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 وزير الخارجية يلتقي بوفد من اللجنة اليهودية األمريكية  
 لقاء وزير الخارجية واملبعوثة األوروبية لعملية السالم يف الشرق األوسط 
 البرملان يناقش مشروع قانون يمنح السيسي سلطة تعيين املفتي  
 "مجموعة العمل الوطني" تدين استمرار اعتقال باحث مصري 
 % من شركة شالتين للثروة املعدنية 51ساويرس يتفاوض لشراء  
 املخابرات تدير خطة "تطوير" التلفزيون الرسمي.. والبداية بمحمد رمضان 
 . الوطن تنفيعشماوي.بعد اإلعالن عن تنفيذ حكم اإلعدام يف هشام  
 سرائيل تنشر طواقم دبابات نسائية ىلع الحدود مع األردن ومصرإ 

  
  

 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

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 العبريالمرصد 

 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
 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يلتقي بوفد من اللجنة اليهودية األمريكية

 السيسي يف استقبال مبعوث إثيوبي: ملتزمون بإنجاح مفاوضات سد النهضة
 شروق()ال

 تفاصيل لقاء وزير الخارجية واملبعوثة األوروبية لعملية السالم يف الشرق األوسط
 )بوابة األهرام(

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/3003825/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003825/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022020&id=c1ced87e-6f29-4167-8c18-9e7a6a17be7f
http://gate.ahram.org.eg/News/2375240.aspx
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 طينية وإال لن يستطيع أحد الدفاع عنهمعمرو موسى: ال بد من مصالحة فلس
 شروق()ال

السودان ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية يف جنوب « الخارجية»
 )بوابة األخبار(

  

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=23022020&id=48fa47b5-291d-40b7-b0fe-8e9b59843a7a
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003871/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 تطورات السياسة الداخلية
 )رصد(فتي املناقش مشروع قانون يمنح السيسي سلطة تعيين البرملان ي

 (21)عربي ستمرار اعتقال باحث مصري"مجموعة العمل الوطني" تدين ا

 خبار()بوابة األ رئيس الوزراء ُيتابع موقف إزالة املناطق غير اآلمنة بالقاهرة

 )بوابة األخبار( عديالت قانون تنظيم السجونيوافق ىلع ت« النواب»

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://rassd.com/477398.htm
https://rassd.com/477398.htm
https://arabi21.com/story/1246993/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003818/1/%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%8F%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003798/1/-%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%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003798/1/-%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%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%E2%80%8E
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 )بوابة األهرام( اتفاقيات مع أملانيا 6البرملان يوافق ىلع 

 )بوابة األهرام(السيسي بوزيرة البيئة يف حضور رئيس الوزراء  اجتماع

 )بوابة األهرام(« لجنة القيم»نة إلى البرملان يحيل النائب إلهامي عجي

 2020هرة بنهاية متحدث العاصمة اإلدارية الجديدة: لن يكون هناك وزارات يف القا
 شروق()ال

 )املصري اليوم( «يمد إيده ىلع محام يف مصر هقطعهاله اللي»عاشور: 

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/2375217.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375217.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375184.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375184.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375127.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375127.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=d3a29ae0-f846-4ddb-a445-d32892846107
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474363
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474363
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 يتطورات املشهد االقتصاد
 )بوابة األخبار( مليار دوالر 2وزير املالية: الحكومة قامت بطرح سندات بقيمة 

 )بوابة األهرام( مليارات قدم مكعب غاز يوميا 3البترول: إنتاج حقل ظهر سيصل إلى 

.. وتأثير 2019مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يف  7.8"مواد البناء": 
 )بوابة األهرام("كورونا" طفيف 

 (21)عربي هكذا استخدمت الحكومة املصرية أسعار الفائدة للتالعب بالعملة

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/3003556/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003556/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2375006.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375006.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2374752.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2374752.aspx
https://arabi21.com/story/1247380/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
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 )الوطن( % من شركة شالتين للثروة املعدنية51ساويرس يتفاوض لشراء 

