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 رــمص
 March 2020 6||  042العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 تفاصيل مباحثات وزير الخارجية مع نظيره اإلماراتي  
 التحفظ السوداني استمرار لدعم إثيوبيا فى أزمة سد النهضة  
 قرار جمهوري بتعيين أعضاء بهيئة كبار العلماء باألزهر الشريف 
 أبو هشيمة ينضم للشعب الجمهوري: الصوت الواحد مش يف صالح مصر 
 أمريكيين عائدين من مصر بفيروس كورونا  3إصابة  
 القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بالبحر املتوسط  
 لضمان مياه النيل.. هل تلجأ مصر إلى الحرب؟  

 

 فى هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 موجز الصحافة

نشرة يومية ترصد بإيجاز أهم 
أخبار املشهد املصري يف 

 وتنشر روابطها.  الصحافة،

 : إعداد

 فريق الرصــد

 

، امينـمضو ،ات إعالميةـخدم"
 اتيةـدية ومعلومـارير رصـتقو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات السياسة الخارجية
 )بوابة األهرام(فاصيل مباحثات وزير الخارجية مع نظيره اإلماراتي ت

 )بوابة األهرام(السيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره الكوري الجنوبي 

 )بوابة األهرام( يشارك توقيع انضمام لبنان وفلسطين إلى عضوية أغادير شكري

 )بوابة األهرام(معهد الدراسات الدبلوماسية والسفارة الفرنسية بين مذكرة تفاهم 

 )بوابة األهرام(وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية سفير مصر يف طوكيو يلتقي 

 )بوابة األهرام(لالجئين الفلسطينيين لشكري يؤكد دعم مصر لجهود "األونروا" 

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/2379923.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379923.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379874.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379874.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379574.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379574.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2380178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2380178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379547.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379547.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379673.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2379673.aspx
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 (الشروق) ا مصر والسوداندول منه 8إثيوبيا تستدعي سفراءها يف 

 )الشروق( ملف سد النهضة مع السفراء األفارقة فى القاهرةيستعرض  شكري

 )الشروق( ثيوبيا فى أزمة سد النهضةإعم لداستمرار  السودانيخبيران: التحفظ 

 (الشروق)وقف السلطات الكويتية موزيرة الهجرة تثمن 

)اليوم  القاهرة والخرطوم ال عالقة له بسد النهضة سفيرينا فىإثيوبيا: استدعاء 
 السابع(

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=05032020&id=48903e21-535b-4256-a603-97a0bc8cafc6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=2914d423-a81b-4f7a-adf7-7f6389a71096
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=2914d423-a81b-4f7a-adf7-7f6389a71096
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=27b16199-f934-48bc-b673-0df975d47c90
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=27b16199-f934-48bc-b673-0df975d47c90
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=6a53b5aa-a264-4b61-87da-30acc6114d01
https://www.youm7.com/story/2020/3/6/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AF/4659609
https://www.youm7.com/story/2020/3/6/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AF/4659609
https://www.youm7.com/story/2020/3/6/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AF/4659609


2 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 2020 6 || 042العدد 

 

 

 

 

 

 

 (21عربي) حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن وفاة سعاد حسني

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/1250336/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
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 تطورات السياسة الداخلية
 بوابة األخبار() قرار جمهوري بتعيين أعضاء بهيئة كبار العلماء باألزهر الشريف

 األوقاف ترفع أسماء البنا والبلتاجي والهضيبي من مساجد القليوبية والبحيرة
 )الوطن(

 (الشروق) مرصد األزهر ملكافحة التطرف: نحن أولى بالرد عن اإلسالم

 )بوابة األهرام( أشخاص بسوهاج 4قطع أثرية بحوزة  108ضبط 

 (الشروق) لشعب الجمهوري: الصوت الواحد مش يف صالح مصرلأبو هشيمة ينضم 

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/3009988/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.elwatannews.com/news/details/4624286
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=08d522eb-71d9-4e3e-8f84-929ba3b361bd
http://gate.ahram.org.eg/News/2380017.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2380017.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=98fcca49-9133-48f6-820a-2336746edb1d
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 (الشروق) لتواصل مع القيادات السياسيةل« قواعد أدبية»تنسيقية شباب األحزاب: 

 )الوطن( سنوات 3فد: ترويج شائعات حول كورونا عقوبته السجن رئيس الو

 (املصري اليوم) «كورونا»رد حاسم من الحكومة بشأن تعطيل الدراسة بسبب 

 (مصر العربية) جنيه غرامة إلقاء القمامة واملخلفات بشوارع الجيزة 200

 

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=06032020&id=af4c0edb-c015-4df3-939b-6eb9ee8af5ef
https://www.elwatannews.com/news/details/4624595
https://www.elwatannews.com/news/details/4624595
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1478042
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1535035-200-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن( الوفد املصري يختتم مشاركة فعاليات مؤتمر "بيداك" يف كندا

 )الوطن(مليار يورو استثمارات البنك يف مصر  11"االستثمار األوروبي": 

 (الشروق) شاف حالة املصاب بكورونابعد اكتالبترول: املوقف يف حقل السالم آمن 

 )الشروق( العامليةشركات التعدين وزير البترول يبحث فرص االستثمار يف مصر مع 

 (اليوم السابع)الغاز للمصانع  مصدر حكومي: توقعات بخفض أسعار

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/4622669
https://www.elwatannews.com/news/details/4622669
https://www.elwatannews.com/news/details/4621736
https://www.elwatannews.com/news/details/4621736
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06032020&id=8b980918-c2ad-47f4-a8b1-e799c44c2b46
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=7691b2cf-0f9a-49a0-b707-07e29110d776
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=7691b2cf-0f9a-49a0-b707-07e29110d776
https://www.youm7.com/story/2020/3/6/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1/4658807
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )بوابة األخبار(هيكل ونظيره األردني: اإلعالم غير املسؤول أخطر من الوباء 

 (الشروق) لو وصل مصر هيموت من الضحك« كورونا»تامر أمين: 

 التعليم
 )بوابة األهرام( توقيع أول اتفاقية بين مصر وإيطاليا لرفع الكفاءة التقنية للمعلمين

 (مصر العربية) تؤجل تنفيذ الخطة السنوية إلخالء املدارس« التعليم»

 الصحة
 (الجزيرة) أمريكيين عائدين من مصر بفيروس كورونا 3إصابة 

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/3010256/1/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010256/1/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=00a7efa5-3f7b-4f07-8ff6-06461a10f5df
http://gate.ahram.org.eg/News/2380173.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2380173.aspx
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1535094-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 (املصري اليوم)إيجابية حالة كورونا بـ مصر 

 بوابة األخبار() دول 4املبلغ بها من « كورونا»تعلن التقصي حول حاالت « الصحة»

 كورونال ةعرضأكثر ر السن سنوات وكبا 5وزير الصحة األسبق: األطفال أقل من 
 (الشروق)

 )بوابة األخبار(وفد بريطاني يزور مستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد 

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/1478036
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010421/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-4-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032020&id=c72c567d-a0b0-4c6d-9edf-7c562dc8c881
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010304/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010304/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
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 السياحة
 (الشروق) ني ينفي مالمسة املواطنين للمسلة والكباش يف ميدان التحريرالعنا

 (اليوم السابع) عقب افتتاحه رسمياالسياحة تبدأ إضافة زيارة هرم زوسر لبرامجها 

 الطرق واملواصالت
 وابة األخبار()ب سقوط عجلة البوجي لقطار باملنيا

 أخرى
 (صر العربيةم) حبوب الغاللبة الثالثة انتحار جماعي يف الشرفية.. وفاة الطالب

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=05032020&id=85c65bf2-a0ac-476d-b441-690307ea3bc4
https://www.youm7.com/story/2020/3/6/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%87/4658962
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010325/1/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1535113-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9--%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84
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 العسكري املشهدتطورت 
 )بوابة األخبار( رية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بالبحر املتوسطالقوات البح

 مكانيات التصنيعيةاإلنتاج الحربي والداخلية تبحثان االستفادة من املنتجات واإل
 )بوابة األخبار(

بيالروسيا « بيالز»يشهدان توقيع عقد شراكة بين شركة راية و« العصار»و« جامع»
 )بوابة األخبار(

 )الوطن( وزير اإلنتاج الحربي يناقش مع سفيرة البرتغال سبل تعميق التعاون

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/3010316/1/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010316/1/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010107/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010394/1/-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B2--%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4624979
https://www.elwatannews.com/news/details/4624979
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 )بوابة األخبار(القوات املسلحة تنظم االحتفالية الثانية عشر لطلبة الجامعات 

 (زيرةالج) لضمان مياه النيل.. هل تلجأ مصر إلى الحرب؟

 

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/3010310/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010310/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/6/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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اكة عقد توقيع يشهدان «العصار»و «جامع» كة بير   شر  9 ......................... األخبار( )بوابة بيالروسيا «بيالز»و راية شر

ة مع يناقش الحرت    اإلنتاج وزير تغال سفير  9 ....................................................... )الوطن( التعاون تعميق سبل الي 

 10 ................................................ األخبار( وابة)ب الجامعات لطلبة عشر  الثانية االحتفالية تنظم المسلحة القوات

 10 ........................................................................... )الجزيرة( الحرب؟ إىل مرص تلجأ هل النيل..  مياه لضمان
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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