رضر أو رضار املناسب للجميع دونالقرار  املوضوع وتأخذأي دولة تدرس أبعاد 

 (بوابة األهرام)  لنقل البریطانیین املوجودین بمصررحلتان إلحدى الشرکات الخاصة 
ية ان تابعتان إلحدى الرشكات ال مرصأقلعت من مطار القاهرة الدوىل ىف طريقها إىل مطار "جاتويك" ىف لندن رحلت

طار القاهرة بدون ركاب من أن تعود الطائرتان مل دًدا من الربيطاني� املوجودين مبرص عىلالخاصة تقل عىل متنها ع

، جدير بالذكر أن رحالت لندن وواشنطن التى تم تنظيمها جاءت بالتنسيق ب� وزارات الخارجية والهجرة والط�ان،  هناك

 ىف فنادق بالقاهرة ومريس علم. الصحيوتم وضع جميع الركاب بالحجر 

 (بوابة األهرام) سفراء إیطالیا وإنجلترا واملکسیك یعربون عن تقدیر بالدهم ملصر 
، عن تقدير بالدهم للدعم والجهود التي بذلتها مرص متمثلة يف وزارة أعرب سفراء دول إيطاليا، وإنجلرتا، واملكسيك

 .لسياحة ملغادرة مرص بطريقة منظمةالسياحة واآلثار والجهات املعنية ملساعدة مواطنيهم الذين جاءوا إىل مرص بهدف ا

 ) 21(عربي هل یدفع عمال مصر ثمن انفجار قنبلة العمالة السائبة بالخلیج؟ 
ية تصاعدت أزمة الع�لة املرصية، غ� الرسمية، العالقة يف بعض دول الخليج، وعىل رأسها دولة الكويت، بعد حملة شعب

طالبت برتحيلهم من البالد، وإلقاء اللوم عليهم وعىل تجار اإلقامات من املواطن� يف نرش ف�وس كورونا املستجد 

ويُطلق عىل الع�لة غ� الرشعية مصطلح "الع�لة ، القطاع الصحي، والخدمي، والسلعي )، والضغط عىل19–(كوفيد

الخليجية بأنهم "املخالفون للنظام والعاملون لحسابهم الخاص يف الشوارع السائبة"، والذي تعرفهم بعض القوان� 

 وامليادين"، ويصفهم آخرون بأنهم "ع�لة التأش�ات الحرة".

 الیوم)(املصري  فلسطیني االثنین 1200فتح معبر رفح البري استثنائًیا لعودة 
تعيد السلطات املرصية، غدا اإلثن�، فتح معرب رفح الربي بش�ل سيناء استثنائيًا يف اتجاه واحد لعودة العالق� 

، ولة للحد من انتشار ف�وس كوروناالفلسطيني�، وذلك بعد إغالقه منذ ثالثة أسابيع، ضمن اإلجراءات التي اتخذتها الد

قة إنه ستتم إعادة فتح املعرب ملدة أربعة أيام متتالية لعودة العالق� وقالت مصادر مرصية وفلسطينية متطاب

 فلسطيني عىل مدار األيام األربعة.  1200الفلسطيني�، وفًقا آللية العمل املتبعة يف املعرب، حيث من املقرر عودة  

 (رصد) مصر تطالب األمم املتحدة بإعفاء الدول األفریقیة من فوائد الدیون
طالبت مرص األمم املتحدة، بعفاء الدول األفريقية من دفع فوائد ديونها، بهدف توف� السيولة وحيز السياسات 

جاء ذلك خالل مشاركة البعثة الدامئة ،  مع تداعيات أزمة ف�وس كورونا  افريقيااملالية الالزَم� لتعاطى حكومات  

  كورونا عىل القارة اإلفريقية وكيفية احتوائها.لملتحدة يف جنيف حول التداعيات االقتصادية ملرص لدى األمم ا

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/3031231/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%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%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2394948.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2394839.aspx
https://arabi21.com/story/1260637/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1937218
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1937218
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1937218
https://rassd.com/480919.htm
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 تطورات السیاسة الداخلیة
 ) 21(عربي  : لن تکون هناك أي مصالحة مع السیسيإبراهیم منیر 

أكد نائب املرشد العام لج�عة اإلخوان املسلم�، إبراهيم من�، أنه لن تكون هناك أي مصالحة ب� الج�عة وعبد 

الفتاح السييس الذي قال إنه شخص غ� وطني من األساس، وأنه ال يوجد لدى اإلخوان تعب� مصالحة وطنية مع 

قال من�، إن "املصالحة الحقيقية تكون مع الشعب املرصي، وجميع التيارات الوطنية عىل اختالف أطيافها، و  االنقالب.

ومع جميع العقالء والحك�ء والرشفاء يف جميع مؤسسات الدولة املرصية"، مش�ا إىل أن "الج�عة مع أي محاولة جادة 

 ومعقولة إلنقاذ مرص م� هي فيه".

 ) 21(عربي  املصالحة لیست خیارا للسیسي.. وأتوقع اإلفراج عن معتقلیننور: 
إلع�ل نص املادة   -يوما ما –أ�ن نور، إن املصالحة الوطنية ليست خيارا للسييس الذي قال إنه "سيضطر  السيايسقال 

أن "هناك مجموعة من العوامل ستكون   وأكد ه بوضع أطر حقيقية للمصالحة الوطنية.الدستور الحايل، التي تلزم 241

ضاغطة جدا عليه خالل الفرتة املقبلة، وعىل رأسها تداعيات أزمة كورونا التي تتزايد يوما بعد اآلخر، والتي لن تجعله 

 حمل كل تبعاتها املختلفة".قادرا عىل االستمرار بنفس درجة الكرب والغطرسة السابقة، ولن يستطيع نظامه ت

 (العربي الجدید) اقتراح نیابي بإنشاء مدافن لضحایا کورونا يف الصحراء 
 عبد العال، موجه إىل رئيس تقدم وكيل مجلس النواب املرصي، سلي�ن وهدان، باقرتاح برغبة لرئيس املجلس، عيل

مجلس الوزراء، مصطفى مدبويل، ووزير التنمية املحلية، محمود شعراوي، بشأن إنشاء مدافن خاصة لضحايا ف�وس 

 .رامة املتويفكورونا الجديد يف املناطق الصحراوية، بعيداً عن الكتل السكانية يف املحافظات، وذلك بحجة الحفاظ عىل ك

 (الوطن)  دي بالسخریة من قرار مد حظر التجوال بالغ یتهم محمد هنی 
تقدم املحامي أحمد عنا�، ببالغ للنائب العام ضد الفنان محمد هنيدي لسخريته عرب موقع التواصل االجت�عي فيس 

 .سبوع� جديدين بسبب ف�وس كورونابوك من صدور قرار مد حظر التجول ملدة أ 

 (بوابة األهرام) قرار جمهوري بمد خدمة رئیس الجهاز املرکزي للتنظیم واإلدارة 
نظيم واإلدارة رئيسا للجهاز املركزي للت نعبد الرحم، بتجديد تعي� صالح 2020لسنة  152أصدر السييس، قرار رقم 

 نرش القرار يف الجريدة الرسمية.، إبريل الجاري 10عام، اعتبارا من بدرجة وزير ملدة 

 (بوابة األخبار)یاسین منصور یسلم منشأة سیاحیة لوزارة الصحة 
رشكة  إدارةتلقى مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من رجل األع�ل ياس� منصور، رئيس مجلس 

