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 السيسي يستقبل رئيس البرملان النمساوي  
 وليست ثورة « فورة مأساوية» 2011ث يف عام أبو الغيط: ما حد 
 وعقدها بعد رمضان« كورونا»أبو الغيط: تأجيل القمة العربية بسبب  
 السيسي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية  
 الفريق أول محمد زكي يلتقي وزيرة القوات املسلحة الفرنسية 
 مصر: حبس شركة فرنسية تزّود مصر بأنظمة اتصاالت باألقمار االصطناعية  
 املصرية األولى لدى أملانيا MEKO-A200استمرار أعمال بناء فرقاطة  

  
  
  
  

 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 رئيس البرملان النمساوي

 )بوابة األخبار( الحوار السياسيبالخارجية : مصر حريصة ىلع حل األزمة الليبية 

 )بوابة األخبار(عالقات اليبحث مع رئيس البرملان النمساوي سبل دعم « مدبولي»

 )بوابة األهرام(مساعد وزير الخارجية للشئون األمريكية تستقبل وفدا كنديا 

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/2378638.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378638.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008607/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008607/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9---%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008410/1/-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008410/1/-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2378761.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378761.aspx
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 )بوابة األهرام( نظيره البحريني وزير الخارجية يستقبل

 )الشروق( للعملية التفاوضيةشكري: عدم حضور إثيوبيا بواشنطن انتقاص 

شكري: مصر أبدت مرونة يف مفاوضات سد النهضة وقبلت جدول امللء املقترح 
 )الشروق(من إثيوبيا 

 )الشروق( وليست ثورة« فورة مأساوية» 1201أبو الغيط: ما حدث يف عام 

 )الشروق(وعقدها بعد رمضان « كورونا»أبو الغيط: تأجيل القمة العربية بسبب 

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/2378828.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378828.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=098dc2c8-ce8f-4abd-a33d-6bf3ef9c355c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=098dc2c8-ce8f-4abd-a33d-6bf3ef9c355c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=5f074133-3870-43ed-8faa-212e1348e571
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=5f074133-3870-43ed-8faa-212e1348e571
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=93266b1e-404c-4f8b-9a25-c409576e42df
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=93266b1e-404c-4f8b-9a25-c409576e42df
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=5b29baa4-8f04-4283-84be-ec33d054b7ae
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=5b29baa4-8f04-4283-84be-ec33d054b7ae
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 )بوابة األخبار(وزيرة الصحة تتلقى دعوة لحضور احتفال الصين باالنتصار ىلع كورونا 

والتدخالت التركية «.. صعبة»للجامعة العربية أبو الغيط: سنواتي كأمين عام 
 )الشروق( «مزعجة»

  

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/3008448/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008448/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=237b0945-35cc-43af-9e55-9980676c8abe
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=237b0945-35cc-43af-9e55-9980676c8abe


3 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 2020 3 ||039العدد 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار( شخًصا قبل توليهم مناصب قيادية باملحليات 65تدريب 

 األخبار()بوابة عالن نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة املهندسين إ

 )بوابة األهرام(املطارات املصرية ترفع درجات االستعداد القصوى ملواجهة كورونا 

مستقبل وطن" تعقد اجتماعها األول عقب إعادة “بـ أمانة العمل الجماهيري 
 )بوابة األهرام(تشكيلها 

 )بوابة األهرام(تغيير مسمى قانون نواب املحافظين 

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/3008534/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-65-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008534/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-65-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008540/1/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2378771.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378771.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378814.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378814.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378628.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378628.aspx
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 املنوفيةبلرئيس مجلس الوزراء بشأن توقف مشاريع الصرف الصحي طلب إحاطة 
 )بوابة األهرام(

 )الشروق( تعديالت قانون مكافحة غسل األموالتوافق ىلع « تشريعية النواب»

  

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/2378575.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=483b556a-1d73-4cb7-a9ed-c2b3ebec8f78
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=483b556a-1d73-4cb7-a9ed-c2b3ebec8f78
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )املصري اليوم( «التعويم»لعضو املنتدب ألسمنت سيناء: الصناعة تمر بأزمات منذ ا

 )بوابة األهرام( مليار دوالر 45.51ارتفاع االحتياطي النقدي إلى 

 )الشروق( وزير البترول يشارك يف القمة الدولية لوزراء التعدين يف تورونتو

 )الشروق( 2018% منذ 25الغرف التجارية: انخفاض أسعار الحديد بما يزد ىلع 

 لشروق()ا% تراجعا يف صادرات الحديد والصلب واألسمنت خالل يناير 24

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/1476856
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476856
http://gate.ahram.org.eg/News/2378749.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378749.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=36747677-ceaa-4133-9b10-8fea9ea4369d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032020&id=36747677-ceaa-4133-9b10-8fea9ea4369d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=96b50a42-6db9-470c-8d7f-50bc8b714bb7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=96b50a42-6db9-470c-8d7f-50bc8b714bb7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=c40459aa-5f25-4065-9c83-f61ce5cc4cf9
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 )الوطن( %56"البترول": الصحراء الغربية أكبر منطقة تنتج الزيت الخام يف مصر بـ 

