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 مليون جنيه  100إسرائيليا يفتتحون معبدا يهوديا كلف مصر  180 
 نتنياهو: إسرائيل تقيم عالقات مع الدول العربية باستثناء ثالث  
مليون دوالر يف إدارة وتشغيل  450الستثمار شراكة مصرية سعودية  

 الفنادق
 مصدر: ال عقبات أمام تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية  
 القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا باملتوسط  
عند  تنظيم الدولة يعلن عن استهداف مجندين تابعين للجيش املصري 

 حواجز املظلة والوفاق يف مدينة رفح املصرية.
 ية "سينا"نشر أول صور ملركبة القتال املدرعة املصرن 

 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


1 | P a g e  

 موجز الصحافة
 February 2020 18 ||029العدد 

 

 

 

 

 

 

 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
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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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( مليون جنيه 100إسرائيليا يفتتحون معبدا يهوديا كلف مصر  180

 )الجزيرة(نتنياهو: إسرائيل تقيم عالقات مع الدول العربية باستثناء ثالث 

 يعود بعد مشاركته يف اجتماعات سد النهضة ومؤتمر ميونيخ لألمن« شكري»
 )بوابة األخبار(

 ة إلى نظيره الليتواني بمناسبة يوم االستقاللالسيسي يبعث برقية تهنئ
 )بوابة األخبار(

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%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-180-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-180-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/17/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/17/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000804/1/-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000627/1/%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%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
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 ة اإلرهابنساندكم يف معركة التنمية ومواجه«: عمال سوريا»لرئيس « البدوي»
 )بوابة األخبار(

 )بوابة األهرام( وزير األوقاف يلقي كلمة أمام األمم املتحدة

 ()بوابة األهراموزارة الخارجية تستضيف املشاورات السياسية بين مصر وكولومبيا 

  

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/3000786/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A--%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3--%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7---%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://gate.ahram.org.eg/News/2372965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372703.aspx
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 تطورات السياسة الداخلية
 )بوابة األهرام( صالح حسب الله يشيد بقرار نقيب املوسيقيين بمنع املهرجانات

 )الوطن( "املهرجانات" تحت الحصار: "اإلفتاء" تحرِّمها.. واملطربون: "عيشنا اتقطع"

 )الوطن(برملانية: "الشرقية للدخان" تخالف معايير املحاسبة 

قوانين مجتمعية  6حكومة واألزهر و"املرأة والطفل" بالرد ىلع نواب يطالبون ال
 )الوطن(

 )الوطن( جدل حول إعفاء الفتات دعاية مرشحي االنتخابات من التصاريح

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/2372602.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372602.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4585922
https://www.elwatannews.com/news/details/4585922
https://www.elwatannews.com/news/details/4584551
https://www.elwatannews.com/news/details/4584551
https://www.elwatannews.com/news/details/4585877
https://www.elwatannews.com/news/details/4585277
https://www.elwatannews.com/news/details/4585277
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 )املصري اليوم( نيابة العامة يف مرسى علمتوفير مقر لل

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/1472528
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472528
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 تطورات املشهد االقتصادي
 وتشغيل الفنادقمليون دوالر يف إدارة  450شراكة مصرية سعودية الستثمار 

 )الوطن(

 )الوطن( توابع "كورونا": مستوردون يشكون ركود بضائعهم باملوانئ

 )الوطن(قرار جديد من "املركزي" يفتح الباب أمام البنوك ملضاعفة التمويل العقاري 

 )الشروق( مصدر: ال عقبات أمام تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

 )الشروق(قريبا « مصر لأللومنيوم»الكهرباء: حل أزمة شركة 

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/4584572
https://www.elwatannews.com/news/details/4585898
https://www.elwatannews.com/news/details/4585898
https://www.elwatannews.com/news/details/4586096
https://www.elwatannews.com/news/details/4586096
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=b2d7afba-f193-4cf2-8ce1-d9e5e5e76b80
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=b2d7afba-f193-4cf2-8ce1-d9e5e5e76b80
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=d9caf5ef-57fd-4509-a5d6-fe7d85190125
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17022020&id=d9caf5ef-57fd-4509-a5d6-fe7d85190125
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 مليار قدم مكعب 236آبار غاز جديدة بغرب الدلتا باحتياطيات مبدئية  7 «:البترول»
 )املصري اليوم(

)املصري  مليون قدم مكعب غاز يومًيا 180بئرا رشيد والبرلس تضيفان «: البترول»
 اليوم(

ستحقات مقابل مستعدون للتنازل عن التعويضات وامل«: املصرية للمالحة»عمال 
 )مدى مصر( فرص عمل بديلة

 

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/1472206
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472283
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472283
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472283
https://madamasr.com/ar/2020/02/17/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-17-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b7%d9%88/
https://madamasr.com/ar/2020/02/17/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-17-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b7%d9%88/
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 الحراك املجتمعي

 )مدى مصر( عمال طنطا للكتان يضربون لليوم الثالث يف ظل تواجد أمني مكثف

 التعليم
)بوابة  "التعليم" توجه بعدم إذاعة األغاني غير الالئقة أخالقيا داخل املدارس

 األهرام(

 )الوطن( ة الرقص: الطالب شغلوا الفيديو ىلع السبورة الذكيةمصادر عن واقع

 الصحة
 شروق()ال يتمتع بصحة ممتازة« كورونا»الصحة: حالة اإلصابة بـ

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/2020/02/17/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-17-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b7%d9%88/
https://madamasr.com/ar/2020/02/17/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-17-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%b7%d9%88/
http://gate.ahram.org.eg/News/2372927.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372927.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372927.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4586306
https://www.elwatannews.com/news/details/4586306
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022020&id=cc6f91ed-982d-49e4-a74d-26c0144e2f69
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 السياحة
 )بوابة األخبار( وزير السياحة واآلثار يستقبل سفير بريطانيا لبحث التعاون املشترك

 األقباط
 )الوطن( يستقبل سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرةتواضروس 

 أخرى
 )بوابة األهرام( غرق طفلتين فى مصرف بالبحيرة

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/3000721/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000721/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.elwatannews.com/news/details/4585829
https://www.elwatannews.com/news/details/4585829
http://gate.ahram.org.eg/News/2372962.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372962.aspx
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 العسكري شهدت املاتطور
 )بوابة األهرام(املتوسط بية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا القوات البحر

 )بوابة األخبار( السيسي يفتتح مصنعا جديدا لصناعات الذخائر واألسلحة

 )بوابة األهرام( الهدف الرئيسي للوزارة تلبية احتياجات القوات املسلحة العصار:

 )الوطن( مليار جنيه بالتعاون مع وزارات ومحافظات 25ة ب شرك 37العصار: أنجزنا 

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/2372903.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372903.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000661/1/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000661/1/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2372946.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372946.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4585796
https://www.elwatannews.com/news/details/4585796
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 )بوابة األهرام(ننشر أول صور ملركبة القتال املدرعة املصرية "سينا" 

 )الوطن( "اإلنتاج الحربي": حريصون ىلع تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد

 م()املصري اليو «السيسي عايز يطير بالبلد»وزير اإلنتاج الحربي: 

 (خباراأل) تستضيف خبير عاملي يف املخ واألعصاب مارس القادم« العسكري املعادي»

  

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/2372873.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372873.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4585781
https://www.elwatannews.com/news/details/4585781
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1472484
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000965/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
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 املشهد السيناويات رتطو

  

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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