أشار خالله إىل ما قامت به الرشكة ىف إطار املسئولية املجتمعية والوقوف بجانب  الذي"بامل هيلز" للتعم�، 

وأشار الخطاب إىل أنه بالتنسيق والتواصل مع ، مؤسسات الدولة ىف تعاملها مع أزمة ف�وس "كورونا" املستجد

املنصور واملغريب   مملوكة لرشكة "بامل هيلز" للتعم� ورشكة -الجهات املعنية، فقد تم تسليم منشأة سياحية

غرفة فندقية عىل أعىل مستوى شاملة تغطية كافة مصاريف اإلقامة   ٢٠٠كاملة التجهيز ومكونة من    -لالستث�ر

 .الكاملة للمرىض واألطباء وطاقم الخدمة

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/1260214/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7
https://arabi21.com/story/1260448/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.elwatannews.com/news/details/4695133
http://gate.ahram.org.eg/News/2395043.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031520/1/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 (بوابة األخبار) مالیین جنیه للعمالة غیر املنتظمة    7 "یسین القابضة" تتبرع بـ
، رئيس مجلس إدارة الشق�يتلقى الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من رجل األع�ل يس� 

لدعم الع�لة غ� املنتظمة، مالي� جنيه منها  5مالي� جنيه، تم توجيه  7مجموعة "يس� القابضة"، بشأن تربعه مببلغ 

واملترضرة من تداعيات أزمة ف�وس "كورونا" املستجد، وذلك من خالل شيك موجه لصندوق "تحيا مرص"، ك� تم توجيه 

 ومليون جنيه آخر للفقراء واملساك�. ،الرشيف باألزهر املرصيمليون جنيه لبيت الزكاة والصدقات 

 (الشروق)الة غیر املنتظمة ملیون جنیه للعم 30«فینوس تتبرع بـ 
مليون جنيه للفني� العامل� مبجال الكهرباء ولكن برشط عدم  30تربعت مجموعة فينوس للصناعة والتجارة مبنحة 

 ثابتة ــ تبعا لترصيحات املهندس ماجد أحمد رئيس املجموعة.وظيفة  أيوجود 

 (الوطن)  طلعوا إخوان  دفنهارفض  من :شقیق طبیبة الدقهلیة
هتافات" الكورونا ال"، و"الطبيبة ال"، يف واقعة مث�ة للجدل احتشد عدد من أهايل القرية أمس، مرددين عبارات التنمر 

و"إيد واحدة"، لرفضهم دفن الطبيبة وتجمهروا أمام سيارة اإلسعاف ملنع دخولها املقابر، خوفا من انتقال الف�وس لهم، 

شخصا من مث�ي الشغب، التخاذ اإلجراءات القانونية   20قبل أن تنتقل أجهزة األمن لتهدئة األهايل، وألقت القبض عىل  

موضحا أنه علم اليوم بأن املتهم� املقبوض عليهم بتهمة إثارة الشغب ،  متكنت من دفنها يف نهاية املطاف عهم، بين�م

 .أمس بالقرية، ينتمون إىل ج�عة اإلخوان حيث حاولوا تنفيذ ذلك لإلساءة إىل البالد

 (الوطن) األوقاف: کل من ینتمي ألي دین ینبغي أن یصلي یلع ذویه 
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة األوقاف، إن الوزارة أصدرت بيانا بشأن صالة الغائب من باب 

يس القطاع وأوضح رئ، والذين استشهدوا من ف�وس كوروناالتوسعة واملشاركة الوجدانية لجميع املنكوب� واملصاب� 

لدعاء لهم  الديني بوزارة األوقاف، أنه إذا صلينا عىل املتوف� بف�وس كورونا، يعترب هذا من باب التذكرة واملعايشة وا

 املشاركة. بالرحمة واملغفرة بهذه

 (الشروق)  رئیس الوزراء یعزى زوج الطبیبة سونیا عارف
، قبل أن أكون رئيسا للوزراء، ألقدم خالص العزاء، مرصيإليك كمواطن  اتحدتخالل االتصال "  مدبويلقال مصطفى 

قرية شربا البهو، ومن أخطأ  أهايلوأعتذر لكم بالنيابة عن جموع املرصي�، ع� صدر من ترصفات مشينة من بعض 

سيحاسب بالقانون، وهؤالء ال يعربون سوى عن أنفسهم، بين� جموع املرصي� يقدرون جهود األطقم الطبية، 

 فرد بها". أيولن نسمح ألحد بأن يه� أو يتعدى عىل وتضحياتهم، 

  للمرة الثالثة.. مجلس الدولة یقرر استمرار وقف جلسات املحاکم بسبب کورونا 

 (الشروق)
، مبد العمل بالتأجيل اإلداري لجميع الجلسات ٢٠٢٠لسنة  ٢٥٢محمد حسام الدين، رقم  أصدر املستشار

  إبريل ٢٣مفوض�) بجميع مقار مجلس الدولة عىل مستوى الجمهورية حتى يوم الخميس املوافق  -(محاكم

 الجاري.

 

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/3031491/1/%22%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9%22-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%807-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=ddf713bb-c21f-476e-acc0-1758d0a63008
https://www.elwatannews.com/news/details/4696947
https://www.elwatannews.com/news/details/4696749
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=20df2fb4-9d21-4553-8ea8-c3c7ffcad9d6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=e14ec62a-02be-4852-8fda-5d7f46841b8b
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 (بوابة األخبار) جنیه غرامة فوریة للنبش يف القمامة باملنوفیة 1000
 1000قدرها رئيس الوحدة املحلية ملدينة رسس الليان مبحافظة املنوفية، اإلثن�، فرض غرامة مالية  عقيلةأكدت هناء 

وأضافت رئيس مدينة رسس الليان أن هذا اإلجراء يأيت حفاظاً عىل ، من يقوم بأع�ل النبش يف الق�مةجنيه عىل كل 

النبش يف الق�مة حفاظا  والتصدي لظاهرةالنظافة العامة بشوارع املدينة والقضاء عىل أي شكل من أشكال التلوث 

 عىل صحة املواطن�.

 (بوابة األهرام)  ملشروعات القومیةااجتماع السیسي ورئیس الوزراء الستعراض  
وذلك بحضور  النقل،اجتمع السييس، مع الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير 

كة مجلس إدارة الرش اللواء أم� سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرا�، واللواء مجدي أنور رئيس 

وجه الرئيس باستمرار جهود مرشوعات الطرق واملحاور يف أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة ، الوطنية للطرق

النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع املحوري بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية التحتية، 

 والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".

 (الشروق)  جهاز تنفس صناعي  200یا مصر: وفرنا  تح
 جهاز  200مضخة حقن للعناية الحرجة، و  1000أن الصندوق وفر    قال محمد مختار، املتحدث باسم صندوق تحيا مرص،

جهاز تنفس صناعي آخر، باإلضافة إىل توف� املواد الغذائية للع�لة غ�  124تنفس صناعي، منوًها إىل قرب تجهيز 

 املنتظمة والقرى الخاضعة للحجر الصحي.