 )الشروق(ملصنعون املصريون يلجأون لألسواق البديلة مع استمرار كورونا ا

 )الشروق(طرح مزايدة عاملية للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية خالل مارس 

 )الشروق(ت األسبوع مليار جنيه يف مستهل تعامال 1.5البورصة تخسر 

 )الشروق( 2019للصناعات التحويلية خالل نوفمبر  القياسي% انخفاضا فى الرقم  1.3

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/4597307
https://www.elwatannews.com/news/details/4597307
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=0c52252e-557f-40e4-990f-7ffbf5a4fb39
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=0c52252e-557f-40e4-990f-7ffbf5a4fb39
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=1597c22e-4bd6-4568-a5ae-4caf0677b0c2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=1597c22e-4bd6-4568-a5ae-4caf0677b0c2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=6e2a80dc-3d16-4b2b-9519-a5d78fca33c3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=6e2a80dc-3d16-4b2b-9519-a5d78fca33c3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=3ed44347-0265-466d-91e0-9db0cd0f21b7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23022020&id=3ed44347-0265-466d-91e0-9db0cd0f21b7
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم

 )الجزيرة( املخابرات تدير خطة "تطوير" التلفزيون الرسمي.. والبداية بمحمد رمضان

 )بوابة األخبار( الدولة لشطب محمد رمضان من نقابة املمثليندعوى أمام مجلس 

 )بوابة األخبار(يبحث تطبيق الالئحة التنفيذية لقانونه « األىلع لإلعالم»

 )املصري اليوم( ويحتاج لشخص يعالجه نفسًيا«.. جاهل»الباز: محمد رمضان 

 التعليم
 )الوطن(شوقي: الزيادة السكانية تلتهم معظم جهود الدولة لالرتقاء بالتعليم 

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/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003583/1/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003583/1/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003939/1/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7..--%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%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003939/1/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7..--%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%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474307
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474307
https://www.elwatannews.com/news/details/4599677
https://www.elwatannews.com/news/details/4599677
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 الصحة
 )الوطن( تحرك برملاني يف والدة طفل باإليدز بسبب اختبارات قبل الزواج

 "فيكتوريا كوليدج" تثير الذعر يف املدارسأمهات مصر يحاربن كورونا.. شائعة 
 )الجزيرة(

 السياحة
 )بوابة األهرام( نائب وزير السياحة واآلثار تدعو من صربيا للسياحة الثقافية إلى مصر

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/4599131
https://www.elwatannews.com/news/details/4599131
https://www.aljazeera.net/news/women/2020/2/21/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%AC-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://gate.ahram.org.eg/News/2375285.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375285.aspx
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 الطرق واملواصالت
 )املصري اليوم( وزير النقل يتابع إنشاء املحطة متعددة األغراض بميناء اإلسكندرية

 صر العربية()م أشخاص يف حادث مروع قرب مطار القاهرة 10مصرع 

 األقباط
 شروق()ال تواضروس الثاني: جودة التعليم هي قاطرة التقدم والتنمية

  

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/1474321
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474321
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1533850-%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-10-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022020&id=6dbd85ce-7284-4a5f-8851-717d4998d47e
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 تطورات املشهد األمني
7 منظمات حقوقية تخاطب االتحاد األوروبي بشأن الوضع الحقوقي املتردي بمصر 

 )هيومان رايتس ووتش(

 )الجزيرة( محكمة مصرية تبرئ نجلي مبارك يف قضية "التالعب بالبورصة"

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.hrw.org/news/2020/02/21/ngo-joint-letter-eu-human-rights-egypt
https://www.hrw.org/news/2020/02/21/ngo-joint-letter-eu-human-rights-egypt
https://www.hrw.org/news/2020/02/21/ngo-joint-letter-eu-human-rights-egypt
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
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 تطورات املشهد العسكري
 )الوطن(. الوطن تنفي .عشماويهشام  يفتنفيذ حكم اإلعدام بعد اإلعالن عن 

