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 السيسي يستقبل رؤساء املحاكم الدستورية والعليا األفارقة  
 عبد العال: "املحليات اللي داخل فيها مفقود والخارج منها انتو عارفين"  
 مليار جنيه محليا منذ بداية فبراير  89الحكومة تقترض  
 ينتقد تكميم األفواه وانحياز اإلعالم للسيسي مكرم محمد أحمد 
 جنود مصريين يف ليبيا  6مقتل  
 السيسي يستقبل رؤساء أجهزة املخابرات 
 إصابة جنديين من الجيش املصري، إثر استهداف عناصر تنظيم الدولة لهم 

  
  
  

 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،

 فريق الرصــد: إعداد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 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
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األهرام(السيسي يستقبل رؤساء املحاكم الدستورية والعليا األفارقة 

 )بوابة األهرام(مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية يستقبل املبعوث الغاني 

مساعد وزير الخارجية لحقوق اإلنسان يلقي كلمة مصر أمام مجلس حقوق اإلنسان 
 )بوابة األهرام(بجنيف 

 )الوطن( وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى واشنطن يف زيارة رسمية

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/2375635.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375635.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375817.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375817.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375690.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375690.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4599734
https://www.elwatannews.com/news/details/4599734
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 )بوابة األخبار( يستقبل رئيس مجلس النواب التشيلي« عبد العال»

  

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/3004503/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004503/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
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 تطورات السياسة الداخلية
)بوابة  عبد العال: "املحليات اللي داخل فيها مفقود والخارج منها انتو عارفين"

 األهرام(

 )بوابة األهرام( البرملان يوافق نهائيا ىلع قانون حماية البيانات الشخصية

 ين مصلحة الخزانة العامة واملموليننسعى إلحداث توازن ب«: البرملان»الحكومة لـ
 (بوابة األخبار)

 )الوطن( رورة"القابضة ملياه الصرف" للمواطنين: ال تخرجوا إال للض

 )الوطن("اإلسكان": ال نمتلك شبكات صرف لألمطار ألننا دولة غير ممطرة 

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/2375679.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375679.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375679.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375602.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375602.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004394/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86---%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%E2%80%8E
https://www.elwatannews.com/news/details/4602281
https://www.elwatannews.com/news/details/4602281
https://www.elwatannews.com/news/details/4602263
https://www.elwatannews.com/news/details/4602263
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 )الشروق( حالة تعٍد ىلع نهر النيل يف ست محافظات 37إزالة «: الري»

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=25022020&id=689819ab-1a9c-40ee-a837-f7c14325f9d0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022020&id=689819ab-1a9c-40ee-a837-f7c14325f9d0


4 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 25 ||034العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( مليار جنيه محليا منذ بداية فبراير 89الحكومة تقترض 

 )بوابة األهرام(البترول: منطقة البحر األحمر جذبت شركات عاملية للعمل يف مصر 

 )الوطن( فرج عامر: املجمعات الصناعية مغلقة وأصبحت مأوى للمجرمين واإلرهابيين

 )الشروق( عاًما 14مليار دوالر صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز فى  12,3

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/4600772
https://www.elwatannews.com/news/details/4600772
http://gate.ahram.org.eg/News/2375423.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375423.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4600847
https://www.elwatannews.com/news/details/4600847
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022020&id=cbcad67f-19ca-44ad-b490-a2dcf10a9904
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022020&id=cbcad67f-19ca-44ad-b490-a2dcf10a9904
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 )بوابة األهرام( البرملان يوافق ىلع قانون القيمة املضافة لزيادة أسعار السجائر

 وم السابع()الي مليار جنيه حصيلة الضرائب ىلع "التبغ" 80لـ  60"النواب": من 

 )اليوم السابع(سهما  135 وهبوط مليار جنيه 13تخسر البورصة 

 (21)عربي مصر تطرح سندات خضراء للمرة األولى.. ماذا يعني ذلك؟

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/2375686.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375686.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-60-%D9%84%D9%80-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9/4645493
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-135-%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7/4644838
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-135-%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7/4644838
https://arabi21.com/story/1247665/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة( شاهد: مكرم محمد أحمد ينتقد تكميم األفواه وانحياز اإلعالم للسيسي