  

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/3031765/1/1000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2395018.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13042020&id=7bd20697-9274-4f62-b4cf-22bed94f1ac0
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 تطورات املشهد االقتصادي
 بوابة األخبار) ( جنیهملیار   2.3تراجع رأس املال السوقي بالبورصة تختتم 

للبورصة  السوقياختتمت البورصة املرصية، تعامالت جلسة اليوم األحد، بتباين بكافة املؤرشات، وتراجع رأس املال 

 مليار جنيه. 550.899مليار جنيه ليغلق عند مستوى  2.3 بنحو

 (بوابة األخبار) فرع 40البنك األهلي یطرح وثیقة «معاش بکره يف 
، «معاش بكره» للرشاء لعمالء البنكفرعا تابعا للبنك األهيل املرصي، وثيقة    40، نحو  2020أبريل    12يطرح اليوم األحد  

ووثيقة «معاش بكرة»، هي منتج تأم� بنيك للعمالء عند سن التقاعد تتيح لهم العديد من برامج التأم� عىل الحياة، 

عاما، والحد األد� ملدة السداد يف  59وحتى  18الربنامج التأميني لوثيقة معاش بكرة العمالء اعتباراً من سن يشمل 

ويختار العميل صاحب وثيقة معاش بكرة، رصف املعاش بعدة طرق، إما عىل دفعة ، أعوام 5وثيقة معاش بكرة هو 

الة بلوغ املؤمن عليه سن االستحقاق أو يف حالة أعوام يف ح 10واحدة أو من خالل معاش شهري ثابت يرصف ملدة 

 الوفاة أو اإلصابة بعجز كيل قبل بلوغه سن االستحقاق.

مطار القاهرة یستقبل شحنة مستلزمات طبیة قادمة من الصین ملواجهة کورونا  

 (بوابة األخبار) 
استقبل مطار القاهرة الدويل، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الص� قام باست�ادها أحد رجال األع�ل املرصي� 

 كورونا املستجد.  لصالح وزارة الصحة املرصية ملواجهة ف�وس

 (بوابة األهرام) جنیه   500صرف إعانة العمالة غیر املنتظمة بقیمة  بدءهیکل: 
جراءات وزير الدولة لإلعالم، أن اجت�ع الوزراء املعني� اليوم، جاء للرشح والتوضيح فور االنتهاء من إ   هيكل،أكد أسامة  

 وآلية رصف اإلعانة للع�لة غ� املنتظمة، وقدرها خمس�ئة جنيه ملدة ثالث أشهر بدًءا من الغد.

 (الوطن)  ملیار جنیه 19  الحکومة تطرح أذون خزانة بـ
وأضاف ،  الية لتمويل عجز املوازنةمليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة امل  19يطرح البنك املركزي املرصي، أذون خزانة بقيمة  

مليار ألجل   10.5  الثا�يوماً، بين� تبلغ قيمة الطرح    91مليار جنيه ألجل    8.5البنك املركزي، أن قيمة الطرح األول تبلغ  

وتستدين الحكومة من خالل سندات وأذون الخزانة عىل آجال زمنية مختلفة، وتعترب البنوك الحكومية أكرب ، يوماً  266

 املشرتين له.

 (الشروق) العالم لصندوق النقد من جدید؟  هل تلجأ مصر ودول 
قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدوىل، إن الصندوق بدأ ىف االستجابة لعدد غ� مسبوق  

تفىش ف�وس كورونا،   أزمةاملرتتبة عىل    األثاردولة حتى اآلن ملواجهة    90لبات التمويل الطارئ من أكرث من  من ط

كان ، ونضعها ىف خدمة بلداننا األعضاء ،أمرييكمضيفة أن الصندوق لديه طاقة إقراض قدرها تريليون دوالر 

مة ىف حوار مفتوح ومتواصل مع صندوق » بأن الحكو انرتبرايزوزير املالية محمد معيط رصح ىف حوار مع «

  كورونا.النقد والبنك الدوىل، وسيعمل املسئولون املرصيون مع كال املؤسست� للبحث عن حلول لتحديات ف�وس  

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/3031451/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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-2.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031451/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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-2.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031451/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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-2.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031225/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9--%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%87--%D9%81%D9%8A-40-%D9%81%D8%B1%D8%B9..-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031244/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%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%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%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%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%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/2395082.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4694969
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=796ef5bd-7a87-4502-b9c4-9945ec3dc0cf
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 ) (الوطن% بسبب کورونا 42خبیر بترول: انخفاض استهالك الوقود 
قال الدكتور ج�ل القليويب الخب� يف شؤون البرتول، إن تقن� أوقات العمل يف العامل، وقيام عدد من الرشكات بجعل 

موظفيها يعملون يف املنزل، ساهم بشكل كب� يف تقليل نسبة استهالك الوقود عامليا، بخاصة أن هناك بعض الدول 

% من املستخدم يف األوقات العادية، حيث 40تهالك الوقود إىل فرضت الحظر الكامل يف بالدها، حيث قلت نسبة اس

 مليون برميل من مواد الوقود.  22تم توف� 

 (الوطن) قرشا فقط؟  25ملاذا خفضت الحکومة أسعار البنزین  
قرشا،  25املازوت ثلة يف لجنة التسع� التلقايئ للوقود خفض أسعار البنزين و قررت وزارة البرتول والرثوة املعدنية متم

قرشا هو األوضاع التي تعا� منها الدولة  25وأوضح بيان اللجنة أن سبب خفض األسعار بقيمة ، %3.9وهي بنسبة 

دولة تحتاج إىل إيرادات خاصة والعامل كله بسبب انتشار ف�وس كورونا، وتأث�ه بشكل كب� عىل اقتصاد الدول، ك� أن ال

 يف الظروف الحالية، لذلك جاء الخفض بهذه النسبة.

 (الوطن) الغرف التجاریة: تراجع "البنزین" ثمرة اإلصالح االقتصادي 
أن استقرار الدوالر وتراجع الوقود   التجارية، رئيس غرفة القاهرة،قال املهندس إبراهيم العريب رئيس اتحاد الغرف 

تؤديان إىل استقرار األسعار وهدوء األسواق خاصة ونحن مقبلون عىل شهر رمضان، وتبعث برسالة ط�نينة للمواطن�، 

 .وقرار تخفيض سعر الوقود ومرونة أسعار الوقود هبوطا وصعودا أحد أهم اإلصالح االقتصادي

 (الوطن) "تحیا مصر" ٪ من رواتب أعضائه لـ20امعة حلوان یتبرع بـ  مجلس ج 
الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التربع بنسبة  برئاسة 490املنعقدة اليوم برقم  قرر مجلس جامعة حلوان بجلسته

 % من رواتب السادة أعضاء املجلس ملدة ثالث شهور اعتبارا من شهر مايو القادم لصندوق "تحيا مرص".20

 (الشروق)   2019ملیون جنیه عن أرباح    200عمومیة قناة السویس توافق یلع توزیع  
اهم� عىل رشيحت� عن أرباح مليون جنيه للمس 200اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك قناة السويس توزيع 

% مقارنة بعام  29مليون جنيه بنسبة �و  542أرباح قدرها  صايفنجح البنك ألول مرة منذ نشأته ىف تحقيق ، 2019

الدخل من   % وجاء ذلك مدعوما بزيادة صايف  16.4م� ساهم ىف زيادة معدل العائد عىل حقوق امللكية ليصبح    2018

بنسبة  %، ك� ارتفعت إيرادات النشاط 32.7والعموالت املرصفية بنسبة  األتعاب% وكذا إيرادات  29.4العائد بنسبة 

 %. 38.2% وكذا فائض الربح قبل الرضائب بنسبة  35.6

 (الشروق) % من الطاقة العمالیة50قناة السویس: خفض األعداد بنسبة  
ئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية بهيئة قناة السويس، إن الهيئة خفضت نسبة قال املهندس يحيى زيك، ر 