 )الشروق(بنوك  6لليوم السادس ىلع التوالي.. الدوالر يرتفع يف 

 )الوطن(مليار جنيه  7.5"املالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 

بقة الشركات بمؤتمر االستثمار بدبي فوز شركة مصرية بتصفيات مؤهلة ملسا
 )الوطن(

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/4617077
https://www.elwatannews.com/news/details/4617077
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=38a2305d-2241-4ddc-90a4-d4ce05cf70c2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032020&id=38a2305d-2241-4ddc-90a4-d4ce05cf70c2
https://www.elwatannews.com/news/details/4617167
https://www.elwatannews.com/news/details/4617167
https://www.elwatannews.com/news/details/4617254
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 (21)عربي ات اإلعالمية بمصر خالل الشهر املاضيانتهاكا ضد الحري 39

 )الوطن( ما بين كورونا وسوريا وليبيا وسد النهضة.. الحوار الكامل لوزير الخارجية

 )بوابة األهرام( أسامة هيكل يستقبل السفير الياباني بالقاهرة

 )الوطن( أصوات إخوانية يف الكويت تحاول ضرب العالقات مع مصرالديهي: هناك 

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/1249509/39-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%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%D8%B6%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/4618145
https://www.elwatannews.com/news/details/4618145
http://gate.ahram.org.eg/News/2378696.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378696.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4617542
https://www.elwatannews.com/news/details/4617542
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 التعليم
 )الوطن( "ال تأخذوا معلوماتكم من جروبات األمهات"شوقي يواجه شائعات كورونا: 

 الصحة
 )املصري اليوم( «كورونا»من مخالطي املصاب بـ 1500تفحص « الصحة»

 مشتبه يف إصابتها بالكورونا« سيدة دنماركية»تعلن سلبية عينة لـ« الصحة»
 )بوابة األخبار(

)بوابة  طلب إحاطة بشأن نقص زراعة القوقعة باملستشفيات الحكومية
 األهرام(

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/4618130
https://www.elwatannews.com/news/details/4618130
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476877
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476877
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008242/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://gate.ahram.org.eg/News/2378549.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378549.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378549.aspx
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 لوطن()ا وزيرة الصحة تخضع للفحص واإلجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين

 )بوابة األهرام( سائحا 1116استعدادات طبية مكثفة بميناء بورسعيد الستقبال 

 السياحة
 )املصري اليوم( يمه الخميس املقبلافتتاح هرم زوسر بسقارة بعد ترم«: اآلثار»

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/4618160
http://gate.ahram.org.eg/News/2378773.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2378773.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476922
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476922
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 الطرق واملواصالت
 )الوطن( وزير النقل يتابع تنفيذ املرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

 الزراعة
 )مدى مصر( مقترح لتحرير أسعار األسمدة ودعم نقدي مؤقت للفالحين

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/4618154
https://www.elwatannews.com/news/details/4618154
https://madamasr.com/ar/2020/03/02/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
https://madamasr.com/ar/2020/03/02/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
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 العسكري شهدت املاتطور
 )بوابة األخبار(يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية  السيسي

 )بوابة األخبار( الفريق أول محمد زكي يلتقي وزيرة القوات املسلحة الفرنسية

 "العصار" يبحث مع سفير البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون فى مجاالت التصنيع
 )اليوم السابع(

 )املصري اليوم( هضمي بمستشفى القبةخبير يف جراحة مناظير الجهاز ال

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/3008271/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008271/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008341/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008341/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89/4655251
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1476629
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 )الدفاع العربي( االصطناعيةباألقمار  اتصاالتبأنظمة  مصرشركة فرنسية تزّود 

 )بوابة الدفاع(مع نظيرتها األمريكية  مشتركًاالقوات الخاصة املصرية تنفذ تدريبا 

مع إيطاليا، واستمرار أعمال بناء  FREMMمصر تقترب من توقيع عقد فرقاطتي 
 )الدفاع العربي( املصرية األولى لدى أملانيا A200-MEKOفرقاطة 

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%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/
http://sdarabia.com/2020/02/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/
http://www.defense-arabic.com/2020/02/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%8A-fremm-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7/
http://www.defense-arabic.com/2020/02/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%8A-fremm-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7/
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 سيناويتطورات املشهد ال
 م:2020فبراير  26يف 

جنود أخرين، يف تفجير عبوة  3عن مقتل ضابط برتبة مقدم و وكالة أعماقأعلنت -
 ناسفة عليهم قرب منطقة "كرم القواديس".

 م:2020فبراير  27يف 

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية عن إعطاب مدرعة للجيش -
 قرب ميناء "رفح" يف 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/1232672987129798663
https://twitter.com/Oded121351/status/1232672987129798663
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 م:2020فبراير  29يف 

عن مقتل جندي من الجيش املصري بعد إطالق النار علية يف  وكالة أعماقأعلنت -
 منطقة "أبو غيضة" جنوب مدينة "رفح".

كما أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة عن أسر شخص يدعي سعيد شنارة -
 بدعوى أنه يعمل لصالح قوات الجيش املصري، وتم قتله.