 )بوابة األخبار(السيسي يجتمع بقيادات الهيئة الهندسية للقوات املسلحة 

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/4599917
https://www.elwatannews.com/news/details/4599917
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003794/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003794/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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املنتجات العسكرية البيالروسية املحتمل أن تكون هناك اتفاقيات مشتركة 
 دى الدفاع العربي()منت بشأنها مع مصر

 )بوابة األهرام( العصار من البرملان: مصر دولة كبيرة ال يفرض عليها أحد شيئا

أتوبيس كهربائي  2000ع شركة عاملية لتصنيع وزير اإلنتاج الحربي يعلن التعاقد م
 )بوابة األهرام(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2020/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA/
http://gate.ahram.org.eg/News/2375089.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375089.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375084.aspx
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 )بوابة األخبار( يبحثون موضوعات التعاون مع الجابون« توفيق»و« شاكر»و« العصار»

)اليوم  القوات املسلحة تنظم الندوة التثقيفية الرابعة يف وزارة التربية والتعليم
 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/3003679/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1--%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003679/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1--%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.youm7.com/story/2020/2/21/%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%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/4640801
https://www.youm7.com/story/2020/2/21/%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%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/4640801
https://www.youm7.com/story/2020/2/21/%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%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/4640801
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 تطورات املشهد السيناوي
 )الجزيرة( إسرائيل تنشر طواقم دبابات نسائية ىلع الحدود مع األردن ومصر

  

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%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
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" العمل "مجموعة  
 2 ......................................................... (21)عرب    مرصي باحث اعتقال استمرار تدين الوطت 

 2 ....................................................... األخبار( )بوابة بالقاهرة اآلمنة غت   المناطق إزالة موقف ُيتابع الوزراء رئيس

 2 .............................................................. األخبار( )بوابة السجون تنظيم ونقان تعديالت عىل يوافق «النواب»

لمان  3 .............................................................................. األهرام( )بوابة ألمانيا مع اتفاقيات 6 عىل يوافق الت 

   البيئة بوزيرة السيس   اجتماع
 
 3 ................................................................األهرام( )بوابة الوزراء رئيس حضور ف

لمان  3 .............................................................. األهرام( )بوابة «القيم لجنة» إىل عجينة إلهام   النائب يحيل الت 

   وزارات هناك يكون لن الجديدة:  اإلدارية العاصمة متحدث
 
وق( 2020 بنهاية القاهرة ف  3 ................................ )الشر

   محام عىل إيده مدي الىل  » عاشور: 
 
 3 ........................................................... اليوم( )المرصي «هقطعهاله مرص ف

 4 .......................................................................................................... تطورات المشهد االقتصادي

 4 ................................................. األخبار( )بوابة دوالر مليار 2 بقيمة سندات بطرح قامت الحكومة المالية:  وزير

ول:   4 ........................................... األهرام( )بوابة يوميا غاز مكعب قدم مليارات 3 إىل سيصل ظهر حقل إنتاج البت 

   والصي    مرص بي    التجاري التبادل حجم دوالر مليار 7.8 البناء":  "مواد
 
 )بوابة طفيف "كورونا" وتأثت   .. 2019 ف

 4 ......................................................................................................................................... األهرام(

 4 .................................................. (21)عرب    بالعملة للتالعب الفائدة أسعار المرصية الحكومة استخدمت هكذا

اء يتفاوض ساويرس كة من %51 لشر وة شالتي    شر  5 .......................................................... )الوطن( المعدنية للتر

وق( كورونا استمرار مع البديلة لألسواق يلجأون المرصيون المصنعون  5 ..................................................... )الشر

  الذهب عن للتنقيب عالمية مزايدة طرح
 
قية الصحراء ف وق( مارس خالل الشر  5 ............................................ )الشر