»، الفًتا إىل خفض األعداد  19 -العامل� بها ضمن اإلجراءات االحرتازية ملواجهة ف�وس كورونا املستجد «كوفيد 

 % من الطاقة الع�لية وتقسيمها عىل ورديات مختلفة.50بنسبة 

 (املصري الیوم)  أسابیع  3ملیار جنیه فی    70% تتجاوز  15حصیلة «شهادات الـ
مليار جنيه، خالل  70% تجاوزت 15ومرص إن حصيلة الشهادات االدخارية ذات العائد الثابت  األهيلقال بنكا 

 ألف عميل. 338مارس املاىض، وقام برشائها نحو  20األسابيع الثالثة املاضية منذ إطالقها 

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/4693885
https://www.elwatannews.com/news/details/4693885
https://www.elwatannews.com/news/details/4693885
https://www.elwatannews.com/news/details/4694071
https://www.elwatannews.com/news/details/4694353
https://www.elwatannews.com/news/details/4696753
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=24069431-ca2a-488a-ae6c-57ed361cfc2c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13042020&id=4da5c3a4-0a50-4cfe-bb97-ab2136a50341
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1936933
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 (مصر العربیة)   صحیفة أملانیة: عمال الیومیة بمصر ال یبالون بکورونا خشیة «الجوع
برغم إصابات كورونا اليومية يف مرص، ال تلتزم الع�لة غ� املنتظمة التي تشمل سائقي التكاتك والباعة الجائل� وغ�هم، 

قيد الحياة.  بالبقاء عىلبجراءات مكافحة الف�وس املستجد، وال �كنهم البقاء يف املنزل؛ ألّن األمر بالنسبة لهم يتعلّق 

ن عىل الربح وأوضحت الصحيفة، أّن الع�ل غ� املنتظم� يف مرص يعتمدو ، األملانيةتسايتونج  صحيفة تاجيسبحسب 

 وال �تلكون وسيلة أخرى لكسب العيش.اليومي بشكل أسايس، 

 (املال) اقتصادیة البرملان تستحدث صندوقین لتسویة أوضاع البنوك املتعثرة

أحالت اللجنة االقتصادية يف الربملان التقرير النهايئ بشأن مرشوع قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف اىل هيئة املكتب 

عدة  إجراءالجاري إلقراره بشكل رسمي بعد  إبريل 29للعرض عىل الجلسة العامة للمجلس واملقرر أن تقام يوم 

 ه�:وكشف تقرير الربملان عن قيام اللجنة باستحداث مادت�  ،  انونث مواد جديدة داخل مرشوع القتعديالت واستحدا

صندوق تسوية أوضاع البنوك املتعرثة”، ضمن التعديالت التي طرأت عىل  –“صندوق دعم وتطوير الجهاز املرصيف 

 مرشوع القانون املقدم.

 )انتربرایز( البنوك العامة تستحوذ یلع إصدار صکوك "طلعت مصطفی"
% (ما يعادل 97.25بنوك حكومية نحو  3% من صكوك "طلعت مصطفى": اقتنصت 97مة تستحوذ عىل البنوك العا

مليار جنيه) من إصدار صكوك مجموعة طلعت مصطفى البالغة قيمته اإلج�لية ملياري جنيه، وفق ما نقلته  1.945

مليون جنيه، وكذلك  725قيمة جريدة املال عن مصادر مطلعة. وأفادت املصادر أن بنك القاهرة قد اشرتى صكوكا ب

 55مليون جنيه، وتوزعت النسبة الباقية ( 495فعل بنك مرص، في� استحوذ بنك قناة السويس عىل صكوك بقيمة 

 مليون جنيه) ب� عدة مستثمرين وصناديق مالية.

 (انتربرایز)  تحالف "شیرون" و"فاروس" و"کیرن" یقترب من االستحواذ یلع "شل مصر"
ستحواذ عىل األصول الربية لـ "شل مرص": قالت وكالة بلومربج إن تحالف "ش�ون" و"فاروس" و"ك�ن" يقرتب من اال 

تحالفا لرشكات ش�ون برتوليوم املرصية ورشكتي ك�ن إنرجي وفاروس إنرجي املرصيت� تأهل للمرحلة الثانية يف تقديم 

ز الرشق املرصية العروض لالستحواذ عىل األصول الربية لرشكة شل مرص. وقالت مصادر مل تسمها الوكالة إن رشكة غا

تأهلت أيضا للمرحلة الثانية، مش�ة إىل أن الباب ال يزال مفتوحا أمام رشكات أخرى لتقديم العروض إذ مل تستقر شل 

بعد عىل الفائز. وأوضحت املصادر أن الرشكة ماضية يف بيع أصولها عىل الرغم من تقلبات أسعار النفط العاملية وتأث�ه 

 وض، وهو ما قد يخفض من السعر املستهدف من قبل الرشكة.عىل تقديم املشرتين للعر 

 یز) (انتربرا  ملیون جنیه  362" تستحوذ یلع صیدلیات رشدي ب  19011سلسلة "
مليون جنيه: استحوذت سلسلة صيدليات  362" تستحوذ بالكامل عىل صيدليات رشدي بقيمة 19011سلسلة "

مليون جنيه،   362.04مليون سهم، بقيمة    3.6% من سلسلة مجموعة صيدليات رشدي، وهي  100" عىل  19011"

  .الوسيط يف صفقة االستحواذية دور حسب� ذكرت صحيفة البورصة. ولعبت رشكة نعيم لتداول األوراق املال

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%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1539269-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9---%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9%C2%BB
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B3/
https://enterprise.press/ar/stories/2020/04/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%B7/
https://enterprise.press/ar/stories/2020/04/12/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88%d9%83%d9%8a%d8%b1%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8/
https://enterprise.press/ar/stories/2020/04/12/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-19011-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b1/
https://enterprise.press/ar/stories/2020/04/12/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-19011-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b1/
https://enterprise.press/ar/stories/2020/04/12/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-19011-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b1/
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

 (الشروق) محمود سعد یطالب الحکومة بفرض حظر تجول کامل يف شم النسیم 
 -سعد، الحكومة بفرض حظر التجوال الكامل يف يوم شم النسيم، منًعا لتفيش وباء كورونا (كوفيد  طالب اإلعالمي محمود

 )، مش�ًا إىل خطورة الف�وس املستجد.19

 ) 21(عربي حجب موقع "درب".. ضربة جدیدة لحریة الصحافة وللیسار املصري
في� اعتربه متابعون ومراقبون رضبة جديدة وموجعة لحرية الصحافة ولليسار املرصي واملعارضة املدنية؛ قام النظام 

حدث بالبالد العسكري الحاكم يف مرص بحجب موقع "درب" اإللكرتو� بعد نحو شهر من إطالق التجربة الصحفية األ 

 لحزب "التحالف الشعبي" (يسار).

 التعلیم 

 (بوابة األخبار)بیان هام من التعلیم بشأن امتحانات الثانویة العامة 
بشأن اإلجراءات الالزمة ألع�ل امتحانات   املديريات،خطابا رسميا لجميع    الفني،أرسلت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم  

 303وأكد الخطاب أن يقوم مديري املديريات مبوافاة لجنة اإلدارة التابعة ملديريتهم باست�رة  ،2020الثانوية العامة 

 عىل يتموأضاف خطاب  ،  2019/2020وية العامة لهذا العام  عقدها المتحان الثان  مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم

فصل احتياطي بكل لجنة تحسبا  2طالب لكل حجرة، ويتم توف� عدد  14توزيع الطالب داخل حجرات اللجان مبعدل 

 ألي ظروف اضطرارية.

