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ثيوبيا أبلغت السودان عدم مشاركتها يف االجتماعات النهائية بسد أ 
 النهضة 

ازة مختلف املؤسسات الرسمية املصرية تنعي مبارك واإلعالن عن جن 
 رية لهكعس

مليار  300مجموعة )إم. بي. إف( اإلماراتية تبحث ضخ استثمارات بقيمة  
 ه يف مصر جني

رشدي عن  هعبد اللانتفاضة رسمية من أجل مجدي يعقوب.. وإيقاف  
 الخطابة

 صر: حبس شقيقة محمد محسوب بعد إخفائها قسرا لشهرينم 

 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
 (األهرام) رئيس مجلس النواب الشيليرئيس الوزراء يلتقي 

ووزير الخارجية يتوجه إلى  ة تستضيف اجتماعات "سد النهضة"الواليات املتحد
 (األهرام) واشنطن

 ثيوبيا أبلغت السودان عدم مشاركتها يف االجتماعات النهائية بسد النهضةأ
 (البوابة نيوز)

 مدى مصر() مصر والسعودية والبحرين تستأنف خدمات البريد إلى قطر

  

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/2375916.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376077.aspx
https://www.albawabhnews.com/3916781
https://madamasr.com/ar/2020/02/25/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-25-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
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 تطورات السياسة الداخلية
 (األهرام) مارس 8البرملان يرفع جلساته ويعود لالنعقاد يف 

قانون التقاعد والتأمين واملعاشات للقوات تعديل مشروع  البرملان يوافق ىلع "
 (األهرام) املسلحة

 ()اليوم السابع نائب رئيس الوفد : نسعى للحصول ىلع ربع مقاعد البرملان املقبل

النواب: إدارات التخطيط والتنمية العمرانية باملحافظات تعد مخططات تفصيلية 
 (اليوم السابع) للتجمعات

 ()اليوم السابع تعريف بقانون البناء.. تعرف عليها 22البرملان يقر 

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/2376217.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376217.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/2/26/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/4645772
https://www.youm7.com/story/2020/2/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4646607
https://www.youm7.com/story/2020/2/25/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-22-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/4646515
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 (21عربي) ": املعارضة ال تمتلك أدوات الخيار الثوري21الزمر لـ"عربي

 ) األهرام( وفاة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك

 (21)عربي هكذا علق املكتب العام لإلخوان ىلع رحيل "مبارك"

مختلف املؤسسات الرسمية املصرية تنعي مبارك واإلعالن عن جنازة عسكرية له 
)املصري اليوم( )اليوم السابع( )األهرام(  (األهرام)

 )املصري اليوم(  العالم يعزي مصر يف وفاة مبارك

التضامن تفتح باب التسجيل للحصول ىلع بطاقة الخدمات املتكاملة ألصحاب 
 )األهرام( اإلعاقات الشديدة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1247975/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2376003.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376003.aspx
https://arabi21.com/story/1247876/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://gate.ahram.org.eg/News/2376134.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376084.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376084.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/2/25/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/4646340
https://www.youm7.com/story/2020/2/25/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/4646340
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475028
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475028
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474991
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474991
http://gate.ahram.org.eg/News/2376143.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376143.aspx
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )األهرام( السيسي يوقع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة ىلع القيمة املضافة

 مليار جنيه واستثمارات جديدة مارس املقبل  49مشروعا بقيمة  18التموين: إنشاء 

  (اليوم السابع) 

مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد والسخنة فى يناير  4تحصيل 
 (اليوم السابع)  املاضى

 بين البلدين قامة شراكة اقتصاديةإلفريق عمل من خبراء مصر وكوريا الجنوبية 
 (األهرام)

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/2376282.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376282.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/2/25/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-17-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81/4646049
https://www.youm7.com/story/2020/2/25/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%89/4646226
http://gate.ahram.org.eg/News/2375915.aspx
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 تريليون مدخرات األفراد 2.2و ريليون جنيه قيمة الناتج املحليت 5.3«: التخطيط»
 (األهرام)

مليار جنيه يف  300ماراتية تبحث ضخ استثمارات بقيمة بي. إف( اإل إم.مجموعة )
 ()األهرام مصر

 (األهرام) عضو "اقتصادية النواب": اتجاه لخفض أسعار "غاز املصانع"

 (السابع ماليو) مليار دوالر واردات مصر يف ديسمبر املاضي 6جهاز اإلحصاء: 

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/2375920.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2375760.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376310.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/2/25/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/4646467
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اليوم ) مليار دوالر 15.2باستثمارات  شركات عاملية ىلع التعاون 3مع  اتفاق البترول:
 (السابع

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-15/4647188
https://www.youm7.com/story/2020/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-15/4647188
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 ياملجتمع شهدت املاتطور
 اإلعالم
)مدى  أشهر 6تدخل حيز التنفيذ.. وتقنين املواقع خالل « األىلع لإلعالم»الئحة 

 (مصر

 التعليم
 (األهرام) لشركة هواوي التنفيذيوزير التعليم العالي يستقبل الرئيس 

 السياحة
 ألهرام(ا) وزارة السياحة واآلثار تنتهي من تطوير معبدي أبو سمبل

 الطرق واملواصالت
 (ألهرام)ا معدة لسحب مياه األمطار باملحافظات 725الدفع 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/2020/02/25/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-25-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
https://madamasr.com/ar/2020/02/25/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-25-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
https://madamasr.com/ar/2020/02/25/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-25-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
http://gate.ahram.org.eg/News/2376169.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376017.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2376060.aspx
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 الزراعة
 (األهرام) «وض النيلح»بكينيا يوضح جهود مصر لتوطيد التعاون مع « الري»وفد 

 األقباط
)املصري  كاهًنا جديًدا للخدمة الروحية يف كنائس اإلسكندرية 23س يسيم تواضرو
 اليوم(

 )املصري اليوم( «معلم دين مسيحي 1000»الكنيسة تبدأ املرحلة األولى من مشروع 

)املصري   )املصري اليوم( تنعى حسني مبارك املصرية بمختلف طوائفها  الكنائس
 )املصري اليوم( اليوم(

 خرىأ
)مدى انتفاضة رسمية من أجل مجدي يعقوب.. وإيقاف عبدالله رشدي عن الخطابة 

 مصر(

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/2375911.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475010
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475010
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475010
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474998
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474998
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475000
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475000
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474879
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474879
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1474879
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475048
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1475048
https://madamasr.com/ar/2020/02/25/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-25-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
https://madamasr.com/ar/2020/02/25/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-25-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
https://madamasr.com/ar/2020/02/25/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-25-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7/
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 العسكري شهدت املاتطور
 (وزارة الدفاع) مبارك فيه سلحة تنعىالقيادة العامة للقوات املنص بيان 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://dossproxy.com/index.php?q=m9mmqKOgYWSsqatmpNDIXpnTqZOZl2OwoZeQm5S5oNWYlHWnnsyXp5qgl517xtiRm9CmpqZeldaiq3iflqNplmeZag
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 السيناويطورات املشهد ت
 مصر تواصل فتح معبر رفح البري وعبور 540 مسافًرا )املصري اليوم(

 
 

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/1475106
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