
 رــمص

                                

 موجز الصحافة

 
 February 2020 13||  0026العدد ||  نشرة يومية || ترصد أهم أخبار الشأن املصري

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440, 

info@almarsad.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس البرملان األوربي يطالب السلطات املصرية باإلفراج عن باتريك جورج  
 مصادر: مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة ليست األخيرة  
 « البيروقراطية»برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد يستهدف  
 تعبير أساس الثقة بين الدولة واملواطنينوزير اإلعالم: حرية الرأي وال 
 قضاء وقدرللتأكد أنها التحقيقات يف حادث وفاة اللواء حسن الجندي   
 أيام بسبب اإلهمال الطبي 4.. وفاة معتقل مصري كل 2020منذ بداية  

  
  
  
  

 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

جاز أهم نشرة يومية ترصد بإي
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

 صد العبريالمر

 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
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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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
 الجزيرة() رئيس البرملان األوربي يطالب السلطات املصرية باإلفراج عن باتريك جورج

 )مدى مصر( مصادر: مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة ليست األخيرة

 )بوابة األخبار( مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف ثكنة عسكرية للجيش الجزائري

يستقبل وفد مجموعة الصداقة الفرنسية املصرية بمجلس الشيوخ  السيسي
 بوابة األخبار() الفرنسي

 عاما 15سنايف: تونس تعود لعضوية اتحاد املقاولون العرب بعد انقطاع دام 
 )بوابة األهرام(

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%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%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://madamasr.com/ar/2020/02/12/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-12-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86/
https://madamasr.com/ar/2020/02/12/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-12-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998078/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998078/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998021/1/%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%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89
http://gate.ahram.org.eg/News/2370955.aspx
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 )بوابة األهرام( سنوات 10تجديد استضافة مصر ملقر "الكاف" ملدة 

  

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/2370740.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370740.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 الجزيرة() اتهام رجل أعمال بارز بالتزوير يف انتخابات تكميلية بالبرملان املصري

 )بوابة األهرام(تشيد بدور رجال القوات املسلحة « اقتراحات النواب»

)بوابة وزارة التجارة تسقط عضوية علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية 
 األهرام(

 )الشروق( ري ملبارك لم تشوبه شائبةمصطفى الفقي: التاريخ العسك

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%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://gate.ahram.org.eg/News/2370792.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370792.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370914.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370914.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370914.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=655aac9e-33b7-4925-b32f-6adbbee25dea
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=655aac9e-33b7-4925-b32f-6adbbee25dea
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 )الوطن( ن من معاش تكافل وكرامة"اقتراحات النواب" توصي بإعادة املحذوفي

 )الوطن( الحكومة توافق ىلع بيع مخزون العمالت الفضية غير األثرية امللغاة

 

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/4574696
https://www.elwatannews.com/news/details/4574696
https://www.elwatannews.com/news/details/4574459
https://www.elwatannews.com/news/details/4574459
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 تطورات املشهد االقتصادي
محيى الدين يدعو لتبنى سياسة عاجلة ملنع تحول مشكلة الديون إلى أزمة 

 )الشروق( طاحنة

بوابة ) يعقد اجتماعا مع طارق عامر لبحث إجراءات االستقرار النقدي السيسي
 األخبار(

بوابة ) وزير البترول يستقبل نائب رئيس توتال الفرنسية ورئيس شركة إير برودكت
 األخبار(

 هرام()بوابة األ جنيهمليار  6.2البورصة تفقد 

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=12022020&id=f14d740f-f5d2-4698-a750-8816fb1c48b0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022020&id=f14d740f-f5d2-4698-a750-8816fb1c48b0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998019/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998019/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998004/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998004/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2370773.aspx
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)بوابة وزير البترول يوقع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بخليج السويس 
 األخبار(

 )بوابة األخبار( األمريكية« بكتل»وزير البترول يستقبل رئيس شركة 

 بوابة األخبار() «هيوزكر بي»اجتماع مشترك بين وزير البترول ورئيس شركة 

 )بوابة األهرام(مليون جنيه.. سقوط موظفين بهيئة بريد مطروح  69مليار وب

 )بوابة األهرام( ٢٠٢٠خالل  مصرمليارات جنيه بالشبكة يف  ٤ أورانج مصر: ضخ

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/2997973/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997973/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997973/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997932/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997932/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997904/1/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9--%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2--%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2370986.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370986.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370983.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2370983.aspx
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 )الوطن( مذكرة تفاهم لتحلية املياه باستخدام الطاقة الكهربائية