 الصحة 

 (بوابة األخبار)  وفاةحالة  13و  کورونا..لحالة إیجابیة جدیدة    126الصحة: تسجیل 
حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للف�وس، بينهم رجل  126أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 

ءات الرتصد والتقيص التي تُجريها الوزارة وفًقا إلرشادات منظمة الصحة العاملية، الفتًا إىل وفاة أجنبي، وذلك ضمن إجرا

حالة من   2065إج�يل العدد الذي تم تسجيله يف مرص بف�وس كورونا املستجد حتى اليوم األحد، هو  ، ليصبح  حالة  13

 .وفاةحالة  159وحالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل،  447ضمنهم 

 (بوابة األهرام) إصابة بفیروس کورونا    ٧٣أسوان تعلن يف بیان رسمي تسجیل  
-ا املستجد "كوفيد ، اليوم األحد، عن إج�يل حاالت ف�وس كورونصادر عن محافظة أسوان رسميكشف بيان 

حاالت جديدة، في� ١١حالة، من بينها ٧٣البيان، إن إج�يل عدد املصاب� بلغ حتى اآلن وقال ، " باملحافظة19

حاالت، في� بلغ عدد حاالت الشفاء إىل  ٧بلغ عدد الحاالت التي تغ�ت نتيجتها املعملية من إيجايب إىل سلبي 

 أن إج�يل الوفيات حتى اآلن حالتان. أسوان،وأوضح بيان محافظة ، حالة١٤

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=13042020&id=8605ff8d-8560-47e2-8331-32ce5b7d3ff2
https://arabi21.com/story/1260233/%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031696/1/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031608/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-126-%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%88-13-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2394906.aspx
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 (الوطن)  أیام متوسط إقامة املصاب بکورونا يف املستشفیات 8اإلعالم: 
ومل يُفكر أحد يف  كورونا،قال أسامة هيكل، وزير الدولة لإلعالم، إن كث�ين اهتموا خالل الشهرين املاضي� بف�وس 

يل الكلوي وكذلك األمراض املزمنة الذين يحتاجون املستشفيات أيًضا، لذلك يتم العمل عىل تأم� مرىض األورام والغس

 األطقم الطبية " لو قالوا املستشفى دي فيه حد عنده كورونا تبقى مشكلة".

 (الشروق)  بالکورونابعد استغاثته بتامر حسني.. وفاة امللحن خالد عادل 
وكان ، رض، داخل إحدى املستشفيات بشرباأعلن امللحن محمود الخيامي، وفاة امللحن خالد عادل، بعد رصاع مع امل

غيث فيه بالفنان تامر حسني وعدد من امللحن الراحل، ظهر قبل عدة أيام يف فيديو تم نرشه عرب موقع "فيسبوك"، يست

زمالئه بعد تدهور حالته الصحية، والتي استجاب لها حسني عىل الفور معلنا تحمل تكلفة العالج ونقله إىل مستشفى 

 صحية مل تسمح بنقله ملستشفى آخر.أفضل، لكن حالته ال

 السیاحة 

  السیاحیة مستثمرون یشیدون بقرار الحکومة منح مهلة عام لتنفیذ املشروعات 

 (الشروق)
ىف ظل  الحايلأشاد مستثمرو السياحة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا ملساندة ودعم قطاع السياحة ىف الوقت 

وأشاد ألربت جربان عضو غرفة ، السياحية عىل مستوى العامل كله األنشطةأزمة انتشار ف�وس كورونا وتوقف جميع 

تث�ر السياحى بقرار مجلس الوزراء الخاص باملوافقة عىل مد فرست أتوم لالس سيتيالفنادق والعضو املنتدب لرشكة 

املهلة املمنوحة لرشكات التنمية واالستث�ر السياحى الستك�ل املرشوعات السياحية الخاصة بها وذلك ملدة عام حتى 

طاع عىل أن تشمل املهلة جميع مناطق التنمية السياحية مبختلف املحافظات وذلك بهدف دعم الق2021مارس  31

 السياحى وتخفيف األعباء عنهم.

  ملیار دوالر مستحقات شرکات السیاحة والفنادق املصریة لدى وکالئهم األجانب 

 (الشروق)
أن مستحقات رشكات السياحة والفنادق املرصية لدي وكالئهم األجانب يش� إىل  كشفت مؤرشات الحرص املبديئ، عن

 أنها تقرتب من مليار دوالر، لدي الرشكاء بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول األوروبية.

  الزراعة

وکیل «دفاع النواب یطرح مبادرة لتخفیض أسعار املحاصیل ومضاعفة دخل  

 (املصري الیوم) الفالح
أعلن اللواء أرشف ج�ل، وكيل لجنة الدفاع واألمن القومي مبجلس النواب، األحد، مبادرة إلقامة أسواق مركزية 

ب عليه بجميع املحافظات لجمع املحاصيل الزراعية من املزارع� للتجار داخل محافظاتهم بشكل مبارش، ما يرتت

انخفاض أسعار الخرضوات والفاكهة بنسب ملحوظة، إذ ستقلص تلك املبادرة حلقة الوسطاء املتعددة التي 

 قتصادية عن كاهل األرسة املرصية.تتسبب يف مضاعفة األسعار، ك� ستخفف األعباء اال 

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/4697193
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=d9311ab8-1acf-4143-81e9-bd4d10cd68c5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=5062a7db-abc0-418b-afc2-3a2ab7f7f6bd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042020&id=2ce14afe-8404-4103-84c4-707a448f2dbb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1937469
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 الطرق واملواصالت

 (بوابة األخبار)  معلومات عن محور سمالوط یلع النیل  6کوبري|  30یشمل 
إلنجاز يف تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أمس، محور س�لوط الحر مبحافظة املنيا، لتشجيع معدالت ا

يق كباري رئيسية، هي كوبري عىل الطر 4كوبري تضم ( 30عمالً صناعيًا، منها  43يشمل عدد ، املرشوعات القومية

كوبري عىل ترعة اإلبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق  –كوبري أعىل نهر النيل  –الصحراوي الرشقي 

نفًقا) لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق  17كوبري و  26كوبري عىل الطريق الصحراوي الغريب، و –الزراعي الغريب 

 مليار جنيه. 1.5، بتكلفة إج�لية وصلت 2020/6/30نه يف من املخطط االنتهاء م، الفرعيـة والـتـرع واملصـارف

 (بوابة األخبار) النقل| مشروعاتنا کثیفة العمالة ونحمي عمالنا من عدوى کورونا 
وزير أن العمل يف املرشوعات الكربى التي تنفذها وزارة النقل خالل الفرتة كشف وزير النقل الفريق مهندس كامل ال

اإلجراءات الوقائية الحالية لن يتوقف عىل الرغم من تهديد ف�وس «كورونا» املستجد، مشدًدا عىل اتخاذهم جميع 

لنيل مبحافظات صعيد مرص، يذكر أن وزارة النقل تنفذ خالل الفرتة الحالية عدد من املحاور عىل نهر ا، ضد هذا املرض

العارش -العاصمة اإلدارية-جنبا إىل جنب مع مد مرتو األنفاق إىل مناطق جديدة وتنفيذ مرشوع القطار الكهربايئ (السالم

