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 السيسي يسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي لرئيس جنوب إفريقيا  
ينظر تعديالت قانون الصندوق السيادي.. يحصن عقوده من « النواب» 

 الطعن القضائي 
 ب" تهاجم سياسات البنوك: بتجزر الصّناع واملستثمرين "صناعة النوا 
 اإلفتاء املصرية تحذر من مشاهدة "قيامة أرطغرل" و"وادي الذئاب"  
 الجيش املصري يعلن مقتل وإصابة سبعة من عناصره  
 اتهامات إيطالية ملصر بانتهاك حقوق باحث مصري 

 

  
  
  

 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

 كيالمرصد التر

 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
السيسي يعود إلى الوطن قادما من أديس أبابا بعد مشاركته بأعمال القمة 

 )بوابة األهرام( اإلفريقية

الجوازات الدبلوماسية بين "النواب يوافق ىلع اتفاقية اإلعفاء املتبادل لحاملي 
 بوابة األخبار() مصر والتفيا

 الجزيرة() "نتنياهو بريموت والسيسي يقبل األيادي".. املغرب يثور ضد صفقة القرن

لتكون دولة رائدة يف مجال  السفير األمريكي: واشنطن تبني جسورا قوية مع مصر 
 )الشروق( ةالطاق

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/2369661.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2369661.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996230/1/%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=7d1aaa40-c01e-4a23-8ef9-e906c99133a2
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)بوابة مشاورات بين مصر والسويد لتبادل الرؤى حول القضايا اإلقليمية والدولية 
 األخبار(

 الشروق() ليبياالتدخالت األجنبية يف ىلع منع  اأفريقي دولسامح شكري: اتفاق 

 )الشروق(نس والجزائر ىلع مناصبهم السيسي يهنى رؤساء موريتانيا وتو

 )الشروق(السيسي يسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي لرئيس جنوب إفريقيا 

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/2996238/1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996238/1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996238/1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=86ac30ee-84fb-4c10-bc2e-859455fa67fd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=1245f1e6-f24a-4f0c-885b-74bd5b9d3974
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=1245f1e6-f24a-4f0c-885b-74bd5b9d3974
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=7e16429d-e91c-4eda-81bd-048f27935360
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=7e16429d-e91c-4eda-81bd-048f27935360
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عضو باملصري للشؤون الخارجية: ما يحدث يف ليبيا يعكس مؤامرة لتقسيم الدول 
 )الشروق(العربية 

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل حاضرة يف قلوب وضمائر الدول اإلفريقية 
 )الشروق(

  

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=09022020&id=6a13d396-05bc-4127-93d6-5a5d8a51fe1e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=6a13d396-05bc-4127-93d6-5a5d8a51fe1e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=ae17d461-f5a8-483e-ad55-06961b9fd27f
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 تطورات السياسة الداخلية
ينظر تعديالت قانون الصندوق السيادي.. يحصن عقوده من الطعن « النواب»

 )مدى مصر( القضائي

 سنوات 10البرملان يوافق ىلع طرح حق استغالل ساحات انتظار لشركات أو أفراد 
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األهرام( البرملان يوافق ىلع عدد من االتفاقيات واملنح

 الشبابب.. محدش بيهتم سيسيبرملاني يهدد باالستقالة: الزم أقابل ال
 )الوطن(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/02/09/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%a9-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/02/09/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%a9-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996218/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2369569.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2369569.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4568303
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 )الشروق( ار املوقوف عن العمل بسبب محمد رمضان: ألتمس من الوزير إعادتيالطي

 )الوطن(البرملان يوافق ىلع تعديالت قانون حماية اآلثار 

 )الوطن(سنوات.. البرملان يقر شروط عمل "السايس"  3جنيه ورخصة  2000رسوم 

 )الوطن(البرملان يوافق ىلع منحة أمريكية لتحفيز التجارة واالستثمار يف مصر 

 )الوطن(طلب إحاطة عن انتشار التسول يف مصر 

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=09022020&id=d771e74c-5513-41f6-9436-54055a499873
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=d771e74c-5513-41f6-9436-54055a499873
https://www.elwatannews.com/news/details/4568905
https://www.elwatannews.com/news/details/4568905
https://www.elwatannews.com/news/details/4568210
https://www.elwatannews.com/news/details/4568210
https://www.elwatannews.com/news/details/4568258
https://www.elwatannews.com/news/details/4568258
https://www.elwatannews.com/news/details/4567747
https://www.elwatannews.com/news/details/4567747
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 )الوطن(ؤون عربية النواب" تناقش ملف األمن املائي العربي "ش

 )الوطن(تربيطات حزبية لتشكيل قوائم انتخابية "وطنية" ملجلس النواب 

برملاني: الدولة بتدعم فرجة التليفزيون للمواطن وسايبة رجال الصناعة.. وشاكر 
 )مصر العربية( يرد

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/4567639
https://www.elwatannews.com/news/details/4567639
https://www.elwatannews.com/news/details/4565521
https://www.elwatannews.com/news/details/4565521
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1532224-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%AD--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1532224-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%AD--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )الوطن("صناعة النواب" تهاجم سياسات البنوك: بتجزر الصّناع واملستثمرين 

