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 عبدالعال: تصريحات البرملان األوروبي "تدخل غير مقبول"  
 الخارجية: توقيع االتفاق النهائي بشأن سد النهضة نهاية فبراير  
 « موجة إصالحات جديدة»النقد الدولي يصدم املصريين: ال مفر من  
 سنوات  10رخصة الستخراج الذهب يف أكثر من  مصر توافق ىلع أول 
 شطب عماد الدين أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين  
 وائل غنيم يفجر جدال بتغريده عن مقتل برملاني سابق وأسرته ترد 

 

  
  
  

 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

 المصـرىالمرصد 

 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
 )الوطن(عبدالعال: تصريحات البرملان األوروبي "تدخل غير مقبول" 

 هرام()بوابة األالخارجية: توقيع االتفاق النهائي بشأن سد النهضة نهاية فبراير 

 )الشروق( دون إذن« اإلسرائيلية»إسقاط الجنسية املصرية عن طالبة تجنست بـ 

  

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/4577951
https://www.elwatannews.com/news/details/4577951
http://gate.ahram.org.eg/News/2371438.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=7dcba46e-5cf7-4348-931f-8e5fc444a2e8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=7dcba46e-5cf7-4348-931f-8e5fc444a2e8
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام(ران" توضح مالبسات التحقيق يف واقعة محمد رمضان "الطي

 بوابة األهرام()السيسي يبحث استراتيجية عمل هيئة املحطات النووية 

 )بوابة األهرام( الجريدة الرسمية: التجديد لرئيس الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء

 )الوطن(البرملان يحسم الخالفات بين الوزارات حول الوالية ىلع "البحيرات" 

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/2371325.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2371325.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2371301.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2371054.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2371054.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4577600
https://www.elwatannews.com/news/details/4577600
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 روق()الش نقيب املحامين: ال تراجع عن تنقية جداول النقابة

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=51dc583c-d15e-4194-bef5-7f5745fbeb13
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )املصري اليوم( «موجة إصالحات جديدة»النقد الدولي يصدم املصريين: ال مفر من 

ـ املالية: مصر   )املصري اليوم(عاملًيا يف النمو.. وخفض دعم الطاقة إجراء صعب  6ال

 )بوابة األخبار( «كورونا»حقيقة تأثر حركة املالحة بقناة السويس نتيجة 

 )بوابة األخبار(اتفاقيات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة  5البترول: 

 )بوابة األخبار( 2019% انخفاضا يف واردات املنتجات البترولية بـ23.4اإلحصاء: 

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/1471284
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1471284
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1471098
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1471098
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998851/1/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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/2998851/1/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%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/2998628/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998628/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998488/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--23.4--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%802019
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998488/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--23.4--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%802019
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 )بوابة األهرام( سنوات 10مصر توافق ىلع أول رخصة الستخراج الذهب يف أكثر من 

 )الوطن( رئيس "قناة السويس": كورونا لم يؤثر يف حجم التجارة الصينية العابرة

 )الوطن( يف البترول والغازتحت رعاية السيسي.. "هواوي" تستعرض خدماتها 

 )الشروق( ناقالت الغاز الطبيعي واملسح البحري اتفاقيتين يف مجالالبترول: 

  

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/2371333.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2371333.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4577837
https://www.elwatannews.com/news/details/4577837
https://www.elwatannews.com/news/details/4576232
https://www.elwatannews.com/news/details/4576232
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=098bdd30-9b21-425d-af38-2b0e11398eba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=098bdd30-9b21-425d-af38-2b0e11398eba
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )بوابة األخبار( شطب عماد الدين أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين

 الصحة
 )الوطن( "الصحة العاملية": ثلثا سكان األرض مهددون بفيروس كورونا

 )الوطن( ألسواق: شائعةالصحة عن انتشار مستلزمات أطفال مسرطنة با

 الطرق واملواصالت
 )الشروق( كامل الوزير يطالب املحافظين بإزالة التعديات ىلع أراضي السكة الحديد

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/2998788/1/%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2998788/1/%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/4577978
https://www.elwatannews.com/news/details/4577978
https://www.elwatannews.com/news/details/4578041
https://www.elwatannews.com/news/details/4578041
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=1b5ea84b-0193-4b27-a8ba-7d7dce1f65c4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13022020&id=1b5ea84b-0193-4b27-a8ba-7d7dce1f65c4
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 تطورات املشهد األمني
 )مدى مصر( «اعتداء ىلع الحياة الخاصة»تفتيش املوبايل «: املبادرة املصرية»

إشارة األمن »إخالء سبيل ُمعطل بسبب « النهار»مراسل قناة «: الشبكة العربية»
 )مدى مصر(« الوطني

 )الجزيرة( عن مقتل برملاني سابق وأسرته ترد بتغريدهوائل غنيم يفجر جدال 

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/2020/02/13/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-13-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81/
https://madamasr.com/ar/2020/02/13/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-13-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81/
https://madamasr.com/ar/2020/02/13/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-13-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81/
https://madamasr.com/ar/2020/02/13/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-13-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
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 العسكري تطورات املشهد
 )موقع وزارة الدفاع( الفقريجراحة املخ واالعصاب والعمود  يف فرنسيخبير 

 )بوابة األخبار( يستقبل رئيس هيئة قناة السويس« عبد العال»

" يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتجديد إطارات الشاحنات تو"طلع“العصار "
 هرام()بوابة األ واملعدات الثقيلة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39159
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39159
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2997514/1/-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84--%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2371166.aspx
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