 
 

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/1233660498299801600
https://twitter.com/Oded121351/status/1233660498299801600
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 7 ......................................... )الوطن(يالخارجيةيلوزيريالكامليالحواريالنهضة..ييوسديوليبيايوسوريايكورونايبير ييما

يييستقبليهيكليأسامة ييالسفبر  
 7 .................................................................... األهرام(ي)بوابةيبالقاهرةياليابات 

:ي ييإخوانيةيأصواتيهناكيالديه   
 
بيتحاوليالكويتيف  7 ..................................... )الوطن(يمرصيمعيالعالقاتيض 
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 8 ..................................................................................................................................... التعليم

ي  
ر
 8 ........................................... )الوطن(ياألمهات"يجروباتيمنيمعلوماتكميتأخذواي"اليكورونا:ييشائعاتييواجهيشوف

 8 ..................................................................................................................................... الصحة

ييمني1500يتفحصي«الصحة»  8 ..................................................... اليوم(ي)المرصيي«كورونا»بـيالمصابيمخالط 

ييمشتبهي«دنماركيةيسيدة»لـيعينةيسلبيةيتعلني«الصحة»  
 
 8 .................................. األخبار(ي)بوابةيبالكورونايإصابتهايف

 8 ............................................... األهرام(ي)بوابةيالحكوميةيفياتبالمستشيالقوقعةيزراعةينقصيبشأنيإحاطةيطلب

 9 ............................................ )الوطن(يبكير ييمطاريوصولهايفوريالوقائيةيواإلجراءاتيللفحصيتخضعيالصحةيوزيرة

 9 ................................................ األهرام(ي)بوابةيسائحاي1116يالستقباليبورسعيديبميناءيمكثفةيطبيةياستعدادات

 9 ................................................................................................................................... السياحة

 9 ................................................ اليوم(ي)المرصييالمقبليالخميسيترميمهيبعديبسقارةيزوشيهرميافتتاحي«:اآلثار»

 10 ................................................................................................................... الطرقيوالمواصالت

ويالثالثيالخطيمنيالرابعةيالمرحلةيتنفيذييتابعيالنقليوزير  10 ......................................................... )الوطن(يللمبر

 10 ................................................................................................................................... الزراعة

ح  10 ....................................................... مرص(ي)مدىيللفالحير ييمؤقتينقدييودعمياألسمدةيأسعاريلتحريريمقبر

 11 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

ي  11 ........................................................................... األخبار(ي)بوابةيالفرنسيةيالجيوشيوزيرةييستقبليالسيس 

ييمحمديأوليالفريق ييزك   
 11 .................................................... األخبار(ي)بوابةيالفرنسيةيالمسلحةيالقواتيوزيرةييلتقر

ييمعييبحثي"العصار" ييالتعاونيتعزيزيسبليوالهرسكيالبوسنةيسفبر
 
 11 ..................... السابع(ي)اليوميالتصنيعيتيمجاالييف

ي ييخببر  
 
ييجراحةيف ييالجهازيمناظبر ييالهضىم   11 ........................................................ اليوم(ي)المرصييالقبةيبمستشق 

كة (ي)الدفاعياالصطناعيةيباألقمارياتصاالتييبأنظمةيمرصيتزّوديفرنسيةيشر  12 ................................................ العرتر 

ييتدريبايتنفذيالمرصيةيالخاصةيالقوات
ً
كا تهايمعيمشبر  12 ............................................... الدفاع(ي)بوابةياألمريكيةينظبر

بيمرص ييعقديتوقيعيمنيتقبر  
يلدىياألوليالمرصيةيMEKO-A200يفرقاطةيبناءيأعماليواستمراريإيطاليا،يمعيFREMMيفرقاطنر

(ي)الدفاعيألمانيا  12 ...................................................................................................................... العرتر 

 13 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

ي  
 
ايري26يف  13 ...................................................................................................................... م:ي2020يفبر

ييأخرين،يجنودي3ويمقدميبرتبةيضابطيمقتليعنيأعماقيوكالةيأعلنت-  
 
ييف ي"كرميمنطقةيقربيعليهميناسفةيعبوةيتفجبر

 13 .................................................................................................................................. القواديس".ي

ي  
 
ايري27يف  13 ...................................................................................................................... م:ي2020يفبر

يي"رفح"يميناءيقربيللجيشيمدرعةيإعطابيعنياإلسالميةيالدولةيلتنظيميالتابعةيأعماقيوكالةيأعلنت-  
 
 13 ............ سيناء.ييف

ي  
 
ايري29يف  14 ...................................................................................................................... م:ي2020يفبر

ييعليةيالناريإطالقيبعديالمرصيييشالجيمنيجندييمقتليعنيأعماقيوكالةيأعلنت-  
 
يمدينةيجنوبيغيضة"ي"أبويمنطقةيف

 14 ................................................................................................................................... "رفح".ي

ييشخصيأشيعنيالدولةيلتنظيميالتابعةيأعماقيوكالةيأعلنتيكما- يقواتيلصالحييعمليأنهيبدعوىيشنارةيسعيدييدع 

 14 ........................................................................................................... قتله.ييوتميالمرصي،يالجيش
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