 ).من رمضان

 (الوطن) ألف جنیه لدعم العمالة غیر املنتظمة 020بـ "النقل واملواصالت" تتبرع 
أكدت النقابة العامة للعامل� بالنقل واملواصالت برئاسة رجب السواحيل، الدور املهم الذي تلعبه النقابات الع�لية يف 

ف�وس كورونا وأثاره، خاصة عىل  دعم الوطن وقت املحن واألزمات، مثّمنا خطة الدولة املرصية يف مواجهة تداعيات

وقال رجب السواحيل، إّن النقابة العامة للعامل� بالنقل واملواصالت ، مة باعتبارها الفئة األكرث ترضراالع�لة غ� املنتظ

ألف جنيه لصالح صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة لدعم الع�لة غ� املنتظمة، لتعويضها عن الخسائر   200  تربعت بـ

 بها جراء ف�وس كورونا املستجد. تي لحقتال

 األقباط

(بوابة  السیسي یبعث ببرقیات تهنئة للطوائف املسیحیة بمناسبة عید القیامة 

 األهرام)
قيات تهنئة لكل من املطران كريكور رب حية مبرص بعيد القيامة املجيد، ببعث السييس مبناسبة احتفال الطوائف املسي

أوغسطينوس كوسا رئيس طائفة األرمن الكاثوليك مبرص، واملطران أشود كارون رئيس طائفة األرمن األرثوذكس 

 مبرص.

تواضروس یترأس قداس «أحد الشعانین من دیر األنبا بیشوي دون حضور  

 (الشروق)
ترأس توارضوس الثا� قداس اليوم "أحد الشعان�" من كنيسة التجيل املجيد بدير القديس األنبا بيشوي بوادي 

 النطرون، بدون حضور شعبي.

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/3031540/1/%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-30-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A--6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031717/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4696291
http://gate.ahram.org.eg/News/2394908.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2394908.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=11052c40-3828-40d0-8233-60fb58d8b6f6
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 العسکري املشهدتطورت 
 (بوابة االخبار) القوات املسلحة ُتوزع الکمامات یلع املواطنین باملحطات 

أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة أوامرها لهيئة اإلمداد والتموين بتوف� املاسكات الطبية الواقية وتوزيعها عىل 

لنقل الج�عي والتي يرتدد املواطن� مجاناً باألماكن العامة وامليادين الرئيسية ومحطات مرتو األنفاق الرئيسية ومواقف ا

 املواطن�.من  أعداد كب�ةعليها 

العربیة للتصنیع: نضع کافة إمکانیاتنا لتدبیر وتصنیع االحتیاجات ملواجهة آثار 

 (الیوم السابع) کورونا
 والتيالتجارة والصناعة،    " وزيرةجامع  السيدة “نيف�استقبل الفريق "عبد املنعم الرتاس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  

تناولت املباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية  ارة.قامت بزيارة للهيئة عىل رأس وفد من قيادات الوز 

واألجهزة للتصنيع وما تتمتع به من خربات يف مجاالت الصناعة املختلفة ومنها قطاع الطاقة املتجددة والتجهيزات 

ومعالجة وتنقية مياه الرصف الصحي والصناعي والطلمبات واإللكرتونيات والتحول الرقمي والربمجيات  الطبية

فضال عن توط� صناعة وسائل  األنفاق،وتكنولوجيا املعلومات وتصنيع مه�ت السكك الحديدية ومرتو  واالتصاالت

 ة.النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجاالت التصنيع املتعدد

 (الیوم السابع)   أحمد شحاتة یهنئون ابنه فی عید میالده الضابط القتیلزمالء 
، كل�ت لنجله "وليد" مبناسبة عيد ش�ل سيناءيف محافظة  قتل الذيأحمد شحاتة، وجه زمالء العقيد أركان حرب 

 ميالده. 

 (العربي الجدید) مصر تبلغ "حماس" تفاصیل الرؤیة اإلسرائیلیة لصفقة التبادل 
ملرصية ب� فصائل قطاع غزة، واالحتالل اإلرسائييل بشأن صفقة كشفت مصادر مرصية عىل صلة مبشاورات الوساطة ا

إّن سلطات  تبادل أرسى جديدة، أّن االحتالل أبدى استعداده التخاذ خطوات إيجابية بشأن الصفقة. وقالت املصادر

لديها بنقل رسالة تضّمنت اشرتاط تقديم حركة "ح�س" معلومات بشأن األرسى  املخابرات املرصيةاالحتالل كلفت 

ووضعهم، مقابل بدء أوىل الخطوات املتمثلة يف إطالق رساح عدد من الحاالت املرضية وكبار السن، وذلك يف اختبار 

 لجدية املبادرة التي سبق أن أعلنها زعيم الحركة يف قطاع غزة، يحيى السنوار، يف هذا الشأن.

 (بوابة األخبار) القوات البحریة تضبط کمیات کبیرة من السجائر املهربة 
 إحدىحيث قامت    ،ن السجائر املهربة عىل بلنص صيدمتكنت القوات البحرية املرصية من ضبط كميات كب�ة م

) وطاقمه املكون من سنة أفراد به بلنص صيد يدعى (الحاج حميدو الجديد عىلحرية بالقبض الوحدات الب

 اإلسكندرية.أمام ميناء    الش�يلالسجائر املهربة والغ� خالصة للرسوم الجمركية بنطاق األسطول    بالة) من  333(

 (بوابة األهرام)قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائیة ملجندین سابقین 
ثنائية لبعض املجندين السابق� بالقوات بشأن منح معاشات است 2020لسنة  151أصدر السييس، قرار رقم 

 نرش القرار يف الجريدة الرسمية.، املسلحة واملستحق� عنهم

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/3031457/1/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7..-%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%8F%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2020/4/11/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B6%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/4719354
https://www.youm7.com/story/2020/4/9/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%89/4715332
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031442/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%B5%D9%8A%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2395049.aspx
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 (بوابة األهرام) بي اإلفریقي"بروتوکول تعاون بین "اإلنتاج الحربي" و"العر
مراسم توقيع بروتوكول تعاون ب� رشكة بنها للصناعات  الحريب،شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج 

الحريب) والبنك العريب اإلفريقي الدويل، للتعاون املشرتك يف مجال إقامة محطات الطاقة  144اإللكرتونية (مصنع 

 جاء ذلك مبقر ديوان عام الوزارة. الشمسية،

 (بوابة األهرام)  القوات املسلحة تواصل تعقیم وتطهیر املیادین واألماکن الحیویة
واصلت اإلدارات التخصصية للقوات املسلحة أع�ل التعقيم والتطه� الوقايئ للميادين واألماكن الحيوية، وذلك أثناء 

، ذلك ىف إطار خطة القوات املسلحة يتم فيه تطبيق حظر تجوال املواطن� لعدم تعطيل الحركة املرورية  الذيالتوقيت  

ملعاونة أجهزة الدولة املختلفة للحد من انتشار ف�وس (كورونا) املستجد واتخاذ كل اإلجراءات االستباقية التى تكفل 

 وقاية أبناء الشعب املرصي.

  

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/2394892.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2394616.aspx
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 تطورات املشهد السیناوي
روخیة  أعلن تنظیم والیة سیناء عن استهداف حاجز للجیش املصري بقذائف صا-

 (الرابط) بمنطقة "الرواس" شرق مدینة الشیخ زوید بمحافظة شمال سیناء. 

 
أعلن تنظیم والیة سیناء عن استهداف مرکبة تابعة للجیش املصري بین حاجزي  -

 (الرابط)"الفلوجة وسادوت". 