   نيهج مليار 1.5 تخش البورصة
 
وق( األسبوع تعامالت مستهل ف  5 ............................................................ )الشر

  انخفاضا % 1.3
 
وق( 2019 نوفمت   خالل التحويلية للصناعات القياىس   الرقم ف  5 ......................................... )الشر

 6 ........................................................................................................... تطورات المشهد المجتمع  

 6 ..................................................................................................................................... اإلعالم

..  التلفزيون "تطوير" خطة تدير المخابرات  6 ..................................... )الجزيرة( رمضان بمحمد والبداية الرسم 

 6 ........................................ األخبار( )بوابة الممثلي    نقابة من رمضان محمد لشطب الدولة مجلس أمام دعوى

 6 .................................................... األخبار( )بوابة لقانونه التنفيذية الالئحة تطبيق يبحث «لإلعالم األعىل»

 6 ............................................ اليوم( )المرصي نفسًيا يعالجه لشخص ويحتاج «..اهلج» رمضان محمد الباز: 

 6 ..................................................................................................................................... التعليم

 :  
 
 6 ................................................. )الوطن( بالتعليم لالرتقاء الدولة جهود معظم تلتهم السكانية الزيادة شوف

 7 .................................................................................................................................. الصحة
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   تحرك
   برلماب 

 
 7 ......................................................... )الوطن( الزواج قبل اختبارات بسبب باإليدز طفل والدة ف

 7 ................................................................................................................................... السياحة

 7 ........................................... األهرام( )بوابة مرص إىل الثقافية للسياحة رصبيا من تدعو واآلثار السياحة وزير نائب

 8 ..................................................................................................................... الطرق والمواصالت

 8 ............................................ اليوم( ي)المرص  اإلسكندرية بميناء األغراض متعددة المحطة إنشاء يتابع النقل وزير

   أشخاص 10 مرصع
 
 8 ............................................................. العربية( )مرص القاهرة مطار قرب مروع حادث ف

 8 .................................................................................................................................... األقباط

وس :  توارص   
وق( والتنمية التقدم قاطرة ه   يمالتعل جودة الثاب   8 ................................................................)الشر

  
 9 ................................................................................................................ تطورات المشهد األمن 

   الوضع بشأن األوروب    االتحاد تخاطب حقوقية منظمات 7
 
دي الحقوف  9 .............. ووتش( رايتس )هيومان بمرص المت 

ئ مرصية محكمة    مبارك نجىل   تت 
 
 9 ........................................................ )الجزيرة( بالبورصة" "التالعب قضية ف

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

   اإلعدام حكم تنفيذ
 
 10 ....................................................................................... )الوطن( عشماوي هشام ف

 10 ..................................................... األخبار( )بوابة المسلحة للقوات الهندسية الهيئة بقيادات يجتمع السيس  

كة اتفاقيات هناك تكون أن المحتمل البيالروسية العسكرية المنتجات ( الدفاع )منتدى مرص مع بشأنها مشت   11 ... العرب  

لمان:  من العصار ة دولة مرص الت   11 ................................................. األهرام( )بوابة شيئا أحد عليها يفرض ال كبت 

كة مع التعاقد يعلن الحرب    اإلنتاج وزير    أتوبيس 2000 لتصنيع عالمية شر
 11 ........................... األهرام( )بوابة كهرباب 

 12 ................................... األخبار( )بوابة الجابون مع التعاون موضوعات يبحثون «توفيق»و «شاكر»و «العصار»

   الرابعة التثقيفية الندوة تنظم المسلحة القوات
 
بية وزارة ف  12 ....................................... السابع( )اليوم والتعليم الت 

 13 ........................................................................................................... تطورات المشهد السيناوي

 13 ....................................................)الجزيرة( ومرص األردن مع الحدود عىل نسائية دبابات طواقم تنشر  إشائيل
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