حق الشفعة" “لـ "فودافون" تقدم طلبا لدراسة استخدام "املصرية لالتصاالت" 
 )الوطن(

 صر العربية()م «البيروقراطية»برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد يستهدف 

 

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/4574438
https://www.elwatannews.com/news/details/4574438
https://www.elwatannews.com/news/details/4574897
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1532577-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%C2%BB
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )الشروق( إلعالم: حرية الرأي والتعبير أساس الثقة بين الدولة واملواطنيناوزير 

وزير اإلعالم ورئيس مدينة اإلنتاج اإلعالمي يستقبالن وفد مجلس الشيوخ 
 )بوابة األخبار(الفرنسي 

 مصر العربية() «ماسبيرو»برنامج يغضب « إحنا التليفزيون املصري»بمذيعين غرباء.. 

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=12022020&id=2aa9a929-4ab5-4d7f-8192-6b635b7e92b1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022020&id=2aa9a929-4ab5-4d7f-8192-6b635b7e92b1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998054/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998054/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1532593-%C2%AB%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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 )بوابة األخبار( موقعًا إلكترونيًا 16لـ « لفت نظر»يوجه « األىلع لإلعالم»

 التعليم
 )الوطن( قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لـ"طب عين شمس"

 الصحة
 )بوابة األخبار( تغزو محطات السكك الحديدية لتوعية املواطنين« كورونا»ملصقات 

 )اليوم السابع( كيف رفعت وزارة الصحة الطوارئ ملواجهة فيروس كورونا

 السياحة
)اليوم  "املنشآت السياحية": رخصة سياحة ملطاعم املوالت والبنزينات قريًبا

 السابع(

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/2997997/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87--%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%84%D9%80-16-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997997/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87--%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%84%D9%80-16-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B..-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/4574321
https://www.elwatannews.com/news/details/4574321
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998143/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998143/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.youm7.com/story/2020/2/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4629463
https://www.youm7.com/story/2020/2/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4629463
https://www.youm7.com/story/2020/2/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7/4627326
https://www.youm7.com/story/2020/2/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7/4627326
https://www.youm7.com/story/2020/2/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7/4627326
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 )املصري اليوم( يغرق منطقة املمشى السياحي بالغردقة كسر يف خط مياه

 الطرق واملواصالت
ـ قطار مكهرب ومونوريل وأتوبيس ذكي.. وسائل نقل املوظفين   )الوطن( اإلدارية"“ل

 أخرى
  ساعة.. "شيء مرعب" 48آالف نسمة يف  4"التضامن": عدد سكان مصر ارتفع 

 )الوطن(

  

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/1470816
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1470816
https://www.elwatannews.com/news/details/4572005
https://www.elwatannews.com/news/details/4572005
https://www.elwatannews.com/news/details/4575563
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 تطورات املشهد األمني
صالح حسب الله: التحقيقات يف حادث وفاة اللواء حسن الجندي جارية للتأكد أنها 

 روق()الش كانت قضاء وقدر

 عالء عابد: السيسي أول رئيس مصري يستخدم حق العفو الرئاسي بهذه الكثافة
 )الشروق(

)مدى  يواصل اختطاف متهمين« التدوير».. ويوًما 45تجديد حبس ماهينور املصري 
 مصر(

 )مدى مصر(دعوى قضائية لنقل زياد العليمي إلى مستشفى خارج السجن 

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=13022020&id=d73e7b5e-0cde-4511-bffa-ade4d929ae88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12022020&id=e0d815f0-70e5-4afd-8fe5-79c25bbc6ac7
https://madamasr.com/ar/2020/02/12/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-12-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86/
https://madamasr.com/ar/2020/02/12/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-12-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86/
https://madamasr.com/ar/2020/02/12/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-12-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86/
https://madamasr.com/ar/2020/02/12/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-12-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86/
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