 

  

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/1249240744054992896/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1249316925223600128
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 تطورات املشهد األمني
 (صدى البلد) متهما بنشر أخبار کاذبة 35إخالء سبیل 

حرص أمن دولة عليا التهامهم  2020لسنة  558مته� عىل ذمة القضية رقم  ٣٥قررت نيابة أمن الدولة إخالء سبيل 

حرص أمن دولة   2020لسنة  558وأسندت النيابة للمتهم� يف تلك القضية التي تحمل رقم كاذبة. بنرش أخبار وبيانات 

ف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إىل تعطيل أحكام عليا ارتكاب جرائم االنض�م إىل ج�عة أنشئت عىل خال 

 الدستور والقوان� ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من م�رسة أع�لها ونرش أخبار وبيانات كاذبة.

 (الشروق) حرکة تنقالت محدودة يف أمن الجیزة
حيث تم نقل العقيد أحمد الوتيدي من رئيس ، أجرى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حركة تنقالت محدودة

ك� تم تصعيد العقيد أحمد ج�ل مديرا للعالقات العامة ، مباحث مرور الجيزة، إىل مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة

 .واإلعالم باملديرية، خلفا للعقيد وليد عبد الحي

 ) 21(عربي داخلیة مصر تتهم "اإلخوان" بالتحریض ملنع دفن متوفاة بکورونا
وس كورونا املستجد يف ، بالتحريض ملنع دفن متوفاة نتيجة إصابتها بف� الداخلية املرصية ج�عة اإلخوان اتهمت وزارة

وعزا البيان قيام بعض "الخارج� عن القانون" مبنع الدفن بأنها ، حافظة الدقهلية ش�ل رشق البالدقرية "شربا البهو" مب

 .املرض" رانتشا"استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان اإللكرتونية لج�عة اإلخوان بدعوى منع 

 ) 21(عربي  ذیبه یلع طریقة "ریجیني" و"خالد سعید"مقتل مصري بعد تع
عىل الرغم م� تعيشه مرص يف أزمة تفيش ف�وس كورونا؛ ارتكبت قوات أمن االنقالب جر�ة مروعة جديدة، أطاحت 

املرصي� "خالد سعيد"، و"سيد بالل"، بحياة شاب مرصي تحت وطأة التعذيب مبقار االحتجاز، وبنفس طريقة مقتل 

ويف ظل انتهاكات حقوقية عىل مدار يوم� بقسم رشطة املوسيك، أحد ، "جوليو ريجيني"، وغ�هم العرشات واإليطايل

سنة)، والذي كان يعمل مديرا لرشكة شحن بضائع، ُمتأثرا  27أحياء القاهرة الشعبية، قُتل الشاب وليد محمد فتحي (

ووفقا للتقرير ،  سم الذين احتجزوه دون تهمة محددةمن تعذيب، مساء الخميس املايض، عىل يد ضباط القمبا وقع له  

الطبي الذي تداوله نشطاء، فن الوفاة جاءت نتيجة نزيف باملخ، والتهاب رئوي، وكسور بالضلوع، إال أنه ورغم حظر 

 نازة وليد، إىل مثواه.تحرك املواطن�، واملخاوف من انتشار ف�وس كورونا، تم تشييع ج

 ) 21(عربي منظمات تدعو لتغلیب املصلحة اإلنسانیة يف أزمة کورونا بمصر
دعت منظ�ت حقوقية مرصية الحكومة إىل "تفعيل النصوص القانونية الخاصة باإلفراج عن السجناء، يف ظل انتشار 

ودعوا، يف بيان مشرتك  رونا، خاصة اإلفراج الصحي، وإخالء سبيل املحبوس� احتياطيا بتداب� احرتازية".وباء كو 

لهم، رئاسة الجمهورية إىل "استع�ل سلطاتها القانونية، يف إصدار عفو شامل عن املحكوم عليهم من السجناء، 

ء يف حال تفشيه يف مرص، سيحصد أرواحا غ� مّمن قضوا نصف املدة أو ثالثة أرباعها"، مؤكدين أن "هذا الوبا

 قليلة".

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elbalad.news/4269237
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=d4add776-5aa8-4b07-a49f-4b7f2909f4ec
https://arabi21.com/story/1260557/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8
https://arabi21.com/story/1260508/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://arabi21.com/story/1260463/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
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 (الیوم السابع) متهما أحداث قریة شبرا البهو بالدقهلیة  23حبس 
سيدات، جميعهم من أهايل قرية   4مته�، بينهم    23أمر املستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية باملنصورة، بحبس  

املتوفاة   يوما عىل ذمة التحقيقات يف واقعة منع دفع جث�ن الدكتورة سونيا عارف  15شربا البهو التابعة ملركز أجا، ملدة  

 .لتجمهر واإلرهاب ومقاومة السلطاتووجهت النيابة العامة للمتهم�، ا، بف�وس كورونا

 ) 21(عربيأنباء عن حبس الصحفي الکویتي مبارك البغیلي بتهمة اإلساءة ملصر 
يوما عىل ذمة التحقيق؛ بتهمة   15تضاربت أنباء عن إصدار النيابة العامة الكويتية قرارا بحبس الصحفي مبارك البغييل  

حسابه، تناولت الجالية ونرش البغييل عدة مقاطع وتغريدات عىل  اإلساءة إىل الدولة املرصية بتغريدات عىل "تويرت".

هؤالء مصاروة يف عشوائية   هذا ليس يف بوالق وال دمنهور وال شربا  املرصية يف الكويت، واعتربت مسيئة للدولة املرصية.

وحكومتهم ألقت بهم وال تريد  الحساوي يحتشدون بطريقة غ� نظامية للحصول عىل وجبات مساعدات من الكويت

 أحمر)!املرصي خط  (كرامةا إىل املرصية وزيرة الهجرة التي تقول ومن لبلدهم!حتى اآلن إعادتهم 

 

 🇰🇰🇰🇰🇰🇰🇰🇰منتجات خرضوات وفواكه قادمة من السودان والهند ولبنان للشعب الكويتي 

وليس مثل  املستهلك�،شاهدوا كيف يتم تعقيم الفواكه يف السودان وبعد ذلك يتم فحصها جيداً حفاظاً عىل سالمة 

 لرصف الصحي أبو سبعتالف أونطه)ترعة ا (منتجات

 

 

 

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/2020/4/12/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-23-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-4-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB/4721954
https://arabi21.com/story/1260530/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84
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 (الجزیرة)   میدل إیست آي: السلطات السودانیة اعتقلت مصریین معارضین للسیسي
ذكر موقع ميدل إيست آي أن مجموعة من املعارض� املرصي� كان قد ألقي القبض عليهم من قبل السلطات السودانية 

وأضاف املوقع أنه وفقا ملصادر مل يسمها قامت السلطات السودانية باعتقال ، هون اآلن خطر ترحيلهم إىل مرصيواج

ب� الحكومت� املدعومت�  وتعذيب تسعة مرصي� عىل األقل ممن يعارضون السييس، م� يؤكد عىل دفء العالقات 

 .سعة يواجهون خطر الرتحيل إىل مرصإن املرصي� الت  وقال محام سودا� عىل اضطالع وثيق بعمليات االعتقال،  عسكريا

 ) 21(عربي کورونا.. التحالف الوطني املصري یطالب باإلفراج عن السجناء
 مقدمتهم سجناء الرأي، واملرىض، وكبار السن، وهو طالب التحالف الوطني املرصي باإلفراج الفوري عن السجناء، ويف

تقاد ألبسط األمر الذي اعتربه أولوية قصوى، خاصة يف ظل ما تعانيه السجون ومراكز االحتجاز من تكدس كب� واف

اء وأكد التحالف الوطني املرصي أنه " يف هذا الظرف التاريخي، ال سبيل لنا ملواجهة هذا الوب، أدوات الرعاية الصحية

بعد الله سوى األخذ باألسباب للوقاية والعالج"، داعيا املنظ�ت الدولية لالضطالع بدورها يف إلزام النظام بالحفاظ عىل 

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان)، وحق التمتع بالخدمات الصحية  3حق الحياة للمرصي�، وخاصة السجناء (املادة 

 لجميع املرصي� دون متييز".)، وذلك 15والعالج واملأكل (املادة 

 

  

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%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1260746/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%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-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1
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�رايز)  " (ان�ت  6 ................................................... البنوك العامة �ستحوذ ع� إصدار صكوك "طلعت مصط�ف

�رايز)  ب من االستحواذ ع� "شل م�" (ان�ت ن" �ق�ت ون" و"فاروس" و"ك�ي  6 ............................... تحالف "ش�ي
�رايز) مليون جن 362" �ستحوذ ع� ص�دل�ات رشدي ب  19011سلسلة "  6 ...................................... �ه (ان�ت

 7 ............................................................................................................. تطورات المحور المجتم�ي 

 7 .......................................................................................................................................... اإلعالم
وق)محمود سعد �طالب الحكومة بف ي شم النس�م (ال�ش

 7 ......................................... رض حظر تجول كامل �ف
ي  �ة جد�دة لح��ة الصحافة ولل�سار الم�ي (عرئب  7 ........................................ )21حجب موقع "درب".. �ف

 7 .......................................................................................................................................... التعل�م 
 7 .......................................................... ب�ان هام من التعل�م �شأن امتحانات الثان��ة العامة (بوابة األخبار)

 7 .......................................................................................................................................... الصحة
 7 .................................... حالة وفاة (بوابة األخبار) 13حالة إ�جاب�ة جد�دة ل�ورونا.. و   126الصحة: �سج�ل 

ي ب�ان رس�ي �سج�ل 
وس كورونا (بوابة األهرام)  ٧٣أسوان تعلن �ف  7 .............................................. إصابة بف�ي

ي المستشف�ات (الوطن) 8اإلعالم: 
 8 ...................................................أ�ام متوسط إقامة المصاب بكورونا �ف

.. وفاة ا ي وق)بعد استغاثته بتامر حسيف  8 ................................................... لملحن خالد عادل بال�ورونا (ال�ش
 8 ........................................................................................................................................ الس�احة

وق) وعات الس�اح�ة (ال�ش  8 ............................. مستثمرون �ش�دون بقرار الحكومة منح مهلة عام لتنف�ذ الم�ش
وق)  كات الس�احة والفنادق الم��ة لدى وكالئهم األجانب (ال�ش  8 ............................ مل�ار دوالر مستحقات �ش

 8 .......................................................................................................................................... ةالزراع
 8 ............. وك�ل «دفاع النواب» �ط�ح مبادرة لتخف�ض أسعار المحاص�ل ومضاعفة دخل الفالح (الم�ي اليوم) 

 9 .......................................................................................................................... والمواصالت  الطرق
 9 ............................................. معلومات عن محور سمالوط ع� الن�ل (بوابة األخبار)  6ك��ري|   30�شمل 

وعاتنا كث�فة العمالة ونح�ي عمالنا من عدوى    9 ......................................... كورونا (بوابة األخبار) النقل| م�ش
ع بـ   9 ...................................... ألف جن�ه لدعم العمالة غ�ي المنتظمة (الوطن) 200"النقل والمواصالت" تت�ب

 9 ......................................................................................................................................... األقباط
ق�ات تهنئة للطوائف المس�ح�ة بمناسبة ع�د الق�امة (بوابة األهرام)  9 ................................. الس��ي يبعث ب�ب

» من دير األنبا  ف أس قداس «أحد الشعانني وس ي�ت وق)توا�ف  9 ................................... ب�شوي دون حضور (ال�ش

 10 ........................................................................................................... تطورت المشهد العسكري 

ف بالمحطات (بوابة االخبار)  10 .............................................. القوات المسلحة ُتوزع ال�مامات ع� المواطنني
 10 .............. الع���ة للتصنيع: نضع كافة إمكان�اتنا لتدب�ي وتصنيع االحت�اجات لمواجهة آثار كورونا (اليوم السابع)

 10 ............................................ زمالء الضابط القت�ل أحمد شحاتة يهنئون ابنه �ف ع�د م�الدە (اليوم السابع) 
ي الجد�د)م� تبلغ "حماس" تفاص�ل الرؤ�ة اإل�ائ�ل�ة لصفقة   10 ......................................... التبادل (العرئب

ة من السجائر المه��ة (بوابة األخبار)  10 .................................................. القوات البح��ة تضبط كم�ات كب�ي
ف (بوابة األهرام)  10 ................................................. قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائ�ة لمجندين سابقني
" (بوابة األهرام) ي

ي اإلف���ت " و"العرئب ي ف "اإلنتاج الحرئب  11 ................................................. بروتوكول تعاون بني
 11 ...................................... تطه�ي الم�ادين واألما�ن الحي��ة (بوابة األهرام) القوات المسلحة تواصل تعق�م و 

 12 .................................................................................................. تطورات المشهد السيناوي 

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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ق مدينة  - أعلن تنظ�م وال�ة سيناء عن استهداف حاجز للج�ش الم�ي بقذائف صاروخ�ة بمنطقة "الرواس" �ش
 12 .................................................................................... الشيخ زو�د بمحافظة شمال سيناء. (الرابط)

............................................................................................................................................ 12 
ف حاجزي "الفلوجة وسادوت". (الرابط)أعلن تنظ�م وال�ة سيناء عن ا-  12 ستهداف مركبة تابعة للج�ش الم�ي بني

ي 
 13 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمين

 13 ........................................................................ متهما بن�ش أخبار كاذبة (صدى البلد) 35إخالء سب�ل 
وق) ة (ال�ش ف ي أمن الج�ي

 13 ................................................................................ حركة تنقالت محدودة �ف
ي داخل�ة م� تتهم "اإلخوان" بالتح��ض لمنع دف  13 ........................................... ) 21ن متوفاة بكورونا (عرئب

ي  " و"خالد سع�د" (عرئب ي  13 ............................................... )21مقتل م�ي بعد تعذيبه ع� ط��قة "ر�جييف
ي  ي أزمة كورونا بم� (عرئب

 13 ............................................. )21منظمات تدعو لتغل�ب المصلحة اإل�سان�ة �ف
ا البهو بالدقهل�ة (اليوم السابع) 23حبس   14 ........................................................... متهما أحداث ق��ة ش�ب

ي  أنباء عن ي مبارك البغ��ي بتهمة اإلساءة لم� (عرئب ي ال���يت
 14 .......................................... ) 21حبس الصح�ف

ف للس��ي  ف معارضني  15 .................................. (الج��رة)م�دل إ�ست آي: السلطات السودان�ة اعتقلت م��ني
ي  ي الم�ي �طالب باإلفراج عن السجناء (عرئب  15 .............................................. )21كورونا.. التحالف الوطيف

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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