 أشهر 6"األىلع لإلعالم" يطالب القنوات والصحف واملواقع بتوفيق أوضاعها يف 
 )الوطن(

 التعليم
 رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة باملدارس والجامعات غًدا لسوء األحوال الجوية

 )بوابة األخبار(

تحويل نظام الدراسة للساعات وتقليص السنوات الدراسية ىلع طاولة "األىلع 
 )بوابة األهرام( للجامعات"

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/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4600646
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004514/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2375816.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375816.aspx
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 السياحة
 )بوابة األخبار( سفير بريطانيا بالقاهرة وزير الطيران املدني يستقبل

 الطرق واملواصالت
 )بوابة األهرام(توقف حركة املترو بالخط األول من عزبة النخل حتى املرج 

 طاألقبا
الشهر « العدل»واإلحالة لـ«.. األحوال الشخصية»الكنائس الثالث تتوافق ىلع 

 )املصري اليوم( املقبل

 أخرى
 ()الشروقبسبب األمطار.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء يف أطفيح بالجيزة 

ة ىلع حريق بمصنع بوليمرز لألرضيات سيارة للسيطر 15الحماية املدنية تدفع بـ
 )الشروق( بالعاشر من رمضان

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/3004420/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004420/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2375805.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375805.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474615
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474615
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022020&id=7c533641-f4ad-4bd3-b740-de886fc79cc5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022020&id=62a16eeb-4184-45c4-befc-44bb33daedbc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022020&id=62a16eeb-4184-45c4-befc-44bb33daedbc
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 )املصري اليوم( األمطار ُتغرق التجمع الخامس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474646
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474646
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 تطورات املشهد األمني
 )املصري اليوم( لحضور االستئناف« شهيد الشهامة»ملتهمين بقتل وصول محامين ا

 )مدى مصر( يد حبس خالد عزب.. والقبض ىلع اثنين بّثا قناتين فضائيتينتجد

 يوًما إضافيًّا ١٥النيابة العامة تقرر تمديد حبسه  -يف أول جلسة تجديد لباتريك 
 ق الشخصية()املبادرة املصرية للحقو

 (21)عربي معتقلين 8السلطات املصرية تنّفذ حكم اإلعدام بحق 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474745
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474745
https://madamasr.com/ar/2020/02/24/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/289812/
https://madamasr.com/ar/2020/02/24/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/289812/
https://eipr.org/press/2020/02/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-%D9%A1%D9%A5-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8B%D9%91%D8%A7?fbclid=IwAR1LlS5RFJwBEYi1YE18Vk5LDqGWnkP37DEcgUs8I0RhqCT391CtbsE_vY4
https://arabi21.com/story/1247571/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
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 العسكري شهدت املاتطور

وزير الدفاع يغادر إلى باكستان يف زيارة رسمية ىلع رأس وفد عسكري رفيع 
 )بوابة األخبار( املستوى

 )الجزيرة مباشر(جنود مصريين يف ليبيا  6مقتل 

السيسي يستقبل رؤساء أجهزة املخابرات املشاركين يف "املنتدى العربي 
 )بوابة األهرام( االستخباري" بالقاهرة

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/3004452/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004452/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.facebook.com/ajmubasher/videos/644682582932993/
https://www.facebook.com/ajmubasher/videos/644682582932993/
http://gate.ahram.org.eg/News/2375641.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375641.aspx
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 رسميًا: مصر توّقع عقد إنتاج الطائرات املسيرة القتالية محليًا مع بيالروسيا

 )الدفاع واألمن العربي( 

 )بوابة األهرام( وزيرا الزراعة والدولة لإلنتاج الحربي يفتتحان مؤتمر تحلية املياه

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://sdarabia.com/2020/02/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%91%d8%b9-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://gate.ahram.org.eg/News/2375613.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375613.aspx
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 تطورات املشهد السيناوي
إصابة جنديين من الجيش املصري، إثر استهداف عناصر تنظيم الدولة لهم -

لشيخ زويد" بسيناء“مدينة شرق  "نالخرافيي"بأسلحة القنص يف حاجز 

 
البرملان يوافق ىلع اتفاقية مساعدة بين مصر والواليات املتحدة بشأن شمال 

 )الشروق( سيناء

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/1231989089701965824/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1231989089701965824/photo/1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022020&id=317503e5-8811-462d-bd91-218a1ec46573
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022020&id=317503e5-8811-462d-bd91-218a1ec46573
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