)بوابة  مليار جنيه 57وزير الكهرباء: املبالغ املستحقة للوزارة لدى الشركات بلغت 
 األهرام(

 رام()بوابة األه "موازنة النواب" تناقش مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مصر

)بوابة  مصر واألردن مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين 858.3التمثيل التجاري: 
 األخبار(

اتفاق تسوية للمستحقات املتأخرة  34"املالية" و"التجارة والصناعة" يوقعان 
 )بوابة األهرام( للمصدرين

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/4567546
https://www.elwatannews.com/news/details/4567546
http://gate.ahram.org.eg/News/2369345.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2369345.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2369345.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2369699.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996308/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A--858.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996308/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A--858.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996308/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A--858.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2368893.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2368893.aspx
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 )الوطن( "البترول" تعلن زيادة إنتاج الغاز ألكثر من مليون قدم مكعب يوميا

 )الوطن(تراجع الحديد  انخفاض أسعار الخامات يقود

 )الشروق( 2019مليار جنيه أرباحنا يف  8.6رئيس بنك مصر: 

 )املصري اليوم( تنتظر إتمام صفقة فودافون ملحاسبتها« الضرائب»مصادر: 

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/4567195
https://www.elwatannews.com/news/details/4567195
https://www.elwatannews.com/news/details/4568405
https://www.elwatannews.com/news/details/4568405
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022020&id=f900f9f4-e062-4cc5-a669-efc6bad6146d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022020&id=f900f9f4-e062-4cc5-a669-efc6bad6146d
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855
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 )الوطن(طلعت مصطفي  عمرو القاضي نائبا لـ هشام

 ()اليوم السابع والبيئة يواصالن اجتماعات ملف تدوير املخلفات الحربي اإلنتاجوزيرا 

 مليار جنيه أبريل املقبل 15مارات الجديد باستث بالواديتنفيذ أكبر مصنع فوسفات 
 )اليوم السابع(

 

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/4567876
https://www.elwatannews.com/news/details/4567876
https://www.youm7.com/story/2020/2/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/4625129
https://www.youm7.com/story/2020/2/10/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/4623456
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

ء رشوان: تقديم طلب استعجال للنائب العام لفتح التحقيق يف بالغ أمين ضيا
 )بوابة األهرام(الصندوق 

 )الوطن( حفظ التحقيق يف شكوى "الوطنية لإلعالم" ضد بكري

 التعليم
 )الوطن( طلب إحاطة يف البرملان بشأن نتائج امتحانات ثانية ثانوي

 الصحة
 )اليوم السابع( كورونا" ال عالقة لها بالصين“بـ الصحة العاملية تحذر من إصابات 

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/2369273.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2369273.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4568180
https://www.elwatannews.com/news/details/4568180
https://www.elwatannews.com/news/details/4564792
https://www.elwatannews.com/news/details/4564792
https://www.youm7.com/story/2020/2/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7/4625131
https://www.youm7.com/story/2020/2/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7/4625131
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 السياحة
 )بوابة األهرام( وزير السياحة واآلثار يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير

 الطرق واملواصالت
 )الشروق( قطار مترو للخط الرابع 25وزارة النقل تعيد طرح مناقصة شراء 

 الزراعة
 اليوم()املصري  وزارة الزراعة توضح حقيقة دخول الجراد إلى مصر

 أخرى
 )الجزيرة( ب"اإلفتاء املصرية تحذر من مشاهدة "قيامة أرطغرل" و"وادي الذئا

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/2369591.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2369591.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=3fd6274f-a63e-4500-a81b-0b6e4844717b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022020&id=3fd6274f-a63e-4500-a81b-0b6e4844717b
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469894
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8
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 العسكري شهدت املاتطور
 )الجزيرة( اء.. الجيش املصري يعلن مقتل وإصابة سبعة من عناصرهاشتباكات بسين

 )بوابة األخبار(« G5»اع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس مصر تستضيف اجتم

 )الوطن( سنوات ىلع رحيل "رجل العبور" 9سعد الدين الشاذلي.. 

 )مدى مصر(مصر تشتري سفًنا حربية إيطالية «.. ريجيني»رغم 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996220/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3--G5-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996220/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3--G5-
https://www.elwatannews.com/news/details/4568857
https://www.elwatannews.com/news/details/4568857
https://madamasr.com/ar/2020/02/09/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%a9-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/02/09/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%a9-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
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 تطورات املشهد األمني
 )بوابة األخبار( السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

 (21)عربي لغات 6دولة وُيترجم إلى  15"الهتك".. فيلم مصري ُيعرض بـ 

 )مدى مصر( اتهامات إيطالية ملصر بانتهاك حقوق باحث مصري

 )الجزيرة( ضابط شرطة مصري يصفع مسؤولة آثار بسبب كوب شاي

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/2996235/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996235/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://arabi21.com/story/1243786/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%80-15-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://madamasr.com/ar/2020/02/09/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%a9-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
https://madamasr.com/ar/2020/02/09/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%a9-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%8A
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