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 رــمص
 March 2020 11||  045العدد ||  يف الصحافة نشرة يومية ترصد أهم أخبار الشأن املصري

 

 رئيس املخابرات يسلم رسالة تهنئة من السيسي لرئيس جنوب السودان  
 وزير الري: أبي أحمد أقسم أمام السيسي بعدم إضرار مصر.. فين ده؟  
ـ  200جدل حول رفع رسوم املزرعة السمكية من    5000جنيه ل
 ملاذا يفرط السيسي يف إرث مصر التاريخي بصناعة النقل البحري؟  
 ثة عاملًيا يف واردات السالح تقرير: مصر الثال 
 ترحيل بيسان عدوان.. وجه آخر لقمع السلطة  
 مطالبات باإلفراج عن املعتقلين يف مصر بسبب كورونا  

 

 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

بإيجاز أهم نشرة يومية ترصد 
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 رئيس املخابرات يسلم رسالة تهنئة من السيسي لرئيس جنوب السودان 

 األخبار(

 )بوابة األخبار(يف استقباله « بن علوي»سامح شكري يصل سلطنة ُعمان.. و

 )بوابة األخبار( تدعو إلى تحري الدقة قبل نشر فيديوهات تخصها« الخارجية»

 )الشروق( ؟السيسي بعدم إضرار مصر.. فين دهوزير الري: أبي أحمد أقسم أمام 

  

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/3012894/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012894/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012894/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012791/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86..-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012791/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86..-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012914/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012914/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=fcc5318c-47b5-4ede-871f-8dfd6f3595f6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=fcc5318c-47b5-4ede-871f-8dfd6f3595f6


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 March 11 || 045العدد 

2020 

 

 

 

 

 

 

 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األخبار(« مستقبل وطن»رئيس املحكمة الدستورية األسبق يتولى رئاسة 

 )بوابة األخبار( السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير االتصاالت

 بة األخبار()بوارئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة الخميس املقبل 

 )املصري اليوم( «النور»املفتي: فوائد البنوك ليست ربوية.. وانسحاب نائب 

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/3012773/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012773/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012818/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012818/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012716/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%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%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-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1584687
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1584687
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 الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة
 )بوابة األهرام(

 )اليوم السابع( حصاًنا 41وزير الزراعة فى البرملان بسبب نفوق 

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/2381962.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/3/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-41-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/4664968
https://www.youm7.com/story/2020/3/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-41-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/4664968
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األهرام( مسئول رقابي يحذر من طرح بنك القاهرة فى الوقت الحالي

 )الشروق( 0500لـ جنيه  200عة السمكية من جدل حول رفع رسوم املزر

 )الشروق(% 100املالية: من املتوقع زيادة مخصصات التعليم والصحة بنسبة 

 )الشروق( 2020شركات بنهاية  3رئيس البورصة: طرح 

 )الشروق(: نستهدف خفض عبء الدين العام ىلع الدولة السياديصندوق مصر 

 )املصري اليوم(% يف فبراير 1.9البنك املركزي: التضخم األساسي يف مصر 

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/2382214.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2382214.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=9389c064-534f-491e-8503-70dd067c8e6a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=9389c064-534f-491e-8503-70dd067c8e6a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=205d42f1-d399-46f6-91f1-714b29488412
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=205d42f1-d399-46f6-91f1-714b29488412
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=8f6f4e7a-8d16-48a6-aa4f-3a67c33b4e0c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=8f6f4e7a-8d16-48a6-aa4f-3a67c33b4e0c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=2aa31be4-6664-4fe2-b520-0746431b49ad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=2aa31be4-6664-4fe2-b520-0746431b49ad
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1584574
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1584574
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 (21)عربي ملاذا يفرط السيسي يف إرث مصر التاريخي بصناعة النقل البحري؟

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/1251614/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
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 يحور املجتمعتطورت امل
 اإلعالم

 )املصري اليوم( مكرم محمد: فيروس كورونا ضعيف.. والصبر هو الحل ملواجهته

 )الشروق( وزير اإلعالم: نحتاج إلى جيل جديد من الصحفيين يف املجال العلمي

 التعليم

 )بوابة األخبار( وزير التعليم العالي يستقبل سفير غينيا االستوائية بالقاهرة

 الصحة

 )الوطن( وزيرة الصحة: وصول أول دفعة للكواشف السريعة عن فيروس كورونا اليوم

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/1584576
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1584576
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032020&id=9249adfb-2edf-4c9d-a84d-5e6861523b8a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032020&id=9249adfb-2edf-4c9d-a84d-5e6861523b8a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012799/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012799/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4636199
https://www.elwatannews.com/news/details/4636199
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 ة: مصري مصاب بكورونا قادم من نيويوركتواجد يف مصر قبل أمريكا.. السعودي
 )الشروق(

 السياحة

 )بوابة األخبار(« كورونا»السياحة املصرية لم تتأثر بـ«: العناني»

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=11032020&id=e8ebf0ab-90c4-47c3-843c-fb43ccee17aa
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012770/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012770/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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 العسكري املشهدتطورت 
 )رصد( تقرير: مصر الثالثة عاملًيا يف واردات السالح

يبحث مع رئيس أركان القوات املسلحة الكاميرونية التعاون يف التصنيع « العصار»
 )بوابة األخبار( العسكري

 القوات املسلحة تقيم مهرجاناً رياضيًا احتفااًل بيوم الشهيد واملحارب القديم
 )الشروق(

 )الشروق( وزيرة الهجرة: نسعى لربط املصريين يف الخارج بجذورهم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://rassd.com/478645.htm
https://rassd.com/478645.htm
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012533/1/-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%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%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012533/1/-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%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%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=2682dbe6-46be-4f07-bce7-125a7a491868
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=c17221ce-dc31-4c3a-b64e-79c0372b06f6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=c17221ce-dc31-4c3a-b64e-79c0372b06f6
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 )صدى البلد( ان يلتقي نظيره الكاميروني لبحث التعاون الثنائيرئيس األرك

 مستشفى املعادي العسكري يستضيف خبيرا عامليا يف أمراض الدم وزرع النخاع
 )املتحدث العسكري(

  

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/4206843
https://www.elbalad.news/4206843
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1237666007633838080
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 تطورات املشهد األمني
 )الشروق( العليميألف جنيه لزياد  20الحبس سنة وغرامة 

 ()العربي الجديد ترحيل بيسان عدوان.. وجه آخر لقمع السلطة

 )الجزيرة( مطالبات باإلفراج عن املعتقلين يف مصر بسبب كورونا

 
 

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=10032020&id=ccc5049e-5244-4d74-8e1e-37bac25c4640
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032020&id=ccc5049e-5244-4d74-8e1e-37bac25c4640
https://www.alaraby.co.uk/culture/2020